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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τσανακτσιδου  Ιωάννα: Δημιουργική Αφήγηση και  Κινητική Έκφραση στο νηπιαγωγείο: 

Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων των παιδιών 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογηθεί η επίδραση ενός διαθεματικού 

προγράμματος δημιουργικής αφήγησης σε συνδυασμό με την κινητική αγωγή και την 

κινητική έκφραση στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών προσχολικής ηλικίας. Για 

τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένα παρεμβατικό πρόγραμμα, το οποίο περιελάμβανε 

διαθεματικές δραστηριότητες αφήγησης και κινητικής αγωγής. Στην έρευνα συμμετείχαν 28 

νήπια δημόσιου νηπιαγωγείου του Νομού Θεσσαλονίκης (14 κορίτσια, 14 αγόρια) ηλικίας 5-

6 ετών, με άδεια των γονέων τους. Τα παιδιά χωρίστηκαν με βάση την τάξη τους σε δύο 

ομάδες: την ομάδα παρέμβασης (ΟΠ) και την ομάδα ελέγχου (ΟΕ). Στην ΟΠ συμμετείχαν 15 

παιδιά, 7 αγόρια και 8 κορίτσια, τα οποία πήραν μέρος στην εφαρμογή του παρεμβατικού 

προγράμματος. Στην ΟΕ συμμετείχαν 13 παιδιά, 7 αγόρια και 6 κορίτσια, τα οποία 

παρακολούθησαν το τυπικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου σχετικά με τη δημιουργική 

αφήγηση. Το παρεμβατικό πρόγραμμα διήρκησε απο τις 13/10/2016 μέχρι τις 17/2/2017 και 

εφαρμοζόταν μία φορά την εβδομάδα αποκλειστικά στην ομάδα παρέμβασης σε ευρύχωρο 

κλειστό χώρο, κατάλληλο για κίνηση. Στόχοι του προγράμματος ήταν: η ανάπτυξη της 

δεξιότητας της αφήγησης, της δημιουργικής κίνησης, της πρωτοβουλίας, της συνεργασίας, 

της αποδοχής του διαφορετικού και η ανάδυση κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών.  

Για την αξιολόγηση του προγράμματος δημιουργήθηκε ρουμπρίκα με συγκεκριμένα 

κριτήρια για κάθε στόχο, με βάση τα οποία σημείωσαν τις παρατηρήσεις τους τρεις 

παρατηρητές: ένας συμμετέχων και δύο μη συμμετέχοντες. Σχεδιάστηκε πρωτόκολλο 

παρατήρησης με δυνατότητα ποσοτικοποίησης των παρατηρήσεων, το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογηθούν πάνω σε ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες τα 

παιδιά και των δύο ομάδων, τόσο στην αρχή, όσο και στο τέλος της παρέμβασης.  Για την 

ανάλυση των δεδομένων συγκρίθηκε η τελική απόδοση των δύο ομάδων σε σχέση με τους 

στόχους καθώς και η αρχική με την τελική απόδοση κάθε ομάδας χωριστά. Από τα 

αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι η ΟΠ είχε καλύτερη απόδοση στην τελική μέτρηση σε 

όλους τους άξονες. Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι ένα διαθεματικό πρόγραμμα 

δημιουργικής αφήγησης, κινητικής αγωγής και έκφρασης μπορεί να εφαρμοστεί 

αποτελεσματικά για την καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών.  
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ABSTRACT 

Tsanaktsidou Ioanna: Creative Story- telling and Kinetic expression in kindergarten: 

Development of children’s Social Skills. 

The aim of this study was to investigate the effect of a cross-thematic program of creative 

story-telling combined with kinetic expression and movement education in the development 

of children’s social skills in preschool. For this purpose the program included cross-thematic 

activities of story-telling and physical education. The research was consisted of twenty- eight 

preschool children, of a public preschool in the Prefecture of Thessaloniki, (14 girls, 14 

boys), ages 5 to 6, with the permission of their parents.  The children were divided into two 

groups based on their classroom: experimental group (EG) and control group (CG). The 

experimental group was consisted of 15 children, 7 boys and 8 girls. The control group was 

consisted of 13 children, 7 boys and 6 girls who were being taught based on the traditional 

program of the kindergarten about creative story-telling. The program lasted from 13/10 

/2016 to 17/02/2017 and it took place once a week exclusively for the experimental group, 

inside a closed, spacious, suitable for movement, setting. The goals of the program were: the 

development of story-telling, creative kinetic expression, initiative, collaboration, acceptance 

of others and the development of children’s motor skills.  

For the assessment of the program, a rubric assessment tool was created composed of 

specific criteria for every goal, based on which three observers recorded their observations: 

one participant and two non- participants. An observation protocol with the ability of 

quantification of the observations was designed, which was used to assess both groups, based 

on specific activities, both in beginning and the end of the program. In the data analysis, the 

final performance of both groups, as well as the first and final performance of each group 

separately was compared, in regards to the goals of the program. Based on the results it was 

ascertained that the experimental group performed better in the final assessment regarding all 

the axes. The results of the research confirm that a creative story-telling and kinetic 

expression cross-thematic program can be implemented for the development of children’s 

social skills. 

Key words: cross-thematic program, preschool education, creative story- telling, 

kinetic expression, social skills  
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Η πρώτη γνωριμία των παιδιών με τη διδασκαλία της γλώσσας γίνεται κατά την προσχολική 

περίοδο. Μέσω της γλωσσικής διδασκαλίας τα νήπια καλλιεργούνται νοητικά και 

ψυχοκινητικά και προετοιμάζονται για τον κόσμο που τα περιβάλλει (Χατζησαββίδης, 2002). 

Η αφήγηση αποτελεί έναν τρόπο έκφρασης ιδεών, απόψεων και συναισθημάτων. Δίνει 

ευκαιρίες στα παιδιά να εκφραστούν δημιουργικά επεκτείνοντας τη φαντασία τους, 

καθιστώντας την έτσι ένα βασικό γλωσσικό εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία και κατά 

κύριο λόγο στην Προσχολική Εκπαίδευση (Curenton & Lucas, 2007). Ταυτόχρονα η 

δημιουργική γραφή (Δ.Γ) είναι και αυτή βασικός τρόπος διδασκαλίας της παιδικής 

λογοτεχνίας και της γλώσσας, συμβάλλοντας και αυτή στη γλωσσική διδασκαλία. 

Αναφέρεται σε αυτήν για πρώτη φορά το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (2011-2013) στην 

ενότητα «ιδέες για δραστηριότητες» για την «παραγωγή προφορικού λόγου». Ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να συνδυάσει τη δημιουργική γραφή και αφήγηση σαν δημιουργικό 

τρόπο διδασκαλίας της γλώσσας με δραστηριότητες όπως την επαναφήγηση ιστοριών ή την 

αναπαράσταση μιας ιστορίας από τα παιδιά δημιουργώντας έτσι μια γέφυρα ανάμεσα στον 

προφορικό και γραπτό λόγο δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να εκφραστούν, να σκεφτούν, 

να περιγράψουν, να αναπαραστήσουν, να αναλύσουν, να δημιουργήσουν, να 

επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν (Βακάλη, Ζωγράφου- Τσαντάκη, Κωτόπουλος, 2013).  

Ένας άλλος βασικός τρόπος έκφρασης στην Προσχολική Εκπαίδευση και όχι μόνο, 

αποτελεί το κινητικό παιχνίδι. Κινητική έκφραση αποτελεί η εξωτερίκευση συναισθημάτων 

αρνητικών ή θετικών μέσω της κίνησης (Παυλίδου, 2012). Η κινητική έκφραση μπορεί να 

είναι δημιουργική επιτρέποντας στο παιδί να ανακαλύψει νέους τρόπους έκφρασης μέσω της 

κίνησης (Zimmer, 2007). Όπως και η δημιουργική αφήγηση, έτσι και η δημιουργική κίνηση 

αποτελεί εργαλείο αξιοποίησης των κινητικών και εκφραστικών δεξιοτήτων των παιδιών 

διευρύνοντας τη δημιουργικότητα τους (Παυλίδου, 2012). Το παιδί χρησιμοποιεί το σώμα 

του ως το όργανο μέσω του οποίου εκφράζει αυτά που σκέφτεται και νιώθει. Όπως 

υποστηρίζει και ο Laban (1975), ο οποίος είναι ο πρώτος που εισήγαγε το εννοιολογικό 

πλαίσιο της δημιουργικής κίνησης στον χορό το 1948, η αυθόρμητη δημιουργική εκφραστική 

κίνηση, ενσωματωμένη στο σχολικό πρόγραμμα, μπορεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό 

εργαλείο για την εκπαίδευση (Londston- Alleman, 1997). Το κινητικό παιχνίδι αναφέρεται 

με ιδιαίτερη έμφαση στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) 

και στον Οδηγό Νηπιαγωγού. Περιλαμβάνει δραστηριότητες που συμβάλλουν στην 
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ανάπτυξη της κοινωνικής συμπεριφοράς.  Μέσω των κινητικών δραστηριοτήτων τα παιδιά 

μαθαίνουν να λύνουν διαμάχες, να αναλαμβάνουν ρόλους, να επικοινωνούν και να 

εκφράζουν συναισθήματα και ιδέες. Τα παιδιά γίνονται δημιουργικά, εκφραστικά και 

επινοητικά. (ΔΕΠΠΣ, 2003˙ Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006). 

Το παιχνίδι αποτελεί βασικό παράγοντα στη διαμόρφωση του κοινωνικού εαυτού του 

νηπίου. Το νηπιαγωγείο αποτελεί, ως κοινωνικός θεσμός, τη θεσμική παρέμβαση της 

οργανωμένης κοινωνίας στη νηπιακή κοινωνικοποίηση (Κυρίδης, 1996). Μαζί με την 

κοινωνική του ανάπτυξη το παιδί βιώνει και τη συναισθηματική του ανάπτυξη. Μέσα στο 

νηπιαγωγείο, δηλαδή, μαθαίνει να κατανοεί σύνθετες έννοιες που αφορούν συναισθηματικές 

καταστάσεις (Χατζηχρήστου, 2011).  Σύμφωνα με τον Durkin (1995), κύριος τρόπος 

έκφρασης των συναισθημάτων μας είναι η επικοινωνία με τους άλλους, μέσω της γλώσσας. 

Παράλληλα, η Zimmer (2007), υποστηρίζει πως μέσω της κίνησης τα παιδιά, έρχονται σε 

επαφή με άλλα παιδιά και μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματα τους.  

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι η γλώσσα και η κίνηση συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού, δίνοντας εξίσου καλές ευκαιρίες να εκφραστούν 

δημιουργικά, να λύσουν διαμάχες, να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν (Rose, 1998). 

Με βάση την παραπάνω διαπίστωση, λοιπόν, σκοπός αυτής της έρευνας είναι να αξιολογήσει 

κατά πόσο, αν συνδυαστεί η μέθοδος διδασκαλίας της γλώσσας, μέσω της δημιουργικής 

αφήγησης, και της κίνησης, μέσω του δημιουργικού κινητικού παιχνιδιού, θα παρατηρηθεί 

ανάπτυξη στις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών μέσω ενός παρεμβατικού προγράμματος. 

 Σχεδιάστηκαν, λοιπόν, παιγνιώδεις κινητικές δραστηριότητες, άμεσα σχετιζόμενες 

με τη δημιουργική αφήγηση, ειδικά για το πρόγραμμα αυτό (Κουρκάκη, 1996). Το 

πρόγραμμα αξιολογήθηκε με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Αρχικά, με βάση το πρωτόκολλο 

ποσοτικοποιημένων παρατηρήσεων, το οποίο περιλαμβάνει 9 άξονες και δημιουργήθηκε ως 

ρουμπρίκα ειδικά για τη συγκεκριμένη έρευνα με μετατροπή σε τρίβαθμη κλίμακα. Οι 9 

άξονες περιλαμβάνουν τη δημιουργική αφήγηση και κίνηση, την πρωτοβουλία, συνεργασία, 

την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, την αποδοχη του διαφορετικού τοσο λεκτικά όσο και 

κινητικά. Παράλληλα, καταγράφηκαν ημερολογιακές παρατηρήσεις, με σχόλια πάνω σε κάθε 

άξονα απο την ερευνήτρια, κατά τη διάρκεια κάθε δραστηριότητας και, τέλος, 

πραγματοποιήθηκε μια ημιδομημένη συνέντευξη της νηπιαγωγού της ομάδας παρέμβασης. 

Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, πολλαπλές μεθόδους αξιολόγησης, υπήρχε η δυνατότητα 

τριγωνοποίησης ( χρήση δύο ή περισσότερων μεθόδων συλλογής στοιχείων για τη μελέτη 
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κάποιας πλευράς της ανθρώπινης συμπεριφοράς). Αυξήθηκε με αυτόν τον τρόπο η 

εγκυρότητα της έρευνας, εφόσον δε μπορούσαν να καθοριστούν αποκλειστικά ποσοτικά τα 

ευρήματα (Robson, 2007). 
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ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ  

1.1 Παιδί- Λόγος 

Ολόκληρη η ζωή του ανθρώπου καλύπτεται από τη γλώσσα. Η σχέση του ανθρώπου με το 

βιβλίο καθίσταται αναγκαία, και ιδιαίτερα η σχέση του μικρού παιδιού με το λογοτεχνικό 

βιβλίο. Τα μικρά παιδιά έχουν ανάγκη από κοινωνικοποίηση και προσωπική έκφραση.  Πιο 

συγκεκριμένα, είναι αναγκαίο να αποκτήσουν νέες εμπειρίες, να πλουτίσουν τον 

συναισθηματικό τους κόσμο, να αναπτύξουν τη γλώσσα και τη φαντασία τους και να 

ψυχαγωγηθούν. (Παπανικολάου & Τσιλιμένη, 1992). Τις ανάγκες αυτές των παιδιών 

καλύπτει η  Παιδική Λογοτεχνία. 

Σύμφωνα με τον Αναγνωστόπουλο και τον Δελώνη (1984), με τον όρο Παιδική 

Λογοτεχνία εννοούμε τα αισθητικώς δικαιωμένα λογοτεχνήματα των ωρίμων που 

απευθύνονται στο παιδί. Διαβάζοντας παιδικά λογοτεχνήματα, τα παιδιά βιώνουν τη γλώσσα 

σαν παιχνίδι,  μαθαίνουν να επικοινωνούν με το περιβάλλον τους και αποκτούν νέα βιώματα, 

τα οποία τους προσφέρει η διήγηση. 

  Η παιδική λογοτεχνία έχει κάνει την εμφάνιση της στην πρώτη βαθμίδα της 

εκπαίδευσης, και ιδιαίτερα στο νηπιαγωγείο, την τελευταία 15ετία. Υπάρχουν δύο τρόποι 

που μπορούν τα παιδιά να προσεγγίσουν τα λογοτεχνικά βιβλία στο νηπιαγωγείο. Αρχικά, 

μέσω του εκπαιδευτικού, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ημέρας αφηγείται στα παιδιά άλλοτε 

μία ιστορία, άλλοτε ένα παραμύθι ή ένα ποίημα και άλλοτε μπορεί να διοργανώσει μια 

δραστηριότητα που να περιλαμβάνει παιχνίδια όπως το κουκλοθέατρο ή μια δραματοποίηση. 

Δεύτερον, τα παιδιά έχουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του νηπιαγωγείου, μέσω της οποίας 

μπορούν να επιλέξουν ένα βιβλίο και να το επεξεργαστούν, είτε με δική τους πρωτοβουλία 

είτε με την προτροπή της νηπιαγωγού. (Παπανικολάου & Τσιλιμένη, 1992). Ο Νηπιαγωγός 

πρέπει να είναι αυτός που θα καλλιεργήσει στο παιδί την επιθυμία να μάθει να διαβάζει. 

Η σχέση των παιδιών με τη διδασκαλία της γλώσσας είναι καθοριστική. Η γλώσσα, εκτός 

από εργαλείο επικοινωνίας, αποτελεί ουσιαστικά και το μέσο με το οποίο το νήπιο 

αναπαριστά τον κόσμο του, μοιράζεται συναισθήματα, απόψεις, ιδέες και εκφράζει τις 

διαφωνίες ή συμφωνίες του με τους συνομηλίκους του. (JeanJean&Massonet, 2001) 

Η προσχολική περίοδος είναι εκείνη η περίοδος κατά την οποία αναπτύσσεται ο 

προφορικός λόγος. Αποτελεί την πλέον κατάλληλη περίοδο για την γνωριμία των παιδιών με 

τη διδασκαλία της γλώσσας. Αν και τα παιδιά  έχουν ήδη κατακτήσει ένα μέρος του 
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λεξιλογίου και των γλωσσικών δομών της μητρικής τους γλώσσας, ποσοτικά και ποιοτικά 

τέτοιο, ώστε να μπορούν να είναι αυτάρκη στην επικοινωνία τους με τον κοινωνικό τους 

περίγυρο, το νηπιαγωγείο είναι εκείνο που θα βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν το 

λεξιλόγιο τους και άλλο, να επεκτείνουν το γλωσσικό τους ορίζοντα αποκτώντας 

ολοκληρωμένη γλωσσική αγωγή. Μέσω της γλωσσικής αγωγής τα νήπια καλλιεργούνται 

νοητικά και ψυχοκινητικά, κοινωνικοποιούνται, επικοινωνούν πιο εύκολα και 

προετοιμάζονται για τον κόσμο που τα περιβάλλει (Χατζησαββίδης, 2002). Επεκτείνουν 

δηλαδή το γλωσσικό τους ορίζοντα, εξελίσσονται ψυχοκινητικά – αποκτούν νέες ικανότητες 

που διαμορφώνονται από την αλληλεπίδραση του γενετικού υλικού με εξωτερικούς 

παράγοντες- και αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους ικανότητες μέσω της συζήτησης, της 

έκφρασης και της συνεργασίας. 

Γίνεται φανερό, λοιπόν, ότι η δόμηση μιας θεματικής σχέσης μαζί με τον λόγο αποτελεί 

το κλειδί για την ανάπτυξη των ικανοτήτων που συνδέονται με αυτήν. Παρατηρείται ότι στην 

ηλικία των 4-5 χρόνων (προνήπια) τα παιδιά αποκτούν τη δεξιότητα της αναδιήγησης μιας 

απλής ιστορίας και της μνημονικής διατήρησης μια σειράς γεγονότων. Μπορούν, δηλαδή, να 

κατανοήσουν τη χρονική διαδοχή των συμβάντων μιας ιστορίας (Καρακίτσιος, 2011). 

Έπειτα, στην ηλικία των 5-6 χρόνων υπάρχουν άλλου είδους προσεγγίσεις, όπως η 

δραματοποίηση πεζογραφημάτων, η δημιουργική αποτύπωση των εικαστικών νοημάτων, το 

θεατρικό παιχνίδι και η μουσική (Βακάλη, και συν., 2013). 

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί στον λόγο των νηπίων που έχουν ως μητρική 

γλώσσα τη νέα ελληνική (Χατζησαββίδης, 2001), διαπιστώθηκε ότι σε φωνολογικό επίπεδο 

τα περισσότερα νήπια έχουν κατακτήσει πλήρως το φωνολογικό σύστημα της νέας 

ελληνικής, ενώ λίγα είναι αυτά που δεν έχουν συνειδητοποιήσει τις φωνολογικές διακρίσεις 

μεταξύ φωνημάτων που διαφοροποιούνται ως προς ένα διακριτικό χαρακτηριστικό και 

ιδιαίτερα μεταξύ /s/ και /θ/, /δ/ και /z/. Στο μορφολογικό επίπεδο δεν χρησιμοποιούν 

ιδιόκλιτα ουσιαστικά και επίθετα, δηλαδή ουσιαστικά που σχηματίζουν τον ενικό ή τον 

πληθυντικό αριθμό ή κάποιες τους πτώσεις διαφορετικά από τα άλλα. Για παράδειγμα, 

κάποια αρσενικά που λήγουν σε –έας, όπως τα ο δεκανέας, ο γραμματέας κ.α. Επίσης, 

χρησιμοποιούν πολύ σπάνια ονόματα σε γενική πτώση και αποφεύγουν τη χρήση παθητικής 

φωνής. Σε συντακτικό επίπεδο παρατηρήθηκε ότι, πρώτον, δυσκολεύονται στη 

διαφοροποίηση μεταξύ της έναρθρης και μη έναρθρης χρήσης του ονόματος και δεύτερον, 

επισημάνθηκε μια τάση προτίμησης σε λαϊκούς μορφολογικούς τύπους που είναι συνήθεις 

και στον καθημερινό προφορικό λόγο των ενηλίκων. Σε σημασιολογικό και λεξιλογικό 
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επίπεδο τα παιδιά χρησιμοποιούν ελάχιστα αφηρημένες έννοιες και μεταφορικές εκφράσεις. 

Τέλος, στον τομέα των πραγματολογικών και κειμενικών γνώσεων, οι οποίες απαιτούνται για 

την παραγωγή ενός αποτελεσματικού και κατανοητού από τον δέκτη προφορικού λόγου, τα 

νήπια έχουν περιορισμένες γνώσεις, σε τέτοιο σημείο που μερικές φορές ο λόγος τους είναι 

ακατανόητος.  

Σύμφωνα, λοιπόν, με την παραπάνω έρευνα, γίνεται φανερό ότι το νηπιαγωγείο είναι η 

βαθμίδα που θα βοηθήσει τα νήπια να περάσουν από την παθητική γνώση του γλωσσικού 

συστήματος στην ενεργητική. Θέτει λοιπόν, σύμφωνα με τον Χατζησαββίδη (2002) κάποιους 

συγκεκριμένους σκοπούς όσον αφορά την γλωσσική αγωγή των παιδιών: 

I. Να αναπτυχθούν τα νήπια γλωσσικά και νοητικά κατανοώντας και παράγοντας 

προφορικό λόγο και 

II. Να εισαχθούν στη σημασία του γραπτού λόγου και να κατανοήσουν τη λειτουργία 

του. 

Το νηπιαγωγείο επιχειρεί να υλοποιήσει τους σκοπούς αυτούς με οργανωμένες 

δραστηριότητες, παραμύθια, ασκήσεις ανάγνωσης, ασκήσεις γραπτού λόγου και ασκήσεις 

κατανόησης της δομής της γλώσσας. 

Η συζήτηση μέσα στην τάξη του νηπιαγωγείου αποτελεί βασικό τρόπο έκφρασης, 

ανταλλαγής απόψεων και ιδεών, προωθεί την αλληλεπίδραση μεταξύ παιδιών και 

εκπαιδευτικών και συμβάλλει στην εκμάθηση δεξιοτήτων όπως η διαπραγμάτευση, η 

υποβολή ερωτήσεων και η χρήση επιχειρημάτων (Μπιρμπίλη, 2008). Οι συζητήσεις μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν στη διδακτική διαδικασία για να εξυπηρετήσουν «τουλάχιστον» τρεις 

διδακτικούς στόχους. Οι στόχοι αυτοί είναι οι εξής:  

I. Να βελτιώσουν τον τρόπο σκέψεις των παιδιών και να τα βοηθήσουν στην καλύτερη 

κατανόηση του υπό συζήτησης θέματος. 

II. Να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για να συμμετέχουν τα παιδιά στη 

μάθηση δίνοντάς τους την ευκαιρία να μιλήσουν και να επεξεργαστούν τις ιδέες τους. 

III. Να τα βοηθήσουν να αποκτήσουν σημαντικές επικοινωνιακές δεξιότητες, όπως, για 

παράδειγμα, να εκφράζουν και να διατυπώνουν τις ιδέες τους με σαφήνεια, να 

συνειδητοποιούν ότι μπορεί να υπάρχουν πολλές απόψεις για το ίδιο θέμα, να ακούν 

τους άλλους, να κάνουν καλές ερωτήσεις και να μπορούν να επιχειρηματολογούν 

(Arends, 1994). 
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1.2 Δημιουργική Γραφή – Αφήγηση 

Βασικός τρόπος ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης και έκφρασης των παιδιών αποτελεί η 

αφήγηση. Σύμφωνα με παρατηρήσεις της Westby(1991), η αφήγηση σχηματίζει μία γέφυρα 

ανάμεσα στον γραπτό και τον προφορικό λόγο, καθώς μέσω της ανάγνωσης αφηγημάτων ο 

γραπτός λόγος μετατρέπεται σε προφορικό και γίνεται αντιληπτός και κατανοητός μέσω της 

επικοινωνιακής του διάστασης. (Μιχαλοπούλου, 2009).  

Η αφήγηση, ως εκπαιδευτική διαδικασία, βρήκε πρόσφορο και φιλόξενο έδαφος στη 

χώρα μας, κατά κύριο λόγο στην Προσχολική Εκπαίδευση (Τσιλιμένη, 2011). Μέσω αυτής 

τα παιδιά εκφράζονται, επικοινωνούν και κοινωνικοποιούνται. Ωστόσο, ενώ είναι φανερά τα 

πλεονεκτήματα της αφήγησης μέσα στην τάξη, μετά το νηπιαγωγείο σχεδόν εξαφανίζεται 

από την παιδαγωγική διαδικασία. Είναι ελπιδοφόρο, όμως, το γεγονός ότι στην Ελλάδα, μετά 

τις πρόσφατες αλλαγές στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και ειδικά με την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης, η αφήγηση ως εκπαιδευτική 

διαδικασία εντάσσεται δυναμικά στην σχολική τάξη. 

Μέσω μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε (Τσιλιμένη, 2011), μπορούμε να 

διαπιστώσουμε την άποψη που επικρατεί σήμερα για την αφήγηση. Στην έρευνα συμμετείχαν 

φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας που παρακολουθούσαν μάθημα αφήγησης, φοιτητές του ίδιου τμήματος που δεν 

έχουν παρακολουθήσει το μάθημα, εν ενεργεία εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

και άτομα ηλικίας 20-24 ετών (φοιτητές σχολών που δεν σχετίζονται με παιδαγωγικά και 

άλλοι που έχουν διάφορες πανεπιστημιακές σπουδές). Κάθε ομάδα αποτελούνταν από 22 

άτομα και έπρεπε να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με το αν θα εκδήλωναν 

ενδιαφέρον για να παρακολουθήσουν μια αφήγηση σε χώρο της πόλης τους π.χ. βιβλιοθήκη, 

μπαρ κ.α., για ποιό λόγο θα το έκαναν, με ποιά συχνότητα, αν ο αποδέκτης του παραμυθιού 

είναι αποκλειστικά τα παιδιά ή και οι ενήλικες, αν τα παραμύθια έχουν ενδιαφέρον στην 

σημερινή εποχή και για ποιό λόγο και, τέλος, ποιο είναι το αγαπημένο τους αφηγηματικό 

είδος.  

Εξετάζοντας τα αποτελέσματα, προκύπτει ότι υψηλά ποσοστά εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για παρακολούθηση μιας αφήγησης και με τακτή περιοδικότητα, 

συγκεντρώνουν οι δύο πρώτες ομάδες που έχουν σχέση με το αντικείμενο και οι ίδιες ομάδες 

έδωσαν ως αιτία της ανταπόκρισής τους την ψυχαγωγία σε αντίθεση με την ομάδα φοιτητών 

άλλων σχολών που έδωσε ως αιτία την περιέργεια. Επίσης, η τελευταία ομάδα θεωρεί ότι το 
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παραμύθι απευθύνεται μόνο στα παιδιά και ότι έχει σχέση κυρίως με την παροχή γνώσης, 

ενώ οι εκπαιδευτικοί δίνουν τα ίδια ποσοστά στην παροχή γνώσης και στην ψυχαγωγία. 

Μέσω των αποτελεσμάτων γίνεται εμφανής η επίδραση της επαφής των ατόμων με την 

αφήγηση. Η γνωριμία με αυτήν την διαδικασία και οι γνώσεις που αποκτούν αποτελούν 

βασικό παράγοντα διαφοροποίησης των ποσοστών υπέρ της αναγνώρισης και αποδοχής του 

ρόλου της αφήγησης.  

Η αφήγηση αποτελεί γλωσσικό εργαλείο, με το οποίο περιγράφονται ιδέες και 

συναισθήματα. Επίσης, προσφέρει πληθώρα ευκαιριών στο παιδί για τη χρήση ενός σύνθετου 

λόγου ώστε να παράγει τη δική του αφήγηση, η οποία αποτελείται από την περιγραφή 

πραγματικών ή φανταστικών γεγονότων, λογικά συνδεδεμένων, βιωμένων στο παρελθόν, 

στο παρόν ή στο μέλλον (Curenton&Lucas, 2007). Του δίνει την ευκαιρία να εκφραστεί 

δημιουργικά,  να μην περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο και απλό τρόπο έκφρασης. Να 

επεκτείνει την φαντασία του και να εκφράσει, περιγράψει και αναλύσει ότι τον απασχολεί 

και τον ενδιαφέρει με δημιουργικό τρόπο. 

Οι ιστορίες που αφηγείται το παιδί στο νηπιαγωγείο από την πλευρά της 

ψυχογλωσσολογίας μεταφέρουν μορφές κοινωνικών μηνυμάτων ή επιλύουν προσωπικά ή 

κοινωνικά προβλήματα (Τζουριάδου, 1995) Οι ιστορίες των παιδιών γύρω στα πέντε χρόνια 

φτάνουν στο στάδιο της εννοιολογικής σκέψης που τους δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούν 

πραγματικές αφηγήσεις που περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία του αφηγηματικού λόγου 

(Botvi&Sutton-Smith, 1977).  

Η δημιουργική γραφή (Δ.Γ) είναι ένας από τους βασικούς τρόπους διδασκαλίας της 

παιδικής λογοτεχνίας και της γλώσσας, ωστόσο, κάνει την είσοδό της στην ελληνική 

εκπαιδευτική πραγματικότητα μόνο κατά την τελευταία δεκαετία. «Η φιλοσοφία της Δ.Γ 

συνιστά μια σύνθετη και δυναμική, πολύπλοκη, νοητική διεργασία, κατά την οποία η 

Λογοτεχνία προσεγγίζεται ενεργητικά και εκ των ένδον» (Βακάλη, και συν., 2013). Οι 

ενεργητικές τεχνικές προσέγγισης της Λογοτεχνίας που περιλαμβάνει η Δ.Γ συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας, στην κατάκτηση συγγραφικών 

δεξιοτήτων και προσφέρουν μοναδική απόλαυση (Tsimbidy, 2008). Σύμφωνα με τον Μίμη 

Σουλιώτη (2012), ακριβώς οι συγγραφικές πρακτικές της Δ.Γ είναι αυτές που «βοηθούν να 

ξεπεραστεί ομαλά η αντιφατική λογική, όχι μόνο της εγκόλπωσης της εργαλειακής χρήσης 

της Λογοτεχνίας για τις ανάγκες της γλωσσικής διδασκαλίας, αλλά και η αντιμετώπισή της 

ως ένα χρήσιμο συμπλήρωμα της γλωσσικής διδασκαλίας». Η Δ.Γ θα μπορούσε να ενταχθεί: 
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α) στο χώρο της Φιλολογίας ως λογοτεχνική γραφή, ως τέχνη της συγγραφής και ως 

λογοτεχνική θεωρία της ανάγνωσης, β) στο χώρο της Παιδαγωγικής ως εκπαιδευτική 

μέθοδος διδασκαλίας της Λογοτεχνίας και της Γλώσσας και γ) στον χώρο της Ψυχολογίας ως 

θεραπευτική μέθοδος (Ντιούδη, 2012). 

Σύμφωνα με έρευνες (Φιλιπποπούλου,2013˙ Ντιούδη, 2012), η Δ.Γ διδάσκεται στην 

τυπική εκπαίδευση κυρίως στα καλλιτεχνικά σχολεία, σε πανεπιστημιακά τμήματα, 

προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, σε πιλοτικά προγράμματα 

στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Πειραματικά Σχολεία), με τη μορφή 

επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και επισκέψεων συγγραφέων στα σχολεία, σε συνεργασία με 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και τέλος από φορείς δια βίου εκπαίδευσης (εκπαίδευσης 

ενηλίκων). 

  Στην προσχολική αγωγή, για πρώτη φορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

(2011-2013) γίνεται αναφορά της «Δημιουργικής Γραφής» ως τρόπου έκφρασης και ως 

πρότασης δραστηριοτήτων. Εντάσσεται στην ενότητα «ιδέες για δραστηριότητες» για την 

«παραγωγή προφορικού λόγου» και συγκεκριμένα αναφέρεται ότι  «συμμετέχουν τα νήπια 

σε παιχνίδια δημιουργικής γραφής, όπου παράγουν ομαδικές ιστορίες με αφορμή 

προκαθορισμένες λέξεις ή αλλάζουν τις λέξεις σύντομων κειμένων με λέξεις που σημαίνουν 

το ίδιο (συνώνυμες) ή το αντίθετο (αντίθετες)» (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011).  

Ο Νηπιαγωγός, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη Δ.Γ ως τρόπο διδασκαλίας, 

δημιουργώντας ένα άνετο περιβάλλον και εμπλέκοντας όλη την τάξη σε δραστηριότητες 

όπως ακροάσεις ιστοριών και παραγωγή κειμένων. Με αυτό τον τρόπο καταφέρνει να 

βελτιώσει τη γλωσσική αγωγή των παιδιών και τη γενικότερη ανάπτυξή τους. Τα νήπια μέσω 

της δημιουργικής γραφής θα χρειαστεί να δημιουργήσουν έναν ήρωα, μια ιστορία και ένα 

πλέγμα σχέσεων. Θα μάθουν να περιγράφουν, να διηγούνται, να συζητούν, να 

επιχειρηματολογούν, να εξηγούν και να αιτιολογούν τις απόψεις τους (Βακάλη, και συν., 

2013) προάγοντας την κριτική και δημιουργική σκέψη. Για παράδειγμα, για να 

δημιουργήσουν τα παιδιά μια ιστορία, θα πρέπει να επιλέξουν τον κύριο χαρακτήρα, ένα 

σύνολο δευτερευόντων προσώπων, να κατανείμουν τους ρόλους και να σχεδιάσουν ένα 

πλέγμα σχέσεων με σημείο αναφοράς τον κεντρικό ήρωα. Θα πρέπει ουσιαστικά να 

συνθέσουν αναφηγηματικό λόγο (Βακάλη, και συν., 2013). Αν θέλει, δηλαδή, ο νηπιαγωγός 

να ενδυναμώσει τις νοητικές λειτουργίες των νηπίων και να τα ωθήσει σε λεκτικές 

παραγωγές που θα αποτελέσουν σημαντικά βήματα για τη δόμηση γνώσεων, μπορεί να 
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χρησιμοποιήσει ως διδακτική ενέργεια τη δημιουργία ιστοριών και την προφορική τους 

αναδιήγηση. Να τους διδάξει, δηλαδή, να αφηγούνται δημιουργικά. 

Είναι φανερό πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, όχι μόνο στην 

ολοκληρωμένη ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και στην ανάπτυξη 

της αφηγηματικής τους ικανότητας. Ο τρόπος που θα διαβάσει και θα μεταβιβάσει ένα 

εικονογραφημένο βιβλίο στα παιδιά, είναι καθοριστικός στη σχέση τους με τον προφορικό 

και τον γραπτό λόγο «Λειτουργεί ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στο παιδί και το κείμενο 

Παιδικής Λογοτεχνίας» (Βακάλη, και συν., 2013). 

Σύμφωνα με έρευνα, υπάρχουν δύο τρόποι αλληλεπίδρασης ανάμεσα στη νηπιαγωγό 

και το παιδί (Μιχαλοπούλου, 2002). Από τη μία, υπάρχει η αδύναμη σχέση, όπου ο 

νηπιαγωγός διαβάζει και επεξηγεί, πριν και μετά, την ιστορία, ενώ οι ερωτήσεις της είναι 

επιφανειακού χαρακτήρα, αφορούν τη μνήμη, την προσοχή και την κατανόηση της πλοκής, 

χωρίς να διακόπτεται η αφήγησή της. Από την άλλη, υπάρχει η ισχυρή σχέση, όπου η 

νηπιαγωγός προχωρά σε ερωτήσεις, επεξηγήσεις και διάλογο, προκαλεί καταστάσεις 

προβληματισμού στην υπόθεση της ιστορίας και προσπαθεί τα παιδιά να κάνουν συνδέσεις 

με προηγούμενες εμπειρίες τους, ενώ ακολουθεί τακτικές εξοικείωσης των νηπίων με τις 

συμβάσεις γραφής και τη δεοντολογία της συγγραφής των βιβλίων σύμφωνα με τις αρχές 

γραμματισμού (δείχνει το κείμενο την ώρα που το διαβάζει, υποθέτουν για τον τίτλο, 

σχολιάζουν το εξώφυλλο κτλ.).  

Με δραστηριότητες λοιπόν δημιουργικής γραφής και αφήγησης, όπως για 

παράδειγμα την επαναφήγηση ιστοριών μαζί με τα παιδιά, ή την αφήγηση μιας ιστορίας με 

ζωντανό τρόπο, και ίσως με κάποιο βοηθητικό υλικό (το ραβδί μιας νεράιδας, μία κούκλα, η 

φούστα της Κοκκινοσκουφίτσας κτλ.), επιτυγχάνει έτσι ο νηπιαγωγός την καλύτερη 

κατανόηση της σχέσης γραπτού και προφορικού λόγου  και δίνει την πρωτοβουλία στα 

παιδιά, εφόσον αυτός δρα ως παρατηρητής και επεμβαίνει μόνο αν υπάρχει συγκεκριμένη 

ανάγκη.  

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη γαλλική ερευνητική ομάδα GroupeOral- Cretail 

(LeGunff&Jourdain, 1999) επισημαίνει ότι η βοήθεια του νηπιαγωγού μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με τις ακόλουθες παρεμβάσεις:  

● Μέσω της επαναδιατύπωσης των εκφερομένων από τα παιδιά, έτσι ώστε να 

επιτευχθεί μία αρτιότερη γλωσσική απόδοση. 
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● Μέσω της προτροπής στα παιδιά να μιλήσουν, να σκεφτούν και να 

επαναδιατυπώσουν. 

● Μέσω της διευκρίνησης της δραστηριότητας και της εξήγησης της ακόμα –«τι 

κάνουμε». 

● Με τη βοήθεια των ερωτήσεων, οι οποίες βοηθούν ιδιαίτερα τα παιδιά να 

αναπαραστήσουν νοητικά τα θέματα που συζητούνται 

● Τέλος, μέσω της συζήτησης, η οποία παρέχει στα παιδιά τη δυνατότητα να ακούνε, 

να προβληματίζονται, να προβαίνουν στη λήψη αποφάσεων, να επιχειρηματολογούν 

προς την επίλυση των προβλημάτων τους και να συμμετέχουν, τελικά, ενεργά στη 

μαθησιακή διαδικασία. 

Το παιδί μετά το νηπιαγωγείο θα πρέπει να ξέρει πώς να αρχίσει μια συζήτηση και πώς 

να την ολοκληρώσει. Βασικό στοιχείο είναι σε κάθε συζήτηση να μάθει ο καθένας να 

κρατάει τη σειρά του, να ξέρει δηλαδή πότε να αναλαμβάνει το ρόλο του ομιλητή και πότε 

του ακροατή (Τζουριάδου, 1995).  Η δημιουργική γραφή και η αφήγηση μπορούν να 

βοηθήσουν τον νηπιαγωγό, με τρόπους που έχουν αναπτυχθεί παραπάνω, να προσφέρει στα 

παιδιά ευκαιρίες για να αναπτύξουν τις ικανότητες της περιγραφής, της ανάλυσης, της 

κριτικής σκέψης, της προφορικής έκφρασης, της σύνθεσης πληροφοριών, της 

δημιουργικότητας, της σύνθεσης ιστοριών, της επικοινωνίας και της συνεργατικής μάθησης. 

Μέσω αυτών, τα παιδιά θα προχωρήσουν στις επόμενες τάξεις με ολοκληρωμένη γλωσσική 

αγωγή και σωστό και δημιουργικό τρόπο έκφρασης, γεγονός που θα τους ωφελήσει και θα 

τους φανεί χρήσιμο σε όλη την υπόλοιπη σχολική τους πορεία και όχι μόνο. 
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2.  ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 

2.1 Κινητικό Παιχνίδι  

Σε παρόμοιο πλαίσιο η παιδική ηλικία αποτελεί μια πολύ πλούσια, κινητικά, περίοδο. Σε 

καμία άλλη ηλικία δεν  παίζει τόσο μεγάλο ρόλο, όσο στην παιδική. Ως κινητική έκφραση 

μπορεί να οριστεί η εξωτερίκευση συναισθημάτων, αρνητικών ή θετικών, μέσω της κίνησης 

(Παυλίδου, 2012). Τα έξι πρώτα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως εποχή τεράστιας ανάγκης για ενεργητικότητα και κίνηση, ασταμάτητων 

ανακαλύψεων και διαρκούς δοκιμής και πειραματισμού. Το παιδί ανακαλύπτει τον εαυτό του 

και τον κόσμο μέσω της κίνησης και κατακτά το περιβάλλον του μέσω του σώματός του και 

των αισθήσεών του (Zimmer, 2007).  

Η μορφοποίηση της κινητικής έκφρασης προσφέρει στο παιδί την αίσθηση της 

δημιουργίας. Η εκφραστική κίνηση μπορεί να έχει δύο πλευρές. Μπορεί να είναι μια απλή 

ακολουθία κινήσεων στην προσπάθεια εξωτερίκευσης συναισθημάτων και εντυπώσεων, 

αλλά μπορεί να είναι και δημιουργική, όταν αυτή η προσπάθεια σχηματοποιείται 

ευρηματικά, ώστε να ικανοποιεί πρώτα το παιδί. Σύμφωνα λοιπόν, με την Παυλίδου (2012, 

σ.32), θα μπορούσε να δοθεί ο όρος «εκφραστική-δημιουργική κίνηση», δηλαδή, «Κάθε 

μορφή ανακάλυψης νέου- για το ίδιο το παιδί- συνδυασμού χρήσης μέσων και κινήσεων με 

εμφανές εκφραστικό ή/και λειτουργικό αποτέλεσμα είναι δημιουργική κίνηση». Ο όρος 

«δημιουργική κίνηση» προέρχεται από τα ρήματα «δημιουργώ» που σημαίνει «κάνω έργο 

για το δήμο, για το λαό» (Διαμαντόπουλος, 2002) και «κινώ» που σημαίνει κάνω κάποιον ή 

κάτι να κινηθεί. Δημιουργική κίνηση, λοιπόν, «σημαίνει κάνω έργο θέτοντας κάτι προς 

κίνηση». Σύμφωνα με τους Ward (1974) και Wyrick (1968), η δημιουργική κίνηση μπορεί να 

οριστεί ως «η νοητική οργάνωση και η εκτέλεση καινούριων κινητικών μοντέλων που μπορεί 

να είναι απαντήσεις σε ερεθίσματα ή λύσεις σε δεδομένα προβλήματα ή έκφραση ιδεών». 

Τον ορισμό αυτό συμπληρώνει ο Gruber (1986), που τονίζει τη σημασία του σώματος ως  

εργαλείου για δράση και επικοινωνία, με σκοπό την ολιστική ανάπτυξη του παιδιού.Η 

δημιουργική κίνηση συμβάλλει στην αξιοποίηση των κινητικών ικανοτήτων και 

εκφραστικών δεξιοτήτων των παιδιών διευρύνοντας τη δημιουργικότητά τους (Kraft, 

1986).Ο πρώτος που εισήγαγε το εννοιολογικό πλαίσιο της δημιουργικής κίνησης στον χορό 

το 1948, μέσα από τον Μοντέρνο Εκπαιδευτικό Χορό (ModernEducationalDance), είναι ο 

Laban. Σύμφωνα με τον Laban (1975), η κίνηση αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας και 
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προσωπικής έκφρασης. Η αυθόρμητη, δημιουργική εκφραστική κίνηση, εάν ενσωματωθεί 

στο σχολικό πρόγραμμα, μπορεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο για την 

εκπαίδευση.Το σχολείο μπορεί να καλλιεργήσει τις καλλιτεχνικές τάσεις των παιδιών και να 

παράσχει σε αυτά τη δυνατότητα να ασκήσουν την εφευρετικότητα, τη δημιουργικότητα, την 

ανταγωνιστικότητα και την περιπετειώδη διάθεσή τους. Ο δημιουργικός χορός αποτελεί μια 

ολιστική διαδικασία, που αξιοποιεί το μυαλό, το σώμα και την  ψυχή (Joyce, 1994). Το σώμα 

είναι το όργανο, με το οποίο το παιδί εργάζεται και η κίνηση είναι το γλωσσάρι του. Ο 

μαθητής ενθαρρύνεται να αξιοποιήσει την φαντασία του και να βρει εναλλακτικές ιδέες και 

λύσεις (Payne, 1990), ενώ ταυτόχρονα ανακαλύπτει το σώμα του, την ποιότητα της κίνησής 

του μέσα στον χώρο και τον χρόνο, μέσα από τη δυναμική της κίνησής του. 

Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και στον Οδηγό 

Νηπιαγωγού (Δαφέρμου, και συν., 2006) δίνεται ιδιαίτερη βάση στην κίνηση τόσο στο 

επίπεδο ανάπτυξης της κινητικότητας, όσο και στην παρουσία της ως μέσου αντίληψης και 

άλλων θεματικών περιοχών. Αν και η κινητική έκφραση παρουσιάζεται στις περιγραφές 

δραστηριοτήτων διαφόρων κατευθύνσεων- προτάσεις αυτοσχεδιασμού με δραματοποίηση ή 

ακρόαση μουσικής με χορευτικό αυτοσχεδιασμό-, στο ΔΕΠΠΣ ή στον Οδηγό Νηπιαγωγού 

δεν αναφέρονται αναλυτικοί τρόποι αξιοποίησής της ώστε να συμβάλλει στην πορεία 

ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης του παιδιού. Στο ΔΕΠΠΣ (2003) αναφέρονται ως στόχοι 

για να επιτευχθούν μέσω της φυσικής αγωγής και κινητικής έκφρασης οι εξής:  

● Να αναπτύσσουν τα παιδιά την κινητικότητά τους: Να συμμετέχουν σε ομαδικά 

παιχνίδια, να λαμβάνουν μέρος σε ασκήσεις ρυθμικής και ενόργανης γυμναστικής, να 

αποδεικνύουν κινητικές δεξιότητες, να ανταποκρίνονται με την κίνηση σε ένα 

ερέθισμα, να εκτελούν βασικές κινήσεις με ολόκληρο το σώμα τους (π.χ να κάνουν 

μονόζυγο, να αναρριχώνται) και να ανακαλύπτουν τρόπους με τους οποίους κινείται 

το σώμα τους στον χώρο. 

● Να αναπτύσσουν τη σωματική τους δραστηριότητα και να προάγουν την υγεία τους: 

να εκφράζουν τις ιδέες τους με διαφορετικές κινήσεις του σώματος, χρησιμοποιώντας 

το υλικό με πολλούς τρόπους (πχ κυλούν στεφάνια, πηδούν μέσα και έξω), να 

αναγνωρίζουν και να ονομάζουν ορισμένα παιχνίδια και σπορ και να αναγνωρίζουν 

και να περιγράφουν πώς οι σωματικές δραστηριότητες επιδρούν στο σώμα (πχ 

λαχάνιασμα) και πώς μπορεί το σώμα τους να επανέλθει στον φυσιολογικό του 

ρυθμό. 
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● Να αποδέχονται την τήρηση ορισμένων κανόνων ασφαλείας και να χειρίζονται 

κατάλληλα το εκπαιδευτικό υλικό: να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν απλά μέτρα 

προστασίας, αποφεύγοντας πράξεις που μπορεί να τα βλάψουν, να ζητούν βοήθεια 

όταν τη χρειάζονται και να την προσφέρουν σε άλλους και να εκφράζουν τις ανάγκες 

και τις επιθυμίες τους με κατάλληλο τρόπο ελέγχοντας τον θυμό τους.  

● Να αναπτύσσουν σταδιακά θετικές στάσεις για συνεργασία και αλληλοαποδοχή και 

υποστήριξη: να αναγνωρίζουν την ανάγκη για συνεργασία και να μπορούν να 

περιγράφουν τις ικανότητές τους, όπως και των άλλων. 

● Να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται την έννοια της Ολυμπιακής Ιδέας και τη 

σπουδαιότητα των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων: να έρχονται σε επαφή με την 

ολυμπιακή ιδέα και την αθλητική παράδοση, να ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε 

παιχνίδια- αγώνες και να μαθαίνουν να αποδέχονται την ήττα όταν χάνουν. 

Η κινητική αγωγή είναι  το αντικείμενο που μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις ανάγκες 

του παιδιού για εξερεύνηση και έκφραση, γιατί χρησιμοποιεί σε όλες τις δραστηριότητες ως 

όχημα το σώμα.  

2.2 Κινητική Αγωγή 

Η κινητική αγωγή στοχεύει στο να καταστήσει τα παιδιά ικανά να αντιπαρατίθενται μέσω 

της κίνησης: με τον εαυτό τους, τους συνανθρώπους τους και με το χωροταξικό και υλικό 

περιβάλλον τους (Zimmer, 2007). 

Η κινητική αγωγή βασίζεται σε τέσσερα βασικά σημεία που κρίνονται ως θεμελιώδη. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Gilliom (1970), τα σημεία αυτά είναι: 

-Ο χώρος όπου το άτομο κινείται 

-Η συνειδητοποίηση του σώματος που κινείται (το συνειδητό σώμα) 

-Ο τρόπος της κίνησης του σώματος μέσω στοιχείων, όπως η μεταφορά του βάρους 

του, η μυϊκή δύναμη που ασκείται και η ισορροπία 

-Ο τρόπος με τον οποίο καταγράφεται η κίνηση του σώματος μέσα από την ελευθερία 

της κίνησης, αλλά και του ρυθμού αυτής. 

 

Η περίοδος του νηπιαγωγείου αποτελεί, παράλληλα με τα πρώτα χρόνια στην 

οικογένεια, την πιο σημαντική περίοδο για την ανάπτυξη της κοινωνικής συμπεριφοράς. Οι 

κινητικές δραστηριότητες και τα παιχνίδια φαίνονται να είναι ιδιαίτερα κατάλληλα γι αυτόν 

τον σκοπό, καθώς περιέχουν πολυάριθμες καταστάσεις, που απαιτούν από τα παιδιά να 
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αντιπαρατίθενται με τους συμπαίκτες τους, να λύνουν διαμάχες, να αναλαμβάνουν ρόλους, 

να δέχονται και να αναγνωρίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού (Ungerer-Röhrich, 1990) 

Κατά τη διάρκεια του κινητικού παιχνιδιού, τα συναισθήματα είναι έντονα, τα παιδιά 

εκτίθενται σωματικά και συγκρίνονται μορφολογικά και σε σχέση με τις επιδόσεις τους. Η 

κατάλληλη αγωγή της κίνησης περιλαμβάνει δραστηριότητες, οι οποίες προβάλλουν τόσο 

την ομαδικότητα, όσο και τις προσωπικές ικανότητες κάθε παιδιού και δεν 

προσανατολίζονται στον έπαινο μεμονωμένων, κινητικά ικανότερων, παιδιών. Η συνεχής 

αλληλεπίδραση προωθεί την αποδοχή των ατομικών διαφορών, το μοίρασμα αποφάσεων και 

ρόλων στο παιχνίδι, σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες αναπτύσσονται βιωματικά 

(Παυλίδου, 2012). Η έρευνα δείχνει ξεκάθαρα, ότι αφού οι συμπεριφορές αντιγράφονται, 

έχει ακόμα πιο μεγάλη σημασία η μίμηση των παραπάνω θετικών συμπεριφορών, γιατί 

συμβάλλει στη συνεργασία και στη σταθεροποίηση των καλών σχέσεων μεταξύ των παιδιών 

(Chartran&Bargh, 1999). 

Τα περιεχόμενα της κινητικής αγωγής καθορίζουν ότι στα παιδιά πρέπει να παρέχονται 

ευκαιρίες για να αποκτήσουν, μέσω της κίνησης, επαφή με άλλα παιδιά, να εκφράζονται, να 

σέβονται τους γύρω τους,  να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες τους στο κοινό παιχνίδι και να 

μπορούν να προσαρμόζουν τα παιχνίδια και τα όργανα ανάλογα με τη φαντασία τους 

(Zimmer, 2007). Τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματά τους με τη γλώσσα τους σώματος 

και γίνονται κατανοητά από όλους, γιατί η γλώσσα του σώματος είναι πανανθρώπινη. Η 

κινητική αγωγή μπορεί, λοιπόν, να ευνοήσει και τις διαπροσωπικές σχέσεις σε 

πολυπολιτισμικά πλαίσια και περιβάλλοντα. Η έρευνα της Pavlidou, 

Arvanitidou&Chatzigeorgiadou αποδεικνύει ότι σε όποια πολυπολιτισμικά νηπιαγωγεία 

εφαρμόστηκαν κινητικά, θεατρικά, μουσικοκινητικά παιχνίδια και στοιχεία χορών από τις 

χώρες προέλευσης των παιδιών, και όχι μόνο, παρατηρήθηκε, επίσης και  μείωση της 

επιθετικής και διασπαστικής συμπεριφοράς των παιδιών, με παράλληλη ενίσχυση της 

συνεργατικής συμπεριφοράς τους. 

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι η κινητική αγωγή, συμβάλλει μόνο θετικά στην ιδιοσυγκρασία 

του παιδιού. Είναι φανερό ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη των κινητικών του ικανοτήτων, 

στην επέκταση της κινητικής του έκφρασης, αλλά και στην κοινωνικοποίησή του. Έρευνα 

που έγινε, με στόχο την αξιολόγηση της δημιουργικότητας και της δημιουργικής κίνησης των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας ως προς τις παραμέτρους της κινητικής ευελιξίας, ευχέρειας 

και πρωτοτυπίας, έδειξε ότι η δημιουργική κίνηση λειτουργεί ως αφετηρία ανάπτυξης της 
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δημιουργικής συμπεριφοράς των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Μέσω αυτής της μαθησιακής 

ενεργοποίησης τα παιδιά γίνονται πιο δημιουργικά, εκφραστικά και επινοητικά (Λυκεσάς, 

Θωμαίδου, Τσομπανάκη, Παπαδοπούλου, Τσαπακίδου, 2003). 

Η κίνηση αποτελεί μια διαδικασία που συμβάλλει άμεσα στη γλωσσική ανάπτυξη των 

παιδιών και αντίστροφα. Η κινητική και γλωσσική ανάπτυξη υποστηρίζονται αμφίδρομα 

(Παυλίδου, 2012). Μέσα από το κινητικό παιχνίδι και τη χρήση της γλώσσας δίνονται στο 

παιδί ευκαιρίες εμπλουτισμού του λόγου, αλλά και ευκαιρίες επαφής με τον γραπτό λόγο, 

ενθαρρύνοντας έτσι την επαφή με τη διαδικασία ανάγνωσης, βελτιώνοντας τις σχετικές 

δεξιότητές του (Τρούλη & Αμπαρτζάκη, 2009). Πρέπει, λοιπόν, πρώτα να υπάρξει 

συνειδητοποίηση του σώματος του παιδιού, για να μπορέσει να προχωρήσει στην 

ανακάλυψη του γραπτού λόγου. Κατονομάζοντας μέλη του σώματός του, τα οποία κινεί σε 

δεδομένη δραστηριότητα, το παιδί βελτιώνει το λεξιλόγιό του βιωματικά (Τσαπακίδου, et al., 

2001). Σε έρευνα που χρησιμοποιήθηκε ένα κινητικό διαθεματικό πρόγραμμα, με σκοπό την 

ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου, αποδείχθηκε η αποτελεσματικότητα της 

κινητικής αγωγής στη γλωσσική ανάπτυξη σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στην έρευνα 

αυτή, συμμετείχαν 67 παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, χωρισμένα σε δύο ομάδες (παρέμβασης - 

ελέγχου). Η ομάδα παρέμβασης παρακολούθησε 20 συνολικά σαρανταλεπτα οργανωμένα 

μαθήματα που συνδύαζαν κίνηση και γλώσσα, ενώ η ομάδα ελέγχου παρακολούθησε το ίδιο 

πρόγραμμα χωρίς κίνηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα παιδιά που παρακολούθησαν το 

διαθεματικό κινητικό πρόγραμμα είχαν καλύτερη απόδοση στον προφορικό, τον γραπτό λόγο 

και στο σύνολο της γλώσσας από τα παιδιά της ομάδας ελέγχου στην τελική μέτρηση και τη 

μέτρηση διατήρησης (Γώτη- Δούμα, 2006). 

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών όσον 

αφορά τις γνώσεις τους πάνω στη Φυσική Αγωγή (Φ.Α), προκειμένου να υλοποιήσουν 

σωστά τους στόχους που θέτει το αναλυτικό πρόγραμμα. Σε έρευνα (Κωνσταντίνου, 2007), 

που διεξήχθη με δείγμα 150 νηπιαγωγούς (γυναίκες), με μέση ηλικία 37,6±7,6 έτη, 

κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο, βασισμένο στους σκοπούς και τους στόχους του 

ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος (Φ.Ε.Κ 208 Α’ 1989) για τη διερεύνηση των γνώσεων 

της εφαρμογής της Φ.Α. Η αξιολόγηση έγινε με  μια εξαβάθμια και πενταβάθμια κλίμακα 

Likert. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ένα ελάχιστο ποσοστό εκπαιδευτικών κατέχει τις 

εξειδικευμένες γνώσεις για τη Φ.Α, που χρειάζεται ο εκπαιδευτικός προκειμένου να 

εφαρμόσει σωστά τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος, ωστόσο εφαρμόζονται 

τακτικά τέτοια προγράμματα στην τάξη. 
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Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο παιδί και την 

ανάπτυξη της κινητικής του δημιουργικότητας. Πρέπει να ωθεί την ενεργοποίηση των 

δημιουργικών δυνάμεων του παιδιού και να βοηθάει στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και 

της δημιουργίας. Ο μαθητής μπορεί να αντιμετωπίσει διάφορα εμπόδια στην ανάπτυξη της 

δημιουργικής του σκέψης. Σύμφωνα με τον Parnes (1963), κυριότερα εμπόδια αποτελούν η 

έλλειψη αγάπης, έλλειψη ψυχικής ασφάλειας, έλλειψη ελευθερίας, η μη ικανοποίηση 

βασικών αναγκών, το άγχος μήπως κάνει λάθη, η επίκριση, η υπερβολική προσκόλληση στα 

κοινώς παραδεκτά, η υπερβολική έμφαση στον συναγωνισμό ή τη συνεργασία, η έλλειψη 

εμπιστοσύνης, η απόλυτη εμπιστοσύνη στη λογική, η επιδίωξη του τέλειου, η τυφλή 

παραδοχή του αλάθητου του δασκάλου, η απροθυμία να επιμείνει στην παραγωγή μεγάλου 

αριθμού λύσεων σε κάθε πρόβλημα, η αρνητική αντιμετώπιση πραγμάτων και καταστάσεων, 

ο φόβος της αποτυχίας και διάπραξης σφαλμάτων, η επιφυλακτικότητα και η επιδίωξη του 

σίγουρου και ο φόβος μη φανεί ανόητος ή διαφορετικός από τους άλλους. 

Σύμφωνα με τον Torrance (1965), ο εκπαιδευτικός μπορεί να ακολουθήσει τις ακόλουθες 

πέντε αρχές, που βοηθούν στην ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων μέσα στη σχολική 

τάξη:  

● Τον σεβασμό στις ασυνήθιστες ερωτήσεις των μαθητών. 

● Τον σεβασμό στις ασυνήθιστες ιδέες τους που μαρτυρούν φαντασία. 

● Να δείχνουν στους  μαθητές πως οι ιδέες τους έχουν αξία. 

● Να ανατίθενται στους μαθητές εργασίες χωρίς την απειλή βαθμολογίας. 

● Να βαθμολογούνται οι μαθητές συνεκτιμώντας τα αίτια και τις συνέπειες. 
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3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

3.1. Κοινωνική Ανάπτυξη του νηπίου 

Η είσοδος του παιδιού στο νηπιαγωγείο αποτελεί γι’ αυτό την πρώτη επαφή του με την 

κοινωνική ζωή. Το νηπιαγωγείο θεωρείται ως ένας κοινωνικός μικρόκοσμος, ως μια 

μικρογραφία της κοινωνικής δυναμικής. Χαρακτηρίζοντας έτσι τη σχολική τάξη του 

νηπιαγωγείου, γίνεται αναφορά στον συσχετισμό της με τη δυναμική και τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα του ευρύτερου κοινωνικού σώματος, καθώς και την ανάπτυξη διαπροσωπικών 

και διομαδικών σχέσεων, ανάλογων με αυτές που αναπτύσσονται στον κοινωνικό περίγυρο 

(Κυρίδης, 1996). 

Η διαδικασία ένταξης του παιδιού σε ένα περιβάλλον έξω από το οικογενειακό 

μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα αγχωτικό για το ίδιο το παιδί. Σύμφωνα με τον T. Parsons 

(1954, 1956), διακρίνονται πέντε διαδοχικά βήματα στη διαδικασία της ένταξης του παιδιού 

στον κοινωνικό χώρο, ανάλογα με τα στάδια της σεξουαλικής εξέλιξης του Freud. Στην 

πρώτη φάση το παιδί εξαρτάται αποκλειστικά από τη μητέρα, που αποτελεί τον μοναδικό 

φορέα της κοινωνικοποίησης. Στη δεύτερη φάση το παιδί αρχίζει να διακρίνει μεταξύ του 

εαυτού του και άλλων αντικειμένων, και κυρίως της μητέρας, με κυριαρχούσα την αγάπη 

προς τη μητέρα και την ανάγκη της φροντίδας της. Στην τρίτη φάση, το παιδί ταυτίζεται με 

την οικογένειά του ως ομάδα, με το ίδιο του το φύλο και με τη γενιά του. Στην τέταρτη φάση 

ο χώρος της κοινωνικής εμπειρίας του παιδιού διευρύνεται και αποτελείται από ένα τρίπολο: 

την οικογένεια, το σχολείο και την παρέα. Τέλος στην πέμπτη φάση, στην περίοδο της 

εφηβείας, που αποτελεί το τελευταίο στάδιο, το παιδί εντάσσεται πλέον σ’ ένα κοινωνικό 

σύστημα ενηλίκων (Parsons & K.F, 1956˙ Parsons & K.F, 1956˙ Parsons, 1954). 

Επίσης μία άλλη διάκριση της διαδικασίας κοινωνικοποίησης γίνεται και από τον Δ. 

Τσαούση, ο οποίος διακρίνει την κοινωνικοποίηση σε πρωτογενή και δευτερογενή. «Η 

πρωτογενής είναι αυτή που συντελείται στα πρώτα χρόνια της ηλικίας του ανθρώπου. Κύριος 

-όταν δεν είναι και αποκλειστικός- φορέας της κοινωνικοποίησης αυτής είναι η οικογένεια. 

Στη δευτερογενή κοινωνικοποίηση η οικογένεια έχει πάψει ν’ αποτελεί τον κύριο ή 

αποκλειστικό φορέα κι έχει καταστεί ένας από περισσότερους φορείς ή έχει εκλείψει. 

Εντελώς σχηματικά μπορούμε να πούμε ότι η πρωτογενής κοινωνικοποίηση καλύπτει τη 

βρεφική και νηπιακή ηλικία και μετά» (Τσαούσης, 1987, σ. 122). 
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Τέλος ο Claessens κάνει διαφοροποίηση της οικογενειακής κοινωνικοποίησης σε 

τρεις φάσεις. Αρχικά, η πρώτη φάση αποτελεί το προστάδιο της κοινωνικοποίησης. Ο 

νεογέννητος οργανισμός γίνεται ικανός για κοινωνικοποίηση. Στη δεύτερη φάση, βρίσκεται η 

πολιτιστική ένταξη, το παιδί εγκολπώνεται τον πολιτισμό του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 

ζει και αποκτά την πολιτιστική του ταυτότητα. Τέλος, στην τρίτη φάση υπάρχει η κοινωνική 

στερέωση, το παιδί εσωτερικοποιεί τα πολιτιστικά στοιχεία του περιβάλλοντός του κι έτσι οι 

προσδοκίες των άλλων γίνονται δικές του προσδοκίες (Πυργιωτάκης, 1989).  

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι το σχολείο παίζει βασικό ρόλο στην ολοκληρωμένη 

κοινωνικοποίηση του παιδιού, ωθώντας το να γίνει ενεργό μέλος της κοινωνίας, ως ένας 

κοινωνικός  και πολιτιστικά ενταγμένος ενήλικας. Πως διαμορφώνει το νηπιαγωγείο, λοιπόν, 

αυτή την διαδικασία, εφόσον αποτελεί την πρώτη επαφή του παιδιού με ένα κοινωνικό 

περιβάλλον; 

Το νηπιαγωγείο αποτελεί, ως κοινωνικός θεσμός, τη θεσμική παρέμβαση της 

οργανωμένης κοινωνίας στη νηπιακή κοινωνικοποίηση. Δεν αποτελεί παράγοντα αντίθεσης, 

αλλά σύγκλισης, μεταξύ οικογένειας και νηπιαγωγείου, με σκοπό να υπάρξει αποδοτική και 

ορθολογικοποιημένη κοινωνικοποίηση του νηπίου (Κυρίδης, 1996).  

3.1.1 Κοινωνικές Δεξιότητες 

Κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας, το ενδιαφέρον των παιδιών για κοινωνική επαφή 

και αλληλεπίδραση στρέφεται σταδιακά προς την ομάδα των συνομηλίκων. Αρχικά 

υπάρχουν δυαδικές αλληλεπιδράσεις, στη συνέχεια ωστόσο τα παιδιά αναζητούν συντρόφους 

για παιχνίδι και οι ομάδες διευρύνονται, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων, στις δεξιότητες διαχείρισης των συναισθημάτων και στην αντίληψη της οπτικής 

των άλλων. (Χατζηχρήστου, 2011) 

Ο βασικός παράγοντας για την διαμόρφωση του κοινωνικού εαυτού του νηπίου 

θεωρείται το παιχνίδι, ατομικό και ομαδικό. Αποτελεί, όχι μόνο αναπόσπαστο συστατικό της 

ζωής του παιδιού, αλλά και αποτελεσματική παιδαγωγική μέθοδο κατά την προσχολική 

αγωγή. Επίσης, αποτελεί βασικό παράγοντα για την κοινωνικοποίησή του και για τη 

διαμόρφωση της προσωπικότητάς του (Κυρίδης, 1996). Στο νηπιαγωγείο το παιδί αποκτά πιο 

γρήγορα και πιο εύκολα φιλίες, διότι τα παιδιά οργανώνονται αυθόρμητα σε ομάδες, πρώτα 

για τα παιχνίδια και αργότερα για ομαδικές δραστηριότητες.  
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Η πρώτη ιδέα της συνεργασίας και των πλεονεκτημάτων της προπαρασκευάζεται σ’ 

αυτήν την κοινή εργασία. Όταν μπαίνει το παιδί για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο, μπορεί να 

φοβάται και ίσως να δυσκολεύεται να αναπτύξει φιλίες ή να ενταχθεί σε ομάδες. Πολύ 

σημαντική για το νήπιο, για να νιώσει ασφάλεια, να εκφραστεί και να κοινωνικοποιηθεί, 

είναι η σχέση του με τον εκπαιδευτικό. Έρευνες δείχνουν ότι όσα παιδιά έχουν δημιουργήσει 

στενή και ασφαλή σχέση με τους εκπαιδευτικούς, έχουν πιο ανεπτυγμένες κοινωνικές 

δεξιότητες και δημιουργούν πιο ουσιαστικές φιλίες (Howes, 1999˙Howes & 

Ritchie,2002˙Raikes,1996). Παράλληλα, άλλες έρευνες δείχνουν ότι αυτή η θετική και ζεστή 

σχέση με τη νηπιαγωγό συμβάλλουν στα χαμηλά επίπεδα άγχους, θλίψης και κοινωνικής 

απόσυρσης (Pianta, 1999). Η νηπιαγωγός λοιπόν θα πρέπει μέσα από παιχνίδια και 

δραστηριότητες να παρέχει στο παιδί την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθεί σωστά και 

ολοκληρωμένα, μαθαίνοντας να εκφράζεται, να συνεργάζεται, να σέβεται τους κανόνες. Στην 

ουσία να μάθει να είναι μέρος ενός κοινωνικού συστήματος, νιώθοντας ασφάλεια να 

εξελιχθεί.  

Στον τομέα της σχέσης του παιδιού με τον εκπαιδευτικό οι Walker, Irvin, Noell and 

Singer (1992) υποδεικνύουν ότι οι συμπεριφορές που δηλώνουν καλή προσαρμογή 

επιφέρουν θετικά αποτελέσματα, όπως η αποδοχή από τον εκπαιδευτικό και η καλή σχολική 

επίδοση. Από την άλλη μεριά, συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται δυσλειτουργικές υπάρχει 

περίπτωση να οδηγήσουν σε σχολική αποτυχία και μειωμένες προσδοκίες του εκπαιδευτικού. 

Παρόμοια, στον τομέα της σχέσης του παιδιού με τους συνομηλίκους οι θετικές 

συμπεριφορές έχουν ως αποτέλεσμα την αποδοχή και υποστήριξη από τους άλλους, ενώ οι 

δυσλειτουργικές και επιθετικές συμπεριφορές οδηγούν στην αγνόηση και απόρριψη από τους 

συνομηλίκους (Χατζηχρήστου, 2011). 

  Ένα άτομο θεωρείται ότι διαθέτει επαρκείς κοινωνικές δεξιότητες όταν επιτυγχάνει 

να επικοινωνεί και να σχετίζεται ικανοποιητικά σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών 

καταστάσεων (Topping, Bremmer, Holmes, 2000). Ο πιο σύγχρονος ορισμός προσεγγίζει τις 

κοινωνικές δεξιότητες υπό το πρίσμα της αναγνώρισης και διαχείρισης των συναισθημάτων, 

της διαμόρφωσης του ενδιαφέροντος και της φροντίδας για τους άλλους, της δημιουργίας 

θετικών σχέσεων, της λήψης υπεύθυνων αποφάσεων και του χειρισμού δύσκολων 

καταστάσεων με εποικοδομητικό τρόπο (Zins, Weissbert,Wang, Walbert, 2004). 

Ταυτόχρονα με την κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου πραγματοποιείται και η 

συναισθηματική του ανάπτυξη. Ο όρος «συναισθηματική ανάπτυξη» μπορεί να αναφέρεται 
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αφενός στα συναισθήματα αυτά καθαυτά και αφετέρου στη ρύθμιση των συναισθημάτων, 

στην ικανότητα, δηλαδή, του ατόμου να ελέγχει και να διαμορφώνει τα συναισθήματά του 

ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Ως «συναίσθημα» ορίζεται οτιδήποτε 

νιώθει ένα άτομο, όταν αξιολογεί ένα γεγονός με συγκεκριμένο τρόπο, και συνήθως 

συνοδεύεται από χαρακτηριστικές αλλαγές στον οργανισμό και τη συμπεριφορά του 

(Χατζηχρήστου, 2011). Στην ουσία το νηπιαγωγείο, εκτός από την κοινωνική ανάπτυξη του 

παιδιού, συμβάλλει και στην διαδικασία ανάπτυξης της συναισθηματικής αγωγής του. 

Κατά τη διάρκεια της νηπιακής ηλικίας, πολλά συναισθήματα που βίωναν μέχρι τώρα 

τα παιδιά αλλάζουν, και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι πλέον έχουν την ικανότητα 

να ξεχωρίζουν τον εαυτό τους από τους άλλους. Ταυτόχρονα, μπορούν να εκδηλώσουν 

καινούργια συναισθήματα, όπως για παράδειγμα η ντροπή και η λεγόμενη θετική 

αυτοαξιολόγηση, η οποία μπορεί να θεωρηθεί και ως η απαρχή του συναισθήματος της 

υπερηφάνειας (Χατζηχρήστου, 2011). Η συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο στις διαπροσωπικές του σχέσεις, αλλά και στην κοινωνική του ένταξη. Τα 

νήπια ήδη από το δεύτερο έτος αρχίζουν να κατανοούν τους κοινωνικούς κανόνες 

(Kochanska, 1993), ελέγχουν σε ένα πρώτο στάδιο τη συμπεριφορά τους και είναι 

περισσότερο ευάλωτα στον πόνο των άλλων, εκφράζουν δηλαδή «ενσυναίσθηση» (Zahn-

Waxler, et al., 1992). Μεγαλώνοντας και περνώντας στην φάση της προσχολικής ηλικίας, 

κατά το τέταρτο έτος το παιδί γνωρίζει ότι τα συναισθήματα δεν επηρεάζονται μόνο από το 

τί έχει συμβεί, αλλά και από το τί περιμένει ή τί νομίζει ένα άτομο ότι συνέβη. Κατά το έκτο 

έτος το παιδί κατανοεί σύνθετες έννοιες που αφορούν συναισθηματικές καταστάσεις, όπως 

για παράδειγμα τί σημαίνει να είναι κάποιος ζηλιάρης, υπερήφανος, αμήχανος ή 

στεναχωρημένος (Χατζηχρήστου, 2011). 

Με ποιόν τρόπο εκφράζουν, λοιπόν, τα παιδιά όλα αυτά τα συναισθήματα που 

βιώνουν κατά την προσχολική ηλικία; Χρησιμοποιούν μόνο την γλώσσα ή και κάποιο άλλο 

μέσο;  

Παρατηρείται ότι η γλώσσα αποτελεί κύριο μέσο για να εκφράσει κάποιος τα 

συναισθήματά του και, όπως υποστηρίζει ο Durkin(1995), ένα από τα πρώτα πράγματα που 

χρειάζεται για να επικοινωνήσουμε με τους άλλους είναι να μοιραστούμε το πώς νιώθουμε 

και τι επιθυμούμε από αυτούς. Για να καλλιεργηθεί η ικανότητα του παιδιού για λεκτική 

έκφραση, είναι σημαντικό να υπάρξει ενίσχυση από τους γονείς και τα υπόλοιπα σημαντικά 

πρόσωπα στη ζωή τους, που με αυτό τον τρόπο συμβάλλουν ουσιαστικά στην έκφραση και 
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κατανόηση των συναισθημάτων εκ μέρους του. Από την άλλη πλευρά, τα παιδιά εκφράζουν 

αυτά τα συναισθήματά τους και κινητικά, με τη γλώσσα τους σώματος άλλα και με τις 

διάφορες κινήσεις του προσώπου. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, όσον αφορά την 

ολοκληρωμένη κοινωνική και συναισθηματική αγωγή των παιδιών είναι αναγκαία η 

κατάλληλη και σφαιρική, γλωσσική και κινητική, αγωγή των παιδιών κατά τη διάρκεια της 

προσχολικής περιόδου. 

3.1.2 Αποδοχή του Διαφορετικού 

Η τάξη του νηπιαγωγείου αποτελεί έναν χώρο όπου μπορούν να συγχωνευτούν παιδιά 

πολλών διαφορετικών πολιτισμών.  Το σύνολο των εθίμων, των αξιών και των παραδόσεων, 

που χαρακτηρίζουν το περιβάλλον ενός ατόμου, μπορεί να χαρακτηριστεί ως το «πολιτισμικό 

υπόβαθρο» του κάθε ατόμου(Sue&Sue, 1990). Τα παιδιά αυτά που είναι «διαφορετικά», 

καλούνται να εισέλθουν στο νηπιαγωγείο και να προσαρμοστούν σ’ έναν χώρο με 

διαφορετικό κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο απ αυτό που έχουν ζήσει τα πρώτα χρόνια της 

ζωής τους. Ο Vygotsky υποστήριζε ότι στην ολοκληρωμένη γνωστική και συναισθηματική 

ανάπτυξη του παιδιού, το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 

(Τσιούμης, 2003). Ωστόσο το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, που καλείται να προσαρμοστεί 

το παιδί και αυτό το οποίο το περιβάλλει, είναι διαφορετικά. 

 Αυτή η διαφορά μπορεί να γίνει φανερή στον τρόπο που φέρεται και λειτουργεί το 

παιδί μέσα στην τάξη, αλλά και στις προσδοκίες που έχουν οι οικογένειες για την εκπαίδευση 

και την ανάπτυξη των παιδιών τους. Σ’ αυτή την κατεύθυνση  ένα καλό παράδειγμα, 

αποτελεί η έρευνα του Stevenson και των συνεργατών του, στην οποία συμμετείχαν 1.440 

Κινεζάκια και Γιαπωνεζάκια τρίτης και πέμπτης δημοτικού δημοσίων σχολείων της 

Μινεάπολης. Χρησιμοποιήθηκαν διάφορα μεθοδολογικά εργαλεία, όπως ερωτηματολόγια 

για τους εκπαιδευτικούς, συνεντεύξεις από τις μητέρες και τους διευθυντές τους, και 

εξετάσεις στην ανάγνωση και στην αριθμητική για τα παιδιά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

σε σύγκριση με τις Αμερικανίδες μητέρες, οι Κινέζες και Γιαπωνέζες έδιναν μεγαλύτερη 

προσοχή στις ακαδημαϊκές ικανότητες των παιδιών τους και θεωρούσαν την ακαδημαϊκή 

τους επιτυχία το πιο σημαντικό στοιχείο της ζωής τους, ενώ έθεταν υψηλότερα κριτήρια για 

τα παιδιά τους. Οι Αμερικανίδες μητέρες, από την άλλη πλευρά, θεωρούσαν πιο σημαντική 

τη γενική γνωστική ανάπτυξη των παιδιών τους δίνοντας λιγότερη σημασία στην 

ακαδημαϊκή τους επιτυχία.  Παρατηρείται, λοιπόν, πως οι Ασιάτισσες μητέρες είναι πολύ πιο 

παραδοσιακές στην εκπαίδευση των παιδιών τους σε σύγκριση με τις Αμερικανίδες, πράγμα 
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που ερμηνεύει την ακαδημαϊκή  επιτυχία των παιδιών τους (Stevenson, Lee, Chen, Lummis, 

Stigler, Fan, 1990). 

Αυτά τα παιδιά, λοιπόν, που διαφέρουν γλωσσικά, εθνικά, πολιτισμικά ή 

θρησκευτικά αποτελούν απόκλιση από τον μέσο όρο και αυτή η απόκλιση είναι μη 

επιθυμητή από την κυρίαρχη εθνικά, γλωσσικά ή πολιτισμικά ομάδα  (Τσαούσης, 1997).  Η 

υποβάθμιση του πολιτισμού της μειονότητας έχει άμεση επίπτωση στο κύρος της γλώσσας 

της και άρα επηρεάζει τη θέση της στους κόλπους της κοινωνίας. Για παράδειγμα, ενώ τα 

κινέζικα ομιλούνται από πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων, στις ΗΠΑ έχουν περιορισμένο κύρος, 

όπως και τα ισπανικά, τα οποία θεωρούνται διεθνής γλώσσα για ένα μεγάλο τμήμα του 

πληθυσμού της γης, όμως το περιορισμένο κύρος τους είναι καθοριστικό για την αυτοεικόνα 

των φορέων της (Τσιούμης, 2003). 

Ο άνθρωπος, για να κατανοήσει καλύτερα τον κόσμο γύρω του, προβαίνει σε 

κατηγοριοποιήσεις, που περιλαμβάνουν  ως κριτήρια την ηλικία, το επάγγελμα, το κοινωνικό 

status και άλλα στοιχεία. Κατά τον Αθ. Γκότοβο, η αντίληψη του «άλλου» ως φορέα μιας 

συγκεκριμένης ιδιότητας ως μέλους μιας συγκεκριμένης κοινωνικής κατηγορίας μπορεί να 

ονομαστεί κατηγοριακή αντίληψη του «άλλου» (Γκοτόβος, 1996).  Ειδικότερα, για το παιδί 

προσχολικής ηλικίας, είναι ευκολότερο να αντιληφθεί σε τί διαφέρει με τους άλλους 

ανθρώπους, παρά σε τί μοιάζει. Λειτουργεί, λοιπόν, με κατηγοριακό τρόπο σκέψης, πράγμα 

που διαμορφώνει την κοινωνική ταυτότητα του. Ωστόσο, αυτός ο τρόπος κατηγοριακής 

σκέψης, η αναγωγή δηλαδή των κοινωνικών κατηγοριών σε κοινωνικές ομάδες από 

ανθρώπους που διαφέρουν μεταξύ τους, ενέχει τον κίνδυνο της υπεραπλούστευσης, 

καταλήγοντας έτσι σε προκαταλήψεις και σε στερεότυπα (Τσιάκαλος, 2000). 

Τα  στερεότυπα είναι ένας τρόπος σκέψης ο οποίος παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

ιεραρχική κατάταξη του «άλλου» και οδηγεί σε ατεκμηρίωτες γενικεύσεις για τα 

χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου. Η προκατάληψη αποτελεί  αρνητική ή  θετική στάση 

απέναντι στο συλλογικό άλλο, η οποία επηρεάζεται άμεσα από την κοινωνική του ταυτότητα 

και από την κοινωνική ομάδα που ανήκει. Ο Bennet (1993) αναφέρει πως είναι συχνό 

φαινόμενο, τα άτομα που ανήκουν στην πλειονότητα να υιοθετούν αμυντική στάση στην 

απειλή του «διαφορετικού». Τους αντιμετωπίζουν σαν ξένους, σαν «άλλους», και 

αξιολογούνται με βάση τις προσωπικές αξίες και το προσωπικό πλαίσιο αναφοράς των 

γηγενών.(Bennett, 1993) 
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Τα παιδιά παρουσιάζουν φυλετική συνειδητοποίηση στην ηλικία των τριών ετών και 

δείχνουν την αρνητική ή τη θετική στάση τους απέναντι στη φυλετική διαφορά των 

ανθρώπων (Μιτίλης, 1998). Σχετικές έρευνες δείχνουν ότι τα μικρά παιδιά (2-3 ετών) 

επηρεάζονται από τα κοινωνικά στοιχεία που επικρατούν και είναι δυνατό να αναπτύξουν 

προ-προκαταλήψεις, οι οποίες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε ρατσισμό, αν δεν 

αντιμετωπιστούν εγκαίρως (Ντολιοπούλου, 2000). Ο Bergen (2001) επισημαίνει πως τα 

παιδιά, ήδη από την ηλικία των τριών ετών, ξεχωρίζουν τους ανθρώπους με διαφορετικό 

χρώμα δέρματος και από τα τέσσερα έτη αναπτύσσουν μια αίσθηση ότι ανήκουν σε 

συγκεκριμένη φυλή/εθνικότητα. Οι κατηγοριοποιήσεις, που αναπτύσσουν τα παιδιά, 

λειτουργούν ως μέτρο σύγκρισης που αφήνει στο περιθώριο το «διαφορετικό», υποτιμώντας  

τις ομοιότητες και υπερτονίζοντας τις διαφορές. Σχετική έρευνα δείχνει πως παιδιά 4 ετών 

αντιλαμβάνονται τις εξω- ομάδες με αρνητικό τρόπο, σε σχέση με την ενδο- ομάδα(Bergen, 

2001). 

Όταν τα παιδιά εισέρχονται στο νηπιαγωγείο, χαρακτηρίζονται ήδη από 

στερεοτυπικές αντιλήψεις που πιθανόν να έχουν αναπτύξει στο πλαίσιο της οικογένειας. 

Παρόμοια στερεότυπα και προκαταλήψεις παρατηρούμε και στους εκπαιδευτικούς. Η 

κυρίαρχη ομάδα είναι αυτή που δομεί τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα με βάση τις 

πολιτισμικές και εθνικές αξίες που έχει ορίσει.  Στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας αυτές 

οι αξίες και οι πεποιθήσεις ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο σκέψης και δράσης των 

εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, αποκλείοντας έτσι το «διαφορετικό». Έτσι, λοιπόν, 

πολλοί από τους εκπαιδευτικούς και μαθητές,  δυσκολεύονται να κατανοήσουν το 

πολιτισμικό υπόβαθρο των συμμαθητών ή μαθητών τους, καταλήγοντας έτσι συχνά σε 

φαινόμενα απόδοσης αρνητικών χαρακτηρισμών, εκδήλωσης επιθετικότητας ή ύπαρξης 

χαμηλότερων προσδοκιών και επιλογής λανθασμένων διδακτικών πρακτικών για τους 

μαθητές διαφορετικής εθνικότητας(Booker, 2009˙ Chavez&Guido-DiBrito, 1999˙ Crockett, 

2009˙ Swick, Boutte, Van Scoy 1996). 

Τα παιδιά από τις μειονοτικές ομάδες βρίσκονται σε μια κατάσταση συνεχούς 

διαπραγμάτευσης, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα εχθρότητας και ετικετοποίησης, μέσα σε ένα 

εκπαιδευτικό περιβάλλον, που, συχνά, χαρακτηρίζεται από στερεότυπα και χαμηλες 

προσδοκίες γι’ αυτά. Όπως είναι λογικό, η κατάσταση αυτή συνήθως οδηγεί σε 

αντικοινωνικές συμπεριφορές, όπως εκδηλώσεις επιθετικότητας απέναντι σε εκπαιδευτικούς 

και συμμαθητές, χαμηλή μαθητική επίδοση και ίσως και χρόνια ακαδημαϊκή αποτυχία 

(Banks, 2008 ˙ Chavez&Guido-DiBrito, 1999˙ Temple, 2001˙ Wells&Tsutsumi, 2005). 
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Το σχολικό πλαίσιο μπορεί να λειτουργήσει καθοριστικά στην ενσωμάτωση και 

ένταξη των μαθητών που ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Η προσχολική και πρώτη 

σχολική ηλικία μπορεί να αποδειχθεί η πιο αποτελεσματική για να αλλάξει η στάση των 

μαθητών και να μειωθούν τα στερεότυπα, εφόσον σε αυτή την ηλικία, αν και υπάρχουν 

πιθανώς στερεότυπα και εμφανίζονται αρνητικές συμπεριφορές, όμως δεν έχουν πάρει ακόμα 

την πάγια σταθερή μορφή των επόμενων χρόνων και δεν λειτουργούν ως «ισχυρά φίλτρα» 

των εισερχόμενων πληροφοριών (Bergen, 2001).  

Για να υπάρχει καλύτερη κατανόηση, επικοινωνία και προσέγγιση των ατόμων που 

είναι «διαφορετικοί», βασική προϋπόθεση είναι η συνειδητοποίηση των προσωπικών 

απόψεων, στερεοτύπων και προκαταλήψεων και εσφαλμένων στάσεων (Norwood&Saldana, 

1998). Σύμφωνα με έρευνα των Billigκαι Tajfel (1973), υπάρχει μια τάση, οι περισσότεροι 

άνθρωποι να θεωρούν την ομάδα στην οποία ανήκουν, κοινωνική, εθνική ή πολιτισμική, 

ανώτερη και «καλύτερη» από τις άλλες ομάδες. Έτσι, λοιπόν, όταν μία απο τις κοινωνικές 

ομάδες καλείται να ενταχθεί και να λειτουργήσει στο πλαίσιο μιας άλλης, η συνύπαρξή τους 

γίνεται ιδιαίτερα δυσλειτουργική. Βασική προϋπόθεση για να αποφευχθεί αυτό, σύμφωνα με 

τον Shriberg (2009), είναι η «άρση των φραγμών αυτών και η προώθηση της συνεργασίας 

για την επίτευξη κοινών στόχων». 

Στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορες μειονοτικές ομάδες, τα παιδιά των οποίων φοιτούν 

στο νηπιαγωγείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπουμε διάφορα προβλήματα προσαρμογής, τα 

οποία οφείλονται σε διάφορους παράγοντες που έχουν αναφερθεί και παραπάνω, όπως η 

γλώσσα, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις. Σύμφωνα με τον Τσιούμη (2003), τέτοιες 

μειονότητες είναι οι Πόντιοι από την πρώην Σοβιετική ένωση, που το βασικό τους πρόβλημα 

είναι η γλώσσα, διότι στο σπίτι η ελληνική γλώσσα δεν χρησιμοποιείται, με αποτέλεσμα τα 

παιδιά να δυσκολεύονται στην ενσωμάτωσή τους στο νηπιαγωγείο και στο να αποκτήσουν 

σταθερές φιλίες (Παπαδοπούλου-Ζάγκα, 1999). Κάποια από τα παιδιά αυτά, είτε 

εκδηλώνουν επιθετικότητα, είτε απομονώνονται κοινωνικά. Ωστόσο, κάποια άλλα 

προσαρμόζονται φυσιολογικά και γρήγορα στην τάξη. Οι Βορειοηπειρώτες, από την άλλη 

πλευρά, αντιμετωπίζουν προβλήματα μόνο όταν δεν ομιλείται η ελληνική στο σπίτι. Πέρα 

απ΄ αυτό, δεν εμφανίζουν ιδιαίτερες διαφορές με τα ελληνόπουλα.  

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν τα παιδιά μουσουλμανικής καταγωγής, τα 

οποία από μικρά αντιμετωπίζουν τον εκπαιδευτικό αποκλεισμό. Τα παιδιά αυτά έρχονται σε 

επαφή με την ελληνική γλώσσα πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο και οι γονείς τους δεν 
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ασχολούνται πολύ, είτε επειδή δουλεύουν πολλές ώρες, είτε επειδή έχουν περιορισμένες 

γραμματικές γνώσεις. Την ίδια στιγμή, και οι εκπαιδευτικοί, έχοντας περιορισμένες γνώσεις 

για το πολιτισμικό τους υπόβαθρο και όντας επηρεασμένοι από στερεότυπα που έχουν 

καλλιεργήσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης(ΜΜΕ), ωθούν τα παιδιά σε σχολική αποτυχία. 

Μέσα στην τάξη τα παιδιά αυτά είναι συνεσταλμένα, είτε επειδή δεν γνωρίζουν τη γλώσσα, 

είτε λόγω της «νομιμοφροσύνης» που επιβάλλουν οι μουσουλμανικές αξίες. Ωστόσο, 

εξαιτίας αυτής της παθητικής τους στάσης, οι συμμαθητές τους δεν φαίνονται διατεθειμένοι 

να τους προσεγγίσουν. Αν και πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι και οι γονείς των 

παιδιών της πλειονότητας αποτρέπουν τα παιδιά τους από τη συναναστροφή τους με τους 

μουσουλμανοπαίδες. Καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι, εξαιτίας του ιστορικού 

υπόβαθρου της αντίθεσης πλειονότητας- μειονότητας, της εμπλοκής του μειονοτικού 

θέματος στις αντιπαραθέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, έχουν διαμορφωθεί στερεότυπα και 

προκαταλήψεις, που λειτουργούν ανασταλτικά σε ότι αφορά αλλαγές στην υπάρχουσα 

κατάσταση. Σημαντικό είναι όμως τα παιδιά να αλληλεπιδρούν με άτομα με διαφορετικό 

πολιτισμικό υπόβαθρο, γιατί έτσι, μέσα από αυτές τις εμπειρίες, αποδέχονται το «άλλο» και 

μαθαίνουν από ανθρώπους  με διαφορετικά έθιμα, γλώσσα και ιδέες (Elliott, Kratochwill, 

Littlefield Cook, Travers, 2008) 

Πέρα από τα παιδιά που έχουν διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο από την 

πλειονότητα, στην τάξη του νηπιαγωγείου τίθεται το θέμα ένταξης και ενσωμάτωσης και 

παιδιών με ιδιαιτερότητες. Άτομο με ιδιαιτερότητες ορίζεται το παιδί που παρουσιάζει ένα ή 

περισσότερα είδη ειδικών αναγκών ή χαρακτηριστικών (Elliott, et al., 2008)). 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, σύμφωνα με το νόμο 3699/2008 περί «Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», άτομα 

με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι οι μαθητές που, είτε για ολόκληρη είτε 

για ορισμένη περίοδο της σχολικής του ζωής, αντιμετωπίζουν αισθητηριακά, νοητικά, 

γνωστικά, αναπτυξιακά προβλήματα, ψυχικές και νευροψυχικές διαταραχές που επηρεάζουν 

την μάθηση και την ομαλή σχολική τους ενσωμάτωση. Πιο συγκεκριμένα, μαθητές με 

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες χαρακτηρίζονται όσοι παρουσιάζουν νοητική 

αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), 

αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες, ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. Επιπλέον, σε αυτή την κατηγορία 

ανήκουν και οι μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα 
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ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους 

ομάδα.  

  Ως ενσωμάτωση ορίζεται η «διεργασία ανάπτυξης ενός διδακτικού προγράμματος 

ειδικής αγωγής για ακαδημαϊκούς ή κοινωνικούς σκοπούς ( ή και τα δύο), σχεδιασμένου για 

να εξασφαλίζει την προσαρμογή ενός παιδιού με αναπηρίες σε μια κανονική εκπαιδευτική 

τάξη, τουλάχιστον για κάποιες ώρες της σχολικής ημέρας. Κάνουμε διάκριση ανάμεσα στην 

ενσωμάτωση και την ένταξη, την οποία (ένταξη) θεωρούμε συνώνυμη με την τοποθέτηση 

παιδιών με αναπηρίες σε τάξεις με παιδιά που δεν έχουν αναπηρίες, χωρίς η τοποθέτησή τους 

να συνοδεύεται από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διδασκαλίας. Δεν μπορεί να υπάρξει 

ενσωμάτωση χωρίς ένταξη, αλλά σίγουρα μπορεί να υπάρξει ένταξη χωρίς 

ενσωμάτωση»(Lloyd, et al., 1991). Ο όρος «ένταξη» αναφέρεται στον βαθμό αποδοχής των 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ως μελών -μάλιστα να γίνουν αποδεκτά ως πλήρη 

μέλα- της σχολικής κοινότητας και την αναγνώριση της συμβολής τους στη λειτουργία του 

σχολείου. Η αποτελεσματική ένταξη κρίνεται από την ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών 

στις σχολικές δραστηριότητες, συμμετέχοντας στη ζωή του σχολείου και της κοινότητας 

(Χατζηχρήστου, 2011).  

Έρευνες και στη διεθνή βιβλιογραφία αποδεικνύουν πως οι συμμαθητές παιδιών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν θετική στάση απέναντί τους και δεν βλέπουν αρνητική 

την προοπτική φοίτησης στο ίδιο σχολείο (Φιλιππούση, 2005).  Τα ευρήματα αυτά είναι 

σημαντικά, γιατί με αυτό τον τρόπο μπορεί να προετοιμαστεί κατάλληλα η σχολική 

κοινότητα για την ένταξη των παιδιών τόσο όσον αφορά την εκπαίδευσή τους, όσο και την 

κοινωνική τους ένταξη στο σχολικό περιβάλλον. 

 

3.2 Συναισθηματική Αγωγή 

Τα συναισθήματα που βιώνει ο άνθρωπος, αυτά καθαυτά, κατά τη διάρκεια της ζωής του, 

αλλά και η ικανότητα του ανθρώπου να ελέγχει και να διαμορφώνει τα συναισθήματά του 

ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ορίζουν τη συναισθηματική του ανάπτυξη 

(Χατζηχρήστου, 2011). Πιο συγκεκριμένα, ως συναίσθημα μπορεί να οριστεί, αφενός αυτό 

που νιώθει ένα άτομο όταν βιώνει ένα γεγονός με συγκεκριμένο τρόπο, που συχνά καταλήγει 

σε αλλαγές στον οργανισμό και τη συμπεριφορά του και αφετέρου,  ένα «επεισόδιο 

αλληλεπίδρασης και ταυτόχρονων αλλαγών στα υποσυστήματα του οργανισμού μετά την 
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αξιολόγηση εξωτερικών ή εσωτερικών ερεθισμάτων που θεωρούνται σημαντικά για το 

άτομο» (Scherer, 2005). Επιπλέον, o Frijda (2007) προσθέτει ότι το συναίσθημα μπορεί να 

σχετίζεται με τον τρόπο δράσης του ατόμου, δηλώνοντας έτσι ότι είναι έτοιμος να 

διατηρήσει ή να τροποποιήσει τη σχέση του με το περιβάλλον ή τον ίδιο του τον εαυτό. 

Η συναισθηματική αγωγή ή, αλλιώς, συναισθηματική νοημοσύνη, συνδέεται άμεσα με 

την ικανότητα αντίληψης, έκφρασης και διαχείρισης των συναισθημάτων, τη διαχείριση και 

επίλυση συγκρούσεων, τον αυτοέλεγχο, την ενσυναίσθηση, την αυτο-επίγνωση, αυτο- 

αποδοχή, την ποιοτική επικοινωνία, τη διεκδικητική στάση και την προσωπική υπευθυνότητα 

(Goleman, 1998,2011).  

Ήδη από τον πρώτο χρόνο ζωής των ατόμων σιγά - σιγά εμφανίζονται τα βασικά 

συναισθήματα.  Συγκεκριμένα, τα βρέφη, γύρω στον τρίτο μήνα, εκδηλώνουν συγκεκριμένες 

συναισθηματικές αντιδράσεις σε γεγονότα. Μετά τον έκτο μήνα, όμως, οι εκδηλώσεις 

συναισθημάτων παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα και αλλάζουν σημαντικά 

(Lewis&Michalson, 1983.Papousek, etal., 1986. Sroufe, 1995). Τα βρέφη εκφράζουν τα 

συναισθήματά τους μέσω κλασσικών εκφράσεων στο πρόσωπο (Izard&Malatesta, 

1987.Oster, et al., 1992. Kugiumutzakis, et al., 2005), που αντιστοιχούν με ανάλογες των 

ενηλίκων, κάνοντας έτσι τις συναισθηματικές τους αντιδράσεις περισσότερο άμεσες. 

Μεγαλώνοντας το άτομο, προς τα μέσα του 2ου έτους αρχίζει να κατανοεί τους κοινωνικούς 

κανόνες, να διακρίνει δηλαδή τί είναι αποδεκτό και τί όχι (Kochanska, 1993). Στο στάδιο 

αυτό, αν και οι συναισθηματικές εκδηλώσεις των παιδιών δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με 

την κατάσταση ή το γεγονός που βιώνουν, εκφράζουν για πρώτη φορά ενσυναίσθηση, όντας 

περισσότερο ευάλωτα στον πόνο του άλλου (Zahn-Waxler, et al., 1992). Τα παιδιά αρχίζουν 

σιγά - σιγά να ξεχωρίζουν τον εαυτό τους απο τους άλλους, να εκδηλώνουν καινούργια 

συναισθήματα, όπως η ντροπή ή η λεγόμενη θετική αυτοαξιολόγηση, «η οποία μπορεί να 

θεωρηθεί η απαρχή του συναισθήματος της υπερηφάνειας» (Χατζηχρήστου, 2011).  

Η συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών συνεχίζεται ραγδαία στη μέση παιδική ηλικία 

(6- 12 ετών) και στην εφηβική. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά στη μέση παιδική ηλικία 

μπορούν πλέον να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα των συναισθημάτων αλλά και τις αιτίες 

τους. Τα παιδιά μπορούν να συμμερίζονται πλέον τα συναισθήματα των άλλων, βιώνουν 

δηλαδή πραγματική ενσυναίσθηση και  ταυτόχρονα συνειδητοποιούν πως διαφορετικά 

παιδιά μπορούν να έχουν διαφορετικά συναισθήματα για τις ίδιες καταστάσεις, όπως επίσης 
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και να εκδηλώνουν διαφορετικές συναισθηματικές αντιδράσεις ανάλογα με τη χρονική 

στιγμή που τα βιώνουν (Fabes, et al., 1993. Strayer, 1993) 

Τέλος, στην εφηβική ηλικία οι συναισθηματικές εκδηλώσεις των παιδιών 

χαρακτηρίζονται από μεγάλη ένταση και αστάθεια. Ο τρόπος που εκφράζουν αυτά τα 

συναισθήματα επηρεάζει και τη συμπεριφορά των ατόμων στο κοινωνικό τους περιβάλλον, 

και επηρεάζονται περισσότερο από τους συνομηλίκους τους παρά από το οικογενειακό τους 

περιβάλλον. Σύμφωνα με έρευνες, ιδίως τα αγόρια τείνουν να κρύβουν τα συναισθήματα 

τους ειδικά απο τις μητέρες τους, επειδή πλέον σε αντίθεση με μικρότερη ηλικία δεν 

επιζητούν τόσο τη συναισθηματική τους υποστήριξη (Zeman&Shipman, 1997). Μεγάλο 

ποσοστό εφήβων νοιάζεται ιδιαίτερα για το πώς αξιολογείται από τους συνομηλίκους τους, 

όμως όσοι δυσκολεύονται να αναπτύξουν στενές σχέσεις μαζί τους βιώνουν έντονα το 

αίσθημα της μοναξιάς. Επηρεασμένοι, λοιπόν, οι έφηβοι από πολλούς κοινωνικούς 

παράγοντες, όπως και απο το σύστημα αξιών της κοινωνίας, όπου ζουν, πρέπει να ρυθμίσουν 

τα συναισθήματα τους και να δημιουργήσουν μια εσωτερική ισορροπία για να καταλήξουν 

στη συναισθηματική ωρίμανση. Για να καταλήξουν εκεί χρησιμοποιούν στρατηγικές που 

εστιάζονται κυρίως στο συναίσθημα.  

Ο Beckmann (1990),  ορίζει τέτοιες στρατηγικές, όπως την αποφυγή, την εκλογίκευση ή 

την άρνηση ότι βιώνουν κάτι δυσάρεστο. Με βασική στρατηγική την άρνηση, που βοηθάει 

τον έφηβο να ξεπεράσει δυσάρεστες καταστάσεις, όπως την απώλεια ή τον θάνατο. Την 

άποψη του Beckmann συμπληρώνουν και οι Petersen&Ding (1995), εκφράζοντας μια 

διαφορετική άποψη για τη στρατηγική της άρνησης, δίνοντας ως παράδειγμα τους εφήβους 

που αρνούνται την κακή σχολική τους επίδοση, στην ουσία ούτε αντιμετωπίζουν ουσιαστικά 

το πρόβλημα, ούτε μειώνουν την ένταση των δυσάρεστων συναισθημάτων που 

δημιουργούνται από τυχόν πιέσεις που δέχονται από τους εκπαιδευτικούς ή το οικογενειακό 

τους περιβάλλον. 

 

 

3.2.1 Συναισθηματική Αγωγή του νηπίου 

Στην προσχολική ηλικία, τα παιδιά «κατανοούν τα συναισθήματα και τις αιτίες τους, 

αναπτύσσουν την ικανότητα ελέγχου των συναισθημάτων τους και βιώνουν περισσότερα 

συναισθήματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση του ίδιου τους του εαυτού»(Eisenberg, et 
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al., 1993. Lewis, 1992.Sroufe, 1995. Leerkes, etal., 2008). Στο τέλος του έκτου έτους τα 

παιδιά έχουν την ικανότητα να αναγνωρίσουν και να περιγράψουν συναισθηματικές 

καταστάσεις, όπως τί  σημαίνει να είναι κάποιος ζηλιάρης, υπερήφανος, αμήχανος ή 

στενοχωρημένος. Ωστόσο, δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν τί αισθάνεται κάποιος πραγματικά 

και τί δίνει την εντύπωση ότι νιώθει (Friend&Davis, 1993). Τα παιδιά νιώθουν, πλέον, δύο 

συναισθήματα που έρχονται να αντικαταστήσουν τη θετική αυτοαξιολόγηση και την ντροπή 

που βίωναν στη νηπιακή ηλικία: μπορούν να νιώσουν αυθεντική υπερηφάνεια και ενοχή.  

Για να εκφράσουν τα παιδιά τα συναισθήματά τους πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη 

γλώσσα ως μέσο. Η καλλιέργεια της ικανότητας του παιδιού για λεκτική έκφραση των 

συναισθημάτων του και η ενίσχυσή της απο τους γονείς και το σχολικό περιβάλλον  μπορούν 

να συμβάλλουν ουσιαστικά στην έκφραση και κατανόηση των συναισθημάτων εκ μέρους 

του. Ωστόσο, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, σύμφωνα με έρευνες, είναι καλύτερα στο να 

συγκαλύπτουν τα συναισθήματά τους. Σύμφωνα με τον Durkin (1995), διαπιστώθηκε, μέσω 

ενός ανταγωνιστικού παιχνιδιού μεταξύ παιδιών και των μαμάδων τους, ότι όλα τα παιδιά 

που κέρδισαν, επέδειξαν υπερηφάνεια, όμως τα παιδιά ηλικίας 5 ετών ήταν πιο πιθανό να 

συγκαλύψουν τις αντιδράσεις τους σε σχέση με παιδιά ηλικίας 3 ετών, καθώς πλέον 

γνωρίζουν ότι είναι κατακριτέο να υπερηφανεύεται κανείς μπροστά σε τρίτους.  

Αναπτύσσουν, από ό,τι φαίνεται, ικανότητες ρύθμισης των συναισθημάτων, οι οποίες 

επιστρατεύονται σε περιπτώσεις που το παιδί έχει να αντιμετωπίσει το συναίσθημα της 

απογοήτευσης. Η ικανότητα αυτή των παιδιών να αντέχουν την απογοήτευση, να μην 

αναστατώνονται, σε βαθμό που να χάνουν τον έλεγχο των συναισθημάτων τους, είναι βασική 

πτυχή της ρύθμισης των συναισθημάτων (Bridges&Grolnich, 1995. Eisenberg, et al., 1994). 

Αν και οι ερευνητές δυσκολεύονται να καταλήξουν στο τί ακριβώς είναι αυτό που συμβάλλει 

τόσο πολύ στη βελτίωση της ικανότητας αυτής, στην προσχολική ηλικία, ο Maccoby (1980) 

εικάζει ότι τα παιδιά μαθαίνουν σταδιακά να καταπιέζουν τα συναισθήματα τους έως ένα 

βαθμό, με αποτέλεσμα να φαίνονται λιγότερο αναστατωμένα, υιοθετώντας ταυτόχρονα 

στρατηγικές που τα βοηθούν να περιορίζουν την ένταση που βιώνουν όταν απογοητεύονται 

(Χατζηχρήστου, 2011).Τέλος, όσον αφορά τις ικανότητες ρύθμισης συναισθημάτων των 

νηπίων, τα παιδιά αυτής της ηλικίας χαρακτηρίζονται και από την ικανότητα εσωτερίκευσης 

των κανόνων συμπεριφοράς, λαμβάνοντάς τους υπόψη κάθε φορά που θέλουν να μιλήσουν ή 

να ενεργήσουν (Kochanska&Aksan, 1995). 
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Στο σχολικό πλαίσιο, πραγματοποιούνται προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης, που 

αφορούν δηλαδή όλα τα παιδιά της τάξης, με στόχο την εκπαίδευση των μαθητών σχετικά με 

τη συναισθηματική νοημοσύνη, από τον εκπαιδευτικό, με τη βοήθεια σχολικών ψυχολόγων. 

Σύμφωνα με έρευνες, όταν λειτουργούν προγράμματα -σε συστηματική βάση- για την 

ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, όπως και των δεξιοτήτων κατανόησης, 

έκφρασης και διαχείρισης των συναισθημάτων, αυτά καταλήγουν σε βελτίωση της 

ακαδημαϊκής επίδοσης των παιδιών, μείωση στη συχνότητα εμφάνισης προβλημάτων 

συμπεριφοράς, αύξηση της ικανότητας για σύναψη υγιών διαπροσωπικών σχέσεων, επίλυση 

προβλημάτων και λήψη αποφάσεων (Zins, et al., 2004). 

Για την πραγματοποίηση αυτών των προγραμμάτων ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι 

πολύ σημαντικός, όπως και η συνεργασία με τους γονείς, τους φορείς της ευρύτερης 

κοινότητας, καθώς και με σχολικούς ψυχολόγους (Hatzichristou, Lykitsakou, Lampropoulou, 

Dimitropoulou, 2010). Μέσα από επιμορφωτικά σεμινάρια, ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

αποτελέσει κατάλληλο φορέα συναισθηματικής αγωγής, δημιουργώντας κατάλληλες 

προϋποθέσεις και ήρεμο και πρόσφορο κλίμα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους μαθητές του 

να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να εφαρμόζουν διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων 

και συγκρούσεων, να συζητούν για την επιλογή των λύσεων και να αντιλαμβάνονται την 

οπτική των άλλων. Μέσα από τη σωστή συναισθηματική αγωγή και την καλλιέργεια της 

συναισθηματικής νοημοσύνης τα παιδιά καταλήγουν να είναι δεκτικοί σε έννοιες όπως η 

διαφορετικότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός, η κατανόηση απέναντι στον συνάνθρωπο 

(Χατζηχρήστου, 2011). Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν, προάγει τη μάθηση, την ψυχική υγεία και 

την ανάπτυξη των παιδιών, ενώ τα ίδια μπορούν να βελτιώσουν την επικοινωνία τους τόσο 

μέσα στο σχολείο όσο και έξω από αυτό. Ο Gottman(2000) προτείνει πέντε στάδια όσον 

αφορά τη συναισθηματική αγωγή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών:  

● Επίγνωση των συναισθημάτων των παιδιών: Ο εκπαιδευτικός βοηθάει τα παιδιά 

να κατανοήσουν το συναίσθημα που βιώνουν και να το ονοματίσουν, όπως και να το 

αναγνωρίζουν σε άλλους. 

● Αναγνώριση: Η εξάσκηση των παιδιών στη διαδικασία αναγνώρισης αποτελεί 

βασική διαδικασία και για την δόμηση άλλων ικανοτήτων, όπως η αντιμετώπιση των 

συναισθημάτων που προκαλούν θυμό, φόβο ή άγχος, ή η εκμάθηση διαδικασιών 

επίλυσης προβλημάτων. 

● Ακρόαση με ενσυναίσθηση και επιβεβαίωση των συναισθημάτων του παιδιού: Σε 

αυτό το στάδιο γίνεται προσπάθεια κατανόησης της οπτικής των παιδιών, μέσω 
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λεκτικών και μη λεκτικών διόδων (π.χ στάση σώματος, εκφράσεις προσώπου, 

χειρονομίες). Χρησιμοποιείται  λοιπόν η ενσυναίσθηση, δίνοντας χρόνο στον 

συνομιλητή να εκφράσει αυτά που νιώθει, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγει τη διατύπωση 

πολλών ερωτήσεων.  

● Βοήθεια στο παιδί να κατονομάσει λεκτικά τα συναισθήματα του: Ο 

χαρακτηρισμός ενός συναισθήματος και η ανάπτυξη ενός λεξιλογίου συναισθημάτων 

αποτελεί σημαντική διαδικασία, αφού έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ανακουφιστική στις 

περιπτώσεις που βιώνονται δυσάρεστα συναισθήματα.  

● Καθορισμός ορίων παράλληλα με παροχή βοήθειας στη διερεύνηση 

στρατηγικών για την επίλυση των προβλημάτων: Θέτουμε όρια, ιδίως σε 

συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται ανάρμοστες, αναγνωρίζουμε και καθορίζουμε 

τους στόχους για την επίλυση του προβλήματος που υπάρχει, δίνοντας χρόνο και 

ενθάρρυνση στο παιδί για να εκφραστεί. Επίσης, ως εκπαιδευτικοί σκεφτόμαστε τις 

πιθανές λύσεις και εναλλακτικές επιλογές για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος, 

όπως ο καταιγισμός ιδεών, τα παιχνίδια ρόλων και φαντασίας. Επιλέγουμε τις 

προτεινόμενες λύσεις σε συνάρτηση με τις αξίες του σχολείου και του κοινωνικού 

περιβάλλοντος και βοηθάμε το παιδί να επιλέξει μια λύση. Η λύση αυτή μπορεί να 

μην είναι πάντα σωστή και αποτελεσματική, αλλά είναι καλό να αφήσουμε το παιδί 

να κάνει τυχόν λάθη και να μάθει από αυτά. 
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 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η δημιουργική γραφή και αφήγηση αποτελεί αποτελεσματικό 

εργαλείο διδασκαλίας της γλώσσας και ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων των 

παιδιών. Παράλληλα, το δημιουργικό κινητικό παιχνίδι αποτελεί επίσης αξιόλογο 

εργαλείο έκφρασης και κοινωνικής ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, παρατηρείται ένα 

ερευνητικό κενό στην ύπαρξη ενός οργανωμένου διαθεματικού προγράμματος 

αφήγησης και κίνησης. 

               Εντοπίστηκε ένα οργανωμένο πρόγραμμα (Παυλίδου, Χατζηγεωργιάδου, 

Γκαλκανοπούλου, υπό δημοσίευση), στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν αναδυόμενες 

δραστηριότητες κίνησης, στις οποίες αξιοποιήθηκαν η αφήγηση και ο διάλογος και η 

συσχέτισή τους με κατάλληλα μουσικά ακούσματα και άλλα εποπτικά μέσα (π.χ 

βιβλία, εικόνες). Σκοπός του προγράμματος αυτού ήταν να διαπιστώσει αν ένα 

διαθεματικό πρόγραμμα φυσικής αγωγής και αφηγηματικής διαχείρισης επιλεγμένων 

ιστοριών της παιδικής λογοτεχνίας μπορεί να βελτιώσει στοχευμένες βασικές 

κινητικές δεξιότητες των νηπίων. Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε θετικά και 

διαπιστώθηκε ότι υπήρξε τελικά βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων των νηπίων.  

Με βάση την επιβεβαίωση του παραπάνω προγράμματος αλλά και του 

θεωρητικού υπόβαθρου, που επιβεβαιώνουν τις δυνατότητες ενός διαθεματικού 

προγράμματος, σχεδιάστηκε η παρούσα έρευνα, για να συμπληρώσει τη βιβλιογραφία 

στη συσχέτιση αφήγησης και κίνησης, με στόχο την κοινωνική ανάπτυξη των νηπίων. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 

Συμμετέχοντες  

Στην έρευνα συμμετείχαν (28) παιδιά νηπιαγωγείου, σχολείου του Νομού Θεσσαλονίκης (14 

κορίτσια, 14 αγόρια), ηλικίας 5-6 ετών. Τα παιδιά ήταν χωρισμένα σε δύο ομάδες: την ομάδα 

παρέμβασης και την ομάδα ελέγχου. Στην ομάδα παρέμβασης συμμετείχαν  15 παιδιά, 7 

αγόρια και 8 κορίτσια. Στην ομάδα ελέγχου συμμετείχαν 13 παιδιά, 7 αγόρια και 6 κορίτσια. 

Οι γονείς ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα. Λήφθηκε υπόψη ότι και οι δύο ομάδες 

παρακολουθούν κλασικό πρόγραμμα νηπιαγωγείου. Οι δράσεις έλαβαν χώρα στο κλειστό 

γυμναστήριο του νηπιαγωγείου και στην τάξη του νηπιαγωγείου.  

Η ομάδα παρέμβασης συμμετείχε στις δραστηριότητες που σχεδίασε η ερευνήτρια, 

παράλληλα με το κλασσικό οργανωμένο πρόγραμμα που είχε ορίσει η υπεύθυνη νηπιαγωγός, 

ενώ η ομάδα ελέγχου, εκτός από τις 2 αρχικές και 2 τελικές δραστηριότητες αξιολόγησης 

διδάχτηκε μόνο το οργανωμένο πρόγραμμα της υπεύθυνης νηπιαγωγού της δικής τους τάξης. 

 

Περιγραφή των οργάνων 

1. Πρωτόκολλο ποσοτικοποιημένων παρατηρήσεων: Η αξιολόγηση  έγινε με 

κριτές δύο εξωτερικούς παρατηρητές (μη συμμετέχοντες), την υπεύθυνη 

νηπιαγωγό της τάξης και την επιβλέπουσα καθηγήτρια και με έναν εσωτερικό 

κριτή (συμμετέχοντα παρατηρητή) την ίδια την ερευνήτρια. Ο καθορισμός 

των κριτηρίων αξιολόγησης καθενός από τους 9 άξονες, που περιλαμβάνονται 

στο πρωτόκολλο παρατήρησης, στηρίχθηκε σε περιεχόμενο επιστημονικών 

πηγών που αναφέρονται στην ανάπτυξη των βασικών κινητικών δεξιοτήτων, 

των κινητικών εννοιών και του γνωστικού αντικειμένου της γλώσσας και 

συμπίπτουν με το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 1376/18-10-2001). 

Παρακάτω παρατίθενται οι 9 άξονες και τα κριτήρια του καθενός αναλυτικά.   

 

1. Δημιουργική Αφήγηση από τα παιδιά 

● Βαθμός 1:  Το παιδί δεν αφηγείται, δεν εκφράζεται ή/και αρνείται να συμμετέχει. Δεν 

μπορεί ή δεν θέλει να  δημιουργήσει μια ιστορία, έναν ήρωα ή μια πλοκή. Δεν 

περιγράφει ή/και δεν χρησιμοποιεί καθόλου την φαντασία του. Δυσκολεύεται να 
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σχηματίσει ολοκληρωμένες προτάσεις ή/και να εκφράσει διαφορετικές και 

πρωτότυπες αφηγήσεις. 

● Βαθμός 2: Το παιδί προσπαθεί να εκφραστεί, αλλά δυσκολεύεται και τα παρατάει. 

Ίσως ξεκινάει να αφηγηθεί μια ιστορία, αλλά «κολλάει» και την αφήνει ή συνεχίζει 

επαναλαμβάνοντας ιστορίες ή ιδέες, που είπαν οι συμμαθητές του. Το παιδί μπορεί να 

θέλει να εκφραστεί, αλλά να ντρέπεται και έτσι να μένει πίσω ή να μην θέλει να 

συμμετέχει για να μην εκτεθεί.  

● Βαθμός 3: Το παιδί συμμετέχει χωρίς να χρειάζεται κίνητρο ή προτροπή από τη 

νηπιαγωγό. Αφηγείται άνετα, χρησιμοποιεί την φαντασία του ή/και εκφράζει 

προσωπικές και ίσως και πρωτότυπες ιδέες. Αν κολλήσει στην αφήγησή του, μπορεί 

και συνεχίζει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία και ίσως και χωρίς βοήθεια από την τάξη ή τη 

νηπιαγωγό. Μπορεί και δημιουργεί ολοκληρωμένες προτάσεις και/ή ιστορίες με 

πλοκή και κεντρικούς ήρωες. 

 

2. Δημιουργική Κίνηση από τα παιδιά 

● Βαθμός 1: Το παιδί δεν συμμετέχει στη δραστηριότητα ή/και δε θέλει να 

εκφραστεί κινητικά. Δεν κινείται καθόλου ή/και δεν μπορεί να αναπαραστήσει 

δημιουργικά/ κινητικά μια ιστορία. Δε χρησιμοποιεί τη φαντασία του για να 

εκφραστεί δημιουργικά/ κινητικά. 

● Βαθμός 2: Το παιδί προσπαθεί να εκφραστεί κινητικά και δημιουργικά, ωστόσο 

δυσκολεύεται και ίσως τα παρατάει. Ίσως αντιγράφει τις κινήσεις ή/και τις 

αναπαραστάσεις άλλων παιδιών και/ή δεν χρησιμοποιεί τη φαντασία του.  

● Βαθμός 3: Το παιδί συμμετέχει και/ή εκφράζεται άνετα χωρίς ώθηση από τη 

νηπιαγωγό. Έχει πρωτότυπες ιδέες για αναπαραστάσεις/ κινήσεις ή/και ταιριάζει 

ασυνήθιστες κινήσεις με τις αναπαραστάσεις του χρησιμοποιώντας τη φαντασία 

του. 
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3. Ανάδυση Κινητικών Δεξιοτήτων των παιδιών 

● Βαθμός 1: Το παιδί εκτελεί μέχρι μία ολοκληρωμένη κινητική δεξιότητα ή/και 

δύο ημιτελείς (πχ μισή στροφή ή άλμα). Είτε το παιδί περιορίζεται σε πολύ 

βασικές κινητικές δεξιότητες όπως το περπάτημα. 

● Βαθμός 2: Το παιδί προσπαθεί ή/και εκτελεί μέχρι δύο κινητικές δεξιότητες, είτε 

μεμονωμένες, είτε σε συνδυασμό, ή εκτελεί τρείς κινητικές μορφές αλλά είναι 

ημιτελείς. 

● Βαθμός 3: Το παιδί εκτελεί παραπάνω από τρεις ολοκληρωμένες κινητικές 

δεξιότητες. Χρησιμοποιεί πολλά είδη κινητικών μορφών, δεν δυσκολεύεται ή/και 

ίσως πρωτοτυπεί κάνοντας κινήσεις διαφορετικές ή/και συνδυάζοντας κινητικές 

δεξιότητες (πχ αναπήδηση και στροφή). 

 

4. Αφήγηση και Πρωτοβουλία 

● Βαθμός 1: Το παιδί δεν συμμετέχει στην αφήγηση, ή/και δεν παίρνει καμιά 

πρωτοβουλία έκφρασης και αφήγησης ιστορίας.  

● Βαθμός 2: Το παιδί ίσως δείχνει ότι θέλει να πάρει πρωτοβουλία να αφηγηθεί ή 

να εκφραστεί, αλλά σταματάει ή/και αρνείται να συνεχίσει την αφήγηση του. 

● Βαθμός 3: Το παιδί παίρνει πρωτοβουλίες να εκφραστεί και να αφηγηθεί ιδέες 

και ιστορίες κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας χωρίς να διστάζει. 

 

5. Αφήγηση και Συνεργασία 

● Βαθμός 1: Το παιδί αρνείται να συνεργαστεί ή/και να εκφραστεί στο πλαίσιο 

ομάδας, μεγάλης ή μικρής. Δεν μπορεί να συζητήσει ή/και να εκφραστεί με την 

ομάδα του, δεν θέλει να ανήκει σε ομάδα με άλλα παιδιά, λειτουργεί μόνος του. 

● Βαθμός 2: Το παιδί, ενώ υπάρχει στην ομάδα χωρίς να διαμαρτύρεται, 

δυσκολεύεται να συνεργαστεί με τους συμμαθητές του ή/και να εκφράσει τις 

ιδέες του στην ομάδα.  
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● Βαθμός 3: Το παιδί συνεργάζεται άνετα με τους συμμαθητές του και εκφράζεται 

άνετα στο πλαίσιο της ομάδας. Δεν δυσκολεύεται να εκφραστεί μαζί με την 

ομάδα του ή/και να προσθέσει τις ιδέες του στις αφηγήσεις των συμμαθητών του. 

6. Κίνηση και Πρωτοβουλία 

● Βαθμός 1: Το παιδί δεν συμμετέχει στην κινητική δραστηριότητα ή/και δεν 

παίρνει καμιά πρωτοβουλία κινητικής έκφρασης ή εκτέλεσης κάποιας κινητικής 

δεξιότητας. 

● Βαθμός 2: Το παιδί δείχνει ότι θέλει να πάρει πρωτοβουλία για να κινηθεί, αλλά 

διστάζει ή/και φοβάται, ντρέπεται. Ίσως ξεκινάει να κινηθεί, αλλά τα παρατάει 

ή/και δεν παίρνει τη πρωτοβουλία να εκτελέσει κάποια κινητική δεξιότητα. 

● Βαθμός 3: Το παιδί κινείται άνετα, παίρνει πρωτοβουλίες κινητικής έκφρασης 

ή/και εκτελεί κινητικές δεξιότητες. Ίσως παίρνει πρωτοβουλία εκτελώντας 

πρωτότυπες κινήσεις ή/και δύσκολες ή/και συνδυαστικές κινητικές δεξιότητες. 

7. Κίνηση και Συνεργασία 

● Βαθμός 1: Το παιδί δεν θέλει να συμμετέχει στο πλαίσιο της ομάδας ή/και 

αρνείται να συνεργαστεί.  

● Βαθμός 2: Το παιδί βρίσκεται μέσα στην ομάδα, αλλά φαίνεται να διστάζει να 

συνεργαστεί. Ίσως να συνεργάζεται μόνο για κάποια συγκεκριμένη διάρκεια 

ή/και μόνο μέχρι να βαρεθεί και μετά τα παρατάει και απομακρύνεται από το 

πλαίσιο της ομάδας. 

● Βαθμός 3: Το παιδί βρίσκεται μέσα στην ομάδα και συνεργάζεται αρμονικά με 

τους συμμαθητές του. Δεν δυσκολεύεται να συνεργαστεί και/ή να κινηθεί μαζί με 

την ομάδα του. 
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8. Λεκτική Αποδοχή του άλλου 

● Βαθμός 1: Το παιδί δείχνει αδιαφορία ή/και αποστροφή, ή/και ενόχληση, δεν 

προτείνει λύσεις ή/και δεν δρα για να βρεθούν λύσεις. 

● Βαθμός 2: Το παιδί ακολουθεί τους άλλους ή/και δεν παίρνει πρωτοβουλίες στην 

πρόταση λύσεων ή/και στην λεκτική έκφραση προς το διαφορετικό. 

● Βαθμός 3: Το παιδί παίρνει πρωτοβουλία λεκτική ή/και αποδέχεται το 

διαφορετικό και προτείνει οργανωτικές δράσεις για να λυθεί κάποιο πρόβλημα 

που αφορά το «άλλο». 

9. Κινητική Αποδοχή του άλλου 

● Βαθμός 1: Το παιδί δείχνει αδιαφορία ή/και αποστροφή, ή/και ενόχληση, ή/και 

δεν εκφράζεται κινητικά με τρόπο που να δείχνει ότι αποδέχεται τον άλλον (πχ 

αγκαλιά, κράτημα χεριού, χορός). 

● Βαθμός 2: Το παιδί ακολουθεί τους άλλους ή/και δεν παίρνει πρωτοβουλίες στην 

πρόταση λύσεων ή/και στην κινητική έκφραση και αποδοχή προς το διαφορετικό 

εάν δε το κάνουν πρώτα οι υπόλοιποι. 

● Βαθμός 3: Το παιδί παίρνει πρωτοβουλία κινητική (αγκαλιά, κράτημα χεριού)  

ή/και αποδέχεται το διαφορετικό και προτείνει οργανωτικές δράσεις για να λυθεί 

κάποιο πρόβλημα που αφορά το «άλλο». 

 

Δημιουργήθηκαν παιγνιώδεις κινητικές δραστηριότητες, άμεσα σχετιζόμενες 

με τη δημιουργική αφήγηση, οι οποίες ανταποκρίνονταν στους ερευνώμενους 

άξονες. Οι δραστηριότητες δημιουργήθηκαν από την ερευνήτρια, με βάση 

πάντα τους 9 άξονες. Η ερευνήτρια σχεδίαζε σε κάθε δράση να αξιολογούνται 

διαφορετικοί άξονες, έτσι ώστε  τα θέματα να εναλλάσσονται και να μην 

κουράζουν τα παιδιά. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι μέρες αξιολόγησης της 

ΟΠ και της ΟΕ χωρίστηκαν σε δύο μέρες και στην αρχική και στην τελική 

αξιολόγηση. Αυτό συνέβη, διότι η ερευνήτρια έκρινε ότι θα ήταν καλύτερο, 

εφόσον οι άξονες είναι αρκετοί, να μοιραστούν σε δύο μέρες, για να μην 

κουραστούν τα παιδιά και να είναι πιο ξεκάθαρα τα αποτελέσματα. 

 



45 
 

2. Ημερολογιακές παρατηρήσεις: Η ερευνήτρια κατέγραφε σε κάθε δράση 

ποιοτικά σχόλια με βάση τον κάθε άξονα, ή αν παρατηρούσε κάτι αξιόλογο, 

που δε μπορούσε να μετρηθεί ποσοτικά, όπως για παράδειγμα, όταν ένα αγόρι 

που στην αρχή δεν έπαιρνε πρωτοβουλίες εξελίχθηκε σε δυναμικό χαρακτήρα 

που έμαθε να εκφράζει τη γνώμη και τις ιδέες του καθοδηγώντας την ομάδα 

του.  

3. Συνέντευξη νηπιαγωγού της ομάδας παρέμβασης: Η συνέντευξη της 

νηπιαγωγού πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας του παρεμβατικού 

προγράμματος. Το ερωτηματολόγιο δόθηκε στη νηπιαγωγό μετά από ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για να έχει την ευκαιρία να διαπιστώσει 

μόνη της μέσα από τις δραστηριότητες που έχει σχεδιάσει η ίδια και 

περιλαμβάνουν τους 9 άξονες του πρωτοκόλλου παρατήρησης, αν 

επιβεβαιώνονται οι υποθέσεις της έρευνας. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 

ανοιχτές ερωτήσεις, έτσι ώστε να μπορεί να σχολιάσει ελεύθερα τις 

διαπιστώσεις της. 
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Περιγραφή των δοκιμασιών 

Βήμα 1: Εφαρμογή των αρχικών δραστηριοτήτων αξιολόγησης 

Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της έρευνας, αφού πάρθηκε η άδεια από τους γονείς για 

τη συμμετοχή των παιδιών τους, ήταν η διεξαγωγή των πρώτων δραστηριοτήτων 

αξιολόγησης. Η ερευνήτρια, με βάση τους 9 άξονες που είχαν ήδη οριστεί, με βάση τη 

θεωρία και τον στόχο της έρευνας, σχεδίασε τις δράσεις που θα αξιολογούσαν αρχικά σε τί 

βαθμό της τρίβαθμης κλίμακας αντιστοιχούσαν τα παιδιά με βάση τους άξονες του 

πρωτοκόλλου. Πριν την πρώτη εφαρμογή, πάρθηκε η απόφαση απο την ερευνήτρια να 

χωρίσει τις δραστηριότητες αξιολόγησης- τελικής και αρχικής- σε δύο μέρες, έχοντας υπόψη 

ότι 9 άξονες είναι αρκετοί για να καλυφθούν ικανοποιητικά σε μια δράση χωρίς να 

κουραστούν τα παιδιά. Επίσης, παρούσες στις εφαρμογές θα ήταν πάντα η νηπιαγωγός της 

ΟΠ και η υπεύθυνη καθηγήτρια της ερευνήτριας. Οι πρώτες δύο εφαρμογές έλαβαν χώρα 

στις 13/10/2016 και 20/10. Στην πρώτη δραστηριότητα επιλέχθηκαν 4 άξονες: «Δημιουργική 

κινητική αναπαράσταση», «Αφήγηση και αναδυόμενες συνεργασίες», «Αφήγηση και 

πρωτοβουλίες των παιδιών» και «Κινητική και πρωτοβουλία». Στην εφαρμογή αυτή η 

ερευνήτρια χώρισε τα παιδιά σε ομάδες και τους έβαλε να αφηγηθούν μια ιστορία με τις 

κινήσεις τους και να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις της. Η εφαρμογή περιελάμβανε 2 

φάσεις. Τη δεύτερη μέρα πραγματοποιήθηκε η δεύτερη εφαρμογή, η οποία αποτελούνταν 

από 3 φάσεις. Στην εφαρμογή αυτή καλύφθηκαν οι εξής άξονες: «Δημιουργική αφήγηση απο 

τα παιδιά», «Αφήγηση και πρωτοβουλίες των παιδιών», «Αφήγηση και αναδυόμενες 

συνεργασίες», «Κινητική αποτύπωση της αποδοχής του άλλου», «Κίνηση και συνεργασία», 

«Κίνηση και πρωτοβουλίες», «Δημιουργική κίνηση των παιδιών» και «Λεκτική αποτύπωση 

της αποδοχής του άλλου». Στην εφαρμογή αυτή η ερευνήτρια αφηγείται μια ιστορία 

βασισμένη στο παραμύθι της Έλενας Αρτζανίδου, «Με λένε Πρόμις». Στη συνέχεια ζητάει 

απο τα παιδιά να βρουν αυτά το τέλος της ιστορίας και, αφού τους χωρίζει σε ομάδες, τους 

ζητάει να την αφηγηθούν με λόγια και κινήσεις. Μοιράστηκαν τα πρωτόκολλα παρατήρησης 

σε όλους τους παρατηρητές και οι ομάδες συγκεντρώθηκαν στον κλειστό χώρο του 

γυμναστηρίου. Έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις στα παιδιά και η ερευνήτρια ξεκίνησε τις 

εφαρμογές, οι οποίες διεξάγονταν διαδοχικά στην ΟΠ και στην ΟΕ. 
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Βήμα 2: Υλοποίηση παρεμβατικών δράσεων 

 Μετά τις δύο αυτές εφαρμογές, οι συμμετέχοντες ήταν αποκλειστικά η ΟΠ. Τονίζεται ότι η 

ομάδα ελέγχου παρακολουθούσε αποκλειστικά το τυπικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Οι 

υπόλοιπες εφαρμογές διήρκησαν απο τις 3/11/2016 μέχρι τις 2/2/2017. Ως ημέρα για την 

παρέμβαση είχε επιλεχθεί η Πέμπτη. Σε περιπτώσεις που ήταν αργία ή η τάξη είχε κάποια 

άλλη υποχρέωση (π.χ εκδρομή), η εφαρμογή θα αναβαλλόταν για την επόμενη εβδομάδα. Η 

ερευνήτρια είχε σχεδιάσει πληθώρα δραστηριοτήτων εναλλάσσοντας τους άξονες, έτσι ώστε 

να μη γίνει κουραστικό και επαναλαμβανόμενο το πρόγραμμα για τα παιδιά και να τους 

καλύψει όλους πιο αναλυτικά. Η ερευνήτρια δημιούργησε δραστηριότητες, όπου τα παιδιά 

έπρεπε να δημιουργήσουν δικές τους ιστορίες και να τις αφηγηθούν με κινήσεις και λόγια. 

Χρησιμοποιήθηκαν ερεθίσματα, όπως βίντεο, οδηγίες της ερευνήτριας, ερωτήσεις, 

περιγραφές, αυτοσχεδιασμοί και παραμύθια. Οι εφαρμογές είχαν συνήθως διάρκεια μιας 

ώρας και οι περισσότερες έγιναν εξ  ολοκλήρου στο κλειστό γυμναστήριο του σχολείου, 

εκτός από κάποιες εξαιρέσεις που ξεκίνησαν στην τάξη της ΟΠ και συνεχίστηκαν στο 

γυμναστήριο. Σε κάθε εφαρμογή η ερευνήτρια, πέρα από το πρωτόκολλο παρατήρησης, 

κατέγραφε και ημερολογιακές παρατηρήσεις.  

 

Βήμα 3:Εφαρμογή των τελικών δραστηριοτήτων αξιολόγησης 

Στις 10/2/2017 και 17/2/2017 έλαβαν χώρα οι δύο τελευταίες εφαρμογές αξιολόγησης στις 

δύο ομάδες. Οι ίδιες συνθήκες που ίσχυαν στις δύο πρώτες ίσχυαν και σε αυτές. Στην πρώτη 

δραστηριότητα συμπεριλήφθηκαν οι εξής άξονες: «Δημιουργική αφήγηση», «Δημιουργική 

Κίνηση», «Αφήγηση και πρωτοβουλίες των παιδιών» και «Αφήγηση και συνεργασία». Η 

ερευνήτρια χώρισε τα παιδιά σε ομάδες και τους εξήγησε ότι θα πρέπει να δημιουργήσουν 

μια ιστορία και να την αναπαραστήσουν, η οποία θα περιλαμβάνει 3 συγκεκριμένες λέξεις 

που τους έδωσε η ίδια. Στην τελική δραστηριότητα καλύφθηκαν οι εξής άξονες: «Κίνηση και 

πρωτοβουλίες», «Κίνηση και συνεργασίες», «Λεκτική αποδοχή του άλλου» και «Κινητική 

αποδοχή του άλλου». Στην εφαρμογή αυτή η ερευνήτρια ζήτησε απο τα παιδιά να 

φανταστούν μια ιστορία βασισμένη στις οδηγίες της και να την δραματοποιήσουν 

δημιουργώντας το δικό τους τέλος. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και στο τέλος 

απάντησαν σε κάποιες ερωτήσεις της ερευνήτριας, που αφορούσαν την ιστορία και το τέλος 

που επέλεξαν να δραματοποιήσουν. Οι δραστηριότητες έλαβαν χώρα στο γυμναστήριο. 
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Παρούσες ήταν, όπως πάντα, η ερευνήτρια, η νηπιαγωγός της τάξης της ΟΠ και η υπεύθυνη 

καθηγήτρια της ερευνήτριας.  

 

Οριοθέτηση και Περιορισμοί Έρευνας 

Ο χώρος που λάμβανε χώρα το πρόγραμμα παρέμβασης ήταν συγκεκριμένος. Επιλέχθηκε το 

κλειστό γυμναστήριο του νηπιαγωγείου, διότι παρείχε αρκετό χώρο αλλά και υλικά για την 

άνετη και ασφαλή διεξαγωγή του προγράμματος. Το ευρύχωρο γυμναστήριο και ο 

εξοπλισμός που περιείχε (π.χ μπάρα χορού, τουβλάκια, στρώματα, κορδέλες) οριοθετούν τον 

τρόπο διεξαγωγής της έρευνας. Επίσης, το δείγμα αποτελούνταν απο 28 νήπια ηλικίας 5-6 

ετών, σχολείου του Νομού Θεσσαλονίκης, γεγονός που κάνει το δείγμα συγκεκριμένο και 

οριοθετεί την έρευνα.  
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Τρόπος Αξιολόγησης 

Ως τρόπος αξιολόγησης επιλέχθηκε η μέθοδος της τριγωνοποίησης. Συγκεκριμένα η 

μεθοδολογική τριγωνοποίηση «μεταξύ διαφορετικών μεθόδων». Η τριγωνοποίηση ορίζεται 

ως «η χρήση δύο ή περισσότερων μεθόδων συλλογής στοιχείων για τη μελέτη κάποιας 

πλευράς της ανθρώπινης συμπεριφοράς» (Cohen & Manion, 2000, σσ.321). Η μεθοδολογική 

- ή αλλιώς, πολυ- μεθοδική προσέγγιση- έρχεται σε σύγκρουση με τη δημοφιλή αλλά τρωτή 

μονο- μεθοδική προσέγγιση. Η ανθρώπινη συμπεριφορά χαρακτηρίζεται από την 

πολυπλοκότητά της και η μέθοδος της τριγωνοποίησης είναι αυτή που, χρησιμοποιώντας 

ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, επιχειρεί να την εξηγήσει πιο ολοκληρωμένα (Cohen & 

Manion, 2000).  Χρησιμοποιήθηκαν, λοιπόν, διαφορετικοί μέθοδοι για την επιδίωξη ενός 

δεδομένου στόχου. Η προσέγγιση αυτή  περιλαμβάνει ως έλεγχο εγκυρότητας την «έννοια 

της σύγκλισης μεταξύ ανεξάρτητων μετρήσεων του ίδιου αντικειμένου, που όρισαν οι 

Campbell και Fiske (1959)» (Cohen & Manion, 2000, σσ 328). Επιπλέον, σύμφωνα με τον 

Lin (1976), ο ερευνητής έχει τη μεγαλύτερη βεβαιότητα για την εγκυρότητα των 

αποτελεσμάτων του, όσο περισσότερο διαφορετικοί είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί.  

Έτσι, λοιπόν, σχεδιάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικοί τρόποι  

αξιολόγησης του προγράμματος και συλλογής δεδομένων: 

1. Πρωτόκολλο ποσοτικοποιημένων παρατηρήσεων: στην αρχή (κατανομή σε δύο 

ημέρες) και στο τέλος (κατανομή σε δύο μέρες) της εφαρμογής, τα παιδιά 

αξιολογήθηκαν σύμφωνα με ένα πρωτόκολλο παρατήρησης, το οποίο δημιουργήθηκε 

ως ρουμπρίκα. Οι «Ρουμπρίκες Αξιολόγησης» είναι μια τεχνική αξιολόγησης που 

χρησιμοποιείται συχνά τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική εκπαιδευτική 

πρακτική (Andrade 2000˙ Arter & Mc Tighe, 2001˙ Arter & Chappuis, 2009˙ 

Buzetto-More & Alade, 2006˙ Jonsson & Svingby 2007˙ Σοφός & Λιάπη, 2007˙ 

Κοσμοπούλου και συν., 2010). Στη διεθνή βιβλιογραφία τη συναντάμε με τον όρο 

rubric assessment και στην ελληνική και με τον όρο «κλίμακα διαβαθμισμένων 

κριτηρίων» (Κουλουμπαρίτση & Ματσαγγούρας, 2004). Τα πιο δημοφιλή είδη 

ρουμπρίκας είναι οι ολιστικές και οι αναλυτικές (Πετροπούλου, Κασιμάτη, Ρετάλης., 

2015). Στην περίπτωση αυτού του προγράμματος, χρησιμοποιήθηκαν οι ολιστικές 

ρουμπρίκες. Η ρουμπρίκα, δηλαδή, αυτής της έρευνας εμπεριέχει κριτήρια με μια 

γενική περιγραφή της συνολικής επίδοσης του συμμετέχοντος, με στόχο την 

εξαγωγής μιας αθροιστικής- τελικής αξιολόγησης. Αφού, λοιπόν, επιλέχθηκε το είδος 
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ρουμπρίκας που θα χρησιμοποιηθεί στην έρευνα, προσδιορίστηκαν και 

καταγράφηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης επίδοσης, σύμφωνα με τους διδακτικούς 

στόχους. Στη συνέχεια, προσδιορίστηκαν ποιοτικά τα επίπεδα απόδοσης και 

επιλέχθηκε τρίβαθμη κλίμακα βαθμολογίας. Τέλος, περιγράφτηκαν λεπτομερώς όλα 

τα επίπεδα επίδοσης, παραθέτοντας ταυτόχρονα ρεαλιστικά παραδείγματα και 

ορίστηκαν συγκεκριμένα κριτήρια πάνω σε  9 άξονες πριν και μετά από την 

εφαρμογή της παρέμβασης. 

2. Ημερολογιακές παρατηρήσεις: Σε κάθε δράση σχεδιάστηκε ένας πίνακας με τους 9 

άξονες, έτσι ώστε να μπορεί η ερευνήτρια να καταγράφει συμβάντα και σχόλια 

καθ’όλη τη διάρκεια του παρεμβατικού προγράμματος. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να 

έχει κάποιος εικόνα των ποιοτικών αποτελεσμάτων του προγράμματος. 

Αποτελέσματα που δεν  φαίνονται στην ποσοτική αξιολόγηση του προγράμματος. 

3. Συνέντευξη νηπιαγωγού της ομάδας παρέμβασης: Ως τελευταίο όργανο, σχεδιάστηκε 

μία ημιδομημένη συνέντευξη της νηπιαγωγού της ΟΠ. Η συνέντευξη αποτελούνταν 

από τρεις ανοιχτές ερωτήσεις, έτσι ώστε η νηπιαγωγός να είναι ελεύθερη να 

καταγράψει με λεπτομέρεια τα δικά της σχόλια και τις παρατηρήσεις, χωρίς να 

περιορίζεται, με βάση τους 9 άξονες. Με τον τρόπο, αυτό η νηπιαγωγός μπορεί να 

επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα ποσοτικά αποτελέσματα του πρωτοκόλλου και τα 

ποιοτικά σχόλια της ερευνήτριας. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1.  Πρωτόκολλο ποσοτικοποιημένων παρατηρήσεων 

Σε αυτό το κομμάτι θα αναφερθούμε στα ποσοτικά αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με 

τους 9 άξονες του πρωτοκόλλου ποσοτικοποιημένων παρατηρήσεων. Τα αποτελέσματα αυτά 

βασίζονται στις δράσεις αξιολόγησης που έλαβαν χώρα στις δύο πρώτες και στις δύο 

τελευταίες μέρες του παρεμβατικού προγράμματος. Οι πίνακες που ακολουθούν 

απεικονίζουν τη συνολική αρχική και τελική βαθμολογία των ομάδων ξεχωριστά, την αρχική 

και τελική σύγκριση μεταξύ της ομάδας παρέμβασης και της ομάδας ελέγχου, αλλά και τη 

σύγκριση των βαθμών της ομάδας παρέμβασης ανάμεσα στην αρχική και την τελική 

αξιολόγηση. 

 

Σχήμα 1. Αρχικός πίνακας ομάδας ελέγχου 

Στο σχήμα 1 παρουσιάζονται τα αρχικά αποτελέσματα της ΟΕ σχετικά με τους 9 άξονες. 

Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι η ΟΕ έχει παρόμοια βαθμολογία στους 

περισσότερους άξονες με τη χαμηλότερη να ανήκει στον 3ο άξονα, όπου αντιστοιχεί 

στην Ανάδυση Κινητικών Δεξιοτήτων των παιδιών και τη μεγαλύτερη στον 1ο και 6ο, 

που αντιστοιχούν στη Δημιουργική αφήγηση απο τα παιδιά και στην Κίνηση και 

Πρωτοβουλία. 

Ωστόσο, στο σχήμα 2, όπου παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσματα της ΟΕ, παρατηρείται 

ότι ο χαμηλότερος άξονας είναι ο 2ος, ο οποίος αντιστοιχεί στη Δημιουργική Κίνηση 

από τα παιδιά και η υψηλότερη βαθμολογία ανήκει πλέον στον 5ο και 9ο άξονα, οι 

οποίοι αντιστοιχούν στην Αφήγηση και Συνεργασία και στην Κινητική Αποδοχή του 

άλλου. 
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Σχήμα 2. Τελικός πίνακας ομάδας ελέγχου 

 

 Στο σχήμα 3 παρουσιάζεται η βαθμολογία της ΟΠ στην αρχική εφαρμογή. Παρατηρείται ότι 

η ΟΠ έχει τη χαμηλότερη βαθμολογία στον 3ο άξονα, που αντιστοιχεί στην Ανάδυση 

Κινητικών Δεξιοτήτων και την υψηλότερη στον 8ο και 5ο άξονα, που αντιστοιχούν 

στη Λεκτική Αποδοχή του άλλου και στην Αφήγηση και Συνεργασία.  

 

Σχήμα 3. Αρχικός πίνακας ομάδας παρέμβασης 
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Στο σχήμα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της τελικής εφαρμογής με την ΟΠ. 

Παρατηρείται ότι η χαμηλότερη βαθμολογία αντιστοιχεί στον 2ο άξονα –Δημιουργική 

Κίνηση απο τα παδιά- και η υψηλότερη στον 6ο και 9ο, που αντιστοιχούν στην 

Κίνηση και Πρωτοβουλία και στην Κινητική Αποδοχή του άλλου. 

 

Σχήμα 4. Τελικός πίνακας ομάδας παρέμβασης 

 

Στο σχήμα 5 παρουσιάζεται η σύγκριση της βαθμολογίας της ΟΕ και ΟΠ κατα τη διάρκεια 

της αρχικής εφαρμογής. Παρατηρείται μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο στους άξονες 4, 5 

και 8, που αντιστοιχούν στην Αφήγηση και Πρωτοβουλία, Αφήγηση και Συνεργασία και 

Λεκτική Αποδοχή του άλλου. 

 

Σχήμα 5. Σύγκριση αρχικών παρεμβάσεων ανάμεσα στην ομάδα παρέμβασης και στην 

ομάδα ελέγχου 
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Στο σχήμα 6 παρουσιάζεται η σύγκριση της βαθμολογίας της ΟΕ και ΟΠ όσον αφορά την 

τελική εφαρμογή. Παρατηρείται ιδιαίτερα μεγάλη διαφορά στους άξονες 2, 3, 6, 7 και 

9, που αντιστοιχούν στη Δημιουργική Κίνηση απο τα παιδιά, Ανάδυση Κινητικών 

Δεξιοτήτων, Κίνηση και Πρωτοβουλία, Κίνηση και Συνεργασία και Κινητική 

Αποδοχή του άλλου. Ωστόσο, στον 5ο άξονα παρατηρείται ότι η ΟΕ έχει μεγαλύτερη 

βαθμολογία κατά 5 βαθμούς συγκριτικά με την ΟΠ. 

 

Σχήμα 6. Σύγκριση τελικών παρεμβάσεων ανάμεσα στην ομάδα παρέμβασης και στην 

ομάδα ελέγχου 
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Στο σχήμα 7 παρατηρείται η σύγκριση της βαθμολογίας της ΟΠ από την αρχική εφαρμογή 

στην τελική. Παρατηρείται ότι σε όλους τους άξονες, εκτός απο τον 8ο –Λεκτική 

Αποδοχή του άλλου- υπάρχει βελτίωση των βαθμών. Μεγαλύτερη διαφορά 

παρατηρείται στους άξονες 3,6,7 και 9 που αντιστοιχούν στην Ανάδυση Κινητικών 

Δεξιοτήτων, Κίνηση και Πρωτοβουλία, Κίνηση και Συνεργασία και Κινητική 

Αποδοχή του άλλου. 

 

Σχήμα 7. Σύγκριση βαθμολογίας της ομάδας παρέμβασης ανάμεσα στην αρχική και τελική 

αξιολόγηση 
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2. Ημερολογιακές Παρατηρήσεις με βάση κάθε Δράση 

Παρακάτω παρατίθενται αρχικά όλες οι δραστηριότητες που διεξήχθησαν κατά τη 

διάρκεια του παρεμβατικού προγράμματος και έπειτα οι ημερολογιακές παρατηρήσεις 

της ερευνήτριας για κάθε μία απ’ αυτές. Στο κομμάτι αυτό, υπάρχουν τα ποιοτικά 

δεδομένα της έρευνας. Η ερευνήτρια καταγράφει σχόλια και παρατηρήσεις για συμβάντα 

που είναι σημαντικά και επιβεβαιώνουν τα ποσοτικά αποτελέσματα της έρευνας.  

Συνοπτικά, παρατηρείται, αν και πώς τα παιδιά εξελίσσονται σχετικά με τους 9 άξονες, 

σε σύγκριση με την αρχική εικόνα που είχαν δώσει. Οι 9 άξονες εναλλάσσονται 

διαφορετικα σε κάθε εφαρμογή, διότι, όπως έχει αναφερθεί, η ερευνήτρια θεώρησε ότι με 

αυτόν τον τρόπο οι δραστηριότητες δεν θα έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια, πράγμα που θα 

μπορούσε να κουράσει τα παιδιά και να επηρεάσει τα αποτελέσματα. Στα σημεία του 

πίνακα, όπου υπάρχει κενό, ο συγκεκριμένος άξονας δεν επιδιώχθηκε και έπειτα δεν 

σχολιάστηκε. 

Δραστηριότητα 1η     13/10/2016 

Διάρκεια: 30-40 λεπτά 

Α’ Φάση  

Στόχοι: 2. Δημιουργική κινητική αναπαράσταση, 5. Αφήγηση και αναδυόμενες συνεργασίες, 

4. Αφήγηση και πρωτοβουλίες των παιδιών 

Η νηπιαγωγός μαζεύει τα παιδιά στην παρεούλα και τους λέει ότι θα παίξουν ένα παιχνίδι. 

Τους εξηγεί το παιχνίδι. Τους λέει ότι θα χωριστούν σε ομάδες και κάθε ομάδα θα μας «πει» 

μια ιστορία, αλλά θα μας τη δείχνει μόνο με κινήσεις και όχι με λόγια. Τα παιδιά θα πρέπει 

να απαντάνε με τις κινήσεις τους σε 6 ερωτήσεις: 1. Ποιοι είναι οι ήρωες; (π.χ ζώο, μάγειρας, 

κουρέας), 2.Πού βρίσκονται οι χαρακτήρες; (πχ θάλασσα, βουνό, σπίτι), 3. Τί απασχολεί 

τους ήρωές μας; 4.Πώς νιώθουν; 5.Τί αποφασίζουν να κάνουν για να λύσουν το πρόβλημά 

τους; 6.Τί νιώθουν αφού το λύσουν;. Εμείς ως κοινό θα μαντέψουμε την ιστορία, μέχρι να 

την βρούμε. Οι κανόνες είναι απλοί, δεν επιτρέπεται να μιλάς, μόνο να κινείσαι και πρέπει να 

απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις. Αν θέλουν, για να φτιάξουν τα παιδιά την ιστορία 

τους, μπορούν να χρησιμοποιούν υλικά της τάξης, για παράδειγμα: στεφάνια, κούκλες, 

κουζινικά κ.α.  
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Β΄ Φάση 

Στόχοι: 2. Δημιουργική κινητική αναπαράσταση, 6. Κινητική και πρωτοβουλία 

 Αφού παίξουν αυτό το παιχνίδι, η νηπιαγωγός τούς λέει ότι τώρα θα μπορούσαν να την 

βοηθήσουν αυτοί στη δική της ιστορία. Να γίνουν τα παιδιά τα χέρια και τα πόδια της (πχ 

«Είμαι ένας ελέφαντας και το πόδι μου κόλλησε στην άμμο...»). Ξεκινάει λοιπόν να 

αφηγείται μια ιστορία, απαντώντας στις παραπάνω ερωτήσεις κάθε φορά και τα παιδιά  

κινούνται ανάλογα με αυτά που αφηγείται.  

 

ΑΞΟΝΕΣ ΣΧΟΛΙΑ 

Δημιουργική Αφήγηση  

Δημιουργική Αναπαράσταση  

Ανάδυση Βασικών Κιν. Δεξιοτήτων Ένα μόνο από τα κορίτσια ανέδειξε την 

κινητική δεξιότητα της ισορροπίας. Τα 

υπόλοιπα παιδιά εκφράζονταν με 

περιορισμένες και χωρίς ιδιαίτερη 

φαντασία και κινήσεις. 

Αφήγηση και Πρωτοβουλίες Τα περισσότερα παιδιά δίσταζαν να 

εκφραστούν.  

Κίνηση και Πρωτοβουλίες Τα αγόρια ανέδειξαν περισσότερη 

πρωτοβουλία όσον αφορά την κίνηση. 

Αφήγηση και Συνεργασίες  

Κίνηση και Συνεργασίες  

Λεκτική Αποδοχή του Άλλου  

Κινητική Αποδοχή του Άλλου  

 

Δραστηριότητα 2η  20/10/2016 
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Α’  Φάση 

Υλικά: Κολιέ με φωτογραφίες, χαρτόνι, μαρκαδόρος 

Στόχοι: 1. Δημιουργική αφήγηση από τα παιδιά,  4. Αφήγηση και πρωτοβουλίες των παιδιών, 

5. Αφήγηση και αναδυόμενες συνεργασίες,  9. Κινητική αποτύπωση της αποδοχής του άλλου 

Η νηπιαγωγός δείχνει στα παιδιά μια «πίτα» από χαρτόνι και τους λέει ότι πρέπει να τη 

χωρίσουν και να γράψουν το όνομά τους σε κάθε κομμάτι για να πάρει ο καθένας το κομμάτι 

του όταν τελειώσει το παιχνίδι.  

Αφού χωρίσουν την πίτα, ή νηπιαγωγός μαζεύει τα παιδιά και τους λέει ότι θα τους πει μια 

ιστορία. Σηκώνεται όρθια, ενώ τα παιδιά κάθονται για να την παρακολουθήσουν. Αρχίζει 

λοιπόν την αφήγηση της ιστορίας λέγοντάς τους ότι είναι μια κοπέλα και ένα αγοράκι που 

είναι δίδυμα αδέρφια και έχουν έρθει από τη Νιγηρία. «Η κοπέλα ονομάζεται Πρόμις και το 

αγοράκι Μάικλ. Η Πρόμις έχει μαύρα, σγουρά, κατσαρά μαλλιά, δέρμα πολύ πολύ σκούρο 

μαύρο, τόσο μαύρο που τα ματάκια της φαίνονται κάτασπρα και «φωτίζουν» στο σκοτάδι. Ο 

Μαικλ έχει και αυτός κοντά μαύρα μαλλιά, μαύρο σκούρο δέρμα και δεν μιλάει πολύ καλά 

ελληνικά, όπως και η αδερφή του (Βασισμένο στο παραμύθι της Έλενας Αρτζανίδου, «Με 

λένε Πρόμις»). Τα δίδυμα αδέρφια πάνε πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο, ανοίγουν την πόρτα 

της τάξης και τότε....». Η νηπιαγωγός σε αυτό το σημείο ζητάει από τα παιδιά να βρουν αυτοί 

το τέλος της ιστορίας Τους χωρίζει λοιπόν σε 4-5 ομάδες και τους αφήνει να συζητήσουν 

πώς θα μας δείξουν με λόγια και κινήσεις την ιστορία τους. Τους εξηγεί ότι ένας από κάθε 

ομάδα θα παίξει τον Μάικλ ή την Πρόμις και οι υπόλοιποι της ομάδας θα είναι οι 

συμμαθητές των διδύμων. Το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν είναι πώς θα 

αντιδράσουν οι συμμαθητές της Πρόμις και του Μαικλ όταν μπουν και αυτοί στην τάξη. Η 

νηπιαγωγός δίνει στα παιδιά που θα παίξουν την Πρόμις και τον Μαικλ από ένα «κολιέ» με 

μια εκτυπωμένη φωτογραφία ενός κοριτσιού και ενός αγοριού που θα αναπαριστούν τα 

δίδυμα αδέρφια. Τα παιδιά συζητούν και αποφασίζουν ποιος/α θα παίξει την Πρόμις και τον 

Μάικλ. 

Β΄ Φάση 

Στόχοι: 2. Δημιουργική κινητική αναπαράσταση από τα παιδιά, 6. Κινητική αποτύπωση των 

πρωτοβουλιών, 7. Κινητική αποτύπωση των συνεργασιών, 
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Οι ομάδες που σχηματίστηκαν θα κληθούν να αναπαραστήσουν την ιστορία που 

δημιούργησαν και να την αφηγηθούν. Αφού τελειώσουν όλοι με τη συζήτηση και 

συμφωνήσουν στην ιστορία τους, κάθε ομάδα σηκώνεται και δραματοποιεί την ιστορία της. 

Εάν χρειάζεται, η νηπιαγωγός επιμένει στο να δείξουν τα παιδιά την αντίδραση των 

συμμαθητών της Πρόμις και του Μάικλ είτε με κινήσεις, είτε με λόγια. 

 

Γ’ Φάση 

Στόχοι: 8. Λεκτική αποτύπωση της αποδοχής του άλλου 

Στο τέλος, αφού τελειώσουν τις δραματοποιήσεις, η νηπιαγωγός τούς μαζεύει πάλι και κάνει 

ερωτήσεις στα παιδιά για το τί πιστεύουν ότι ένιωθαν ο Μαικλ και η Πρόμις την πρώτη μέρα 

στο καινούργιο τους σχολείο. Γράφει τις απαντήσεις τους σε ένα χαρτόνι και το δείχνει με 

τρόπο που φαίνεται στα παιδιά. Πριν φύγουν τα παιδιά, η νηπιαγωγός τούς δείχνει πάλι την 

πίτα και τους ρωτάει: «Τώρα που ήρθε η Πρόμις και ο Μάικλ τί μπορούμε να κάνουμε με 

την πίτα;». 

 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΣΧΟΛΙΑ 

Δημιουργική Αφήγηση Τα παιδιά χρειάστηκαν αρκετή βοήθεια 

στην οργάνωση της ιστορίας τους, και 

στην τελική, ενώ έδειχναν την πρόθεση 

να εκφραστούν, είτε περίμεναν από τους 

συμμαθητές τους να ξεκινήσουν και τους 

ακολουθούσαν, είτε ντρέπονταν και δεν 

συμμετείχαν καθόλου. 

Δημιουργική Αναπαράσταση  

Ανάδυση Βασικών Κιν. Δεξιοτήτων  

Αφήγηση και Πρωτοβουλίες Από τα 18 παιδιά, τα 4 φάνηκαν να 

μπορούν να παίρνουν την πρωτοβουλία 
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να εκφραστούν και να εκφράσουν ιδέες 

εντός τους θέματος, βοηθώντας στην 

εξέλιξή του. 

Κίνηση και Πρωτοβουλίες  

Αφήγηση και Συνεργασίες  

Κίνηση και Συνεργασίες  

Λεκτική Αποδοχή του Άλλου Όταν ήρθε η ώρα να επιλέξουν τα παιδιά 

ποιοι θα έχουν τον ρόλο της Πρόμις και 

του Μάικλ, στην αρχή κάποια 

προσφέρθηκαν από μόνα τους αλλά στη 

συνέχεια όταν κατανόησαν ότι η θέση 

τους θα ήταν «μειονεκτική», άλλαξαν 

γνώμη. Μόνο ένα αγόρι εξέφρασε εξ 

αρχής την προθυμία του να αναλάβει τον 

ρόλο του Μάικλ και δεν άλλαξε γνώμη. 

Κινητική Αποδοχή του Άλλου Τα περισσότερα παιδιά ακολούθησαν 

τους πιο εκφραστικούς της ομάδας, οι 

οποίοι εξ αρχής έδειξαν την αποδοχή 

τους με αγκαλιές, κρατήματα χεριών και 

την προτροπή «να παίξουν όλοι μαζί», 

ξεκινώντας έτσι ένα παιχνίδι κυνηγητού. 
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Δραστηριότητα 3η 3/11/2016 

Α’ Φάση 

Υλικά: Υπολογιστής, Χαρτόνι, Μαρκαδόρος 

Στόχοι: 1. Δημιουργική Αφήγηση από τα παιδιά, 4. Αφήγηση και πρωτοβουλίες των παιδιών 

Η νηπιαγωγός συγκεντρώνει τα παιδιά στην παρεούλα και τους λέει ότι θα δουν ένα πολύ 

ωραίο βιντεάκι. Τα παιδιά συγκεντρώνονται ήσυχα γύρω από τον υπολογιστή και η 

νηπιαγωγός παίζει το βίντεο. Το βίντεο είναι μικρής διάρκειας και δεν έχει λόγια, αλλά μόνο 

κινήσεις (δες: Mr.Beantheanimatedseries). Το βίντεο αναφέρεται στον ήρωά μας, ο οποίος 

προσπαθεί να μάθει χορό για να χορέψει σε ένα διαγωνισμό με τη φίλη του, ωστόσο 

σκοντάφτει σε διάφορα εμπόδια κατά τη διάρκεια. Αφού δουν το βιντεάκι τα παιδιά, η 

νηπιαγωγός ξεκινάει να τους κάνει κάποιες ερωτήσεις, όπως «Τί είδαμε να γίνεται στο 

βιντεάκι;», «Τί συμβαίνει στην ιστορία μας;», «Πώς νιώθει ο ήρωάς μας σε αυτό το 

σημείο;», «Τί αποφασίζει να κάνει;» «Τί διαφορετικό θα μπορούσε να κάνει εδώ;», «Εσείς τί 

θα κάνατε στην θέση του;» κ.ά. Με τις ερωτήσεις αυτές η νηπιαγωγός προσπαθεί να 

αξιολογήσει τί έχουν καταλάβει τα παιδιά από το βίντεο που παρακολούθησαν: αν μπορούν 

να αναγνωρίσουν συναισθήματα και αν μπορούν να διαλέξουν μια διαφορετική προσέγγιση 

σε κάποιο θέμα που αντιμετωπίζει ο πρωταγωνιστής (π.χ πώς να ζητήσει συγνώμη από τη 

φίλη του).  

Β’ Φάση 

Στόχοι: 2.Δημιουργική Κινητική Αναπαράσταση από τα παιδιά, 4.  Αφήγηση και 

πρωτοβουλίες των παιδιών, 5.Αφήγηση και αναδυόμενες συνεργασίες 6. Κινητική 

αποτύπωση των πρωτοβουλιών, 7. Κινητική Αποτύπωση των συνεργασιών,  

Η νηπιαγωγός στη συνέχεια τούς ζητάει να ανακαλύψουν τα συναισθήματα που ένιωθε ο 

ήρωας και να της τα πουν. Αυτή τα καταγράφει σε ένα χαρτόνι που το βλέπουν όλοι. Στη 

συνέχεια η νηπιαγωγός χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες των 3-4 παιδιών και τους αναθέτει να 

αναπαραστήσουν από μία ιστορία που θα περιλαμβάνει ένα από τα συναισθήματα που 

κατέγραψαν (πχ η 1η ομάδα θα έχει το συναίσθημα της χαράς, η 2η το συναίσθημα της 

λύπης). Τα συναισθήματα τα αναθέτει η νηπιαγωγός σε κάθε ομάδα. Τους εξηγεί πώς θα 

πρέπει να φαίνεται διακριτά το συναίσθημα που κυριαρχεί στην ιστορία τους και τούς 



62 
 

βοηθάει ή τούς δίνει συμβουλές σε περίπτωση που δυσκολεύονται, στον τρόπο έκφρασης 

των συναισθημάτων ή στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ιστορίας. 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΣΧΟΛΙΑ 

Δημιουργική Αφήγηση Ορισμένα από τα παιδιά εξέφρασαν 

δημιουργικές ιδέες για το πώς θα 

μπορούσαν να δράσουν κάτω από τις 

συνθήκες που βρισκόταν ο ήρωας του 

βίντεο, ωστόσο τα περισσότερα ήταν 

απρόθυμα να συμμετάσχουν ή 

επαναλάμβαναν ιδέες των συμμαθητών 

τους. 

Δημιουργική Αναπαράσταση Τα περισσότερα παιδιά δυσκολεύτηκαν 

στην έκφραση των συναισθημάτων που 

τους είχαν ανατεθεί. Οι κινήσεις τους δεν 

ήταν ιδιαίτερα δημιουργικές ή 

πρωτότυπες. 

Ανάδυση Βασικών Κιν. Δεξιοτήτων  

Αφήγηση και Πρωτοβουλίες Από τα 17 παιδιά, μόνο 3 κορίτσια ήταν 

πρόθυμα να συμμετέχουν και να 

απαντήσουν σε κάθε ερώτηση της 

νηπιαγωγού. Ακόμα και όταν σήκωνε 

κάποιος άλλος το χέρι απλά 

επαναλάμβανε τις απαντήσεις των 

παιδιών που συμμετείχαν περισσότερο. 

Κίνηση και Πρωτοβουλίες  

Αφήγηση και Συνεργασίες  

Κίνηση και Συνεργασίες Τα περισσότερα παιδιά δυσκολεύτηκαν 

να οργανωθούν και να συνεργαστούν. Η 
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νηπιαγωγός έπρεπε να επέμβει αρκετές 

φορές για να τους βοηθήσει να στήσουν 

την ομάδα τους και να αναπαραστήσουν 

την ιστορία τους. Ένα αγοράκι, ο Δ, δεν 

ήθελε να συμμετάσχει καθόλου στη 

δραστηριότητα και έμεινε αμέτοχος για 

λίγη ώρα, μέχρι που από μόνος του 

αποφάσισε να επιστρέψει στην ομάδα 

του. Ωστόσο, ακόμα και τότε, δεν 

ακολουθούσε το ζητούμενο της 

δραστηριότητας. 

Λεκτική Αποδοχή του Άλλου  

Κινητική Αποδοχή του Άλλου  

 

 

Δραστηριότητα 4η 10.11.16 

Α’ Φάση 

1.Δημιουργική αφήγηση από τα παιδιά, 4. Αφήγηση και πρωτοβουλίες των παιδιών 

 

Η νηπιαγωγός συγκεντρώνει τα παιδιά σε ένα κύκλο. Τα παιδιά κάθονται οκλαδόν. Είναι 

ήρεμα. Η νηπιαγωγός τούς λέει να κλείσουν τα μάτια τους και να φανταστούν ότι βρίσκονται 

σε μια ζούγκλα. «Ας κλείσουμε τα μάτια μας. Πάρτε βαθιές και ήρεμες ανάσες. Φανταστείτε 

ότι βρισκόμαστε σε μια ζούγκλα». Έπειτα, τους κάνει ερωτήσεις για να δημιουργήσουν τα 

ίδια τα παιδιά τη δική τους ζούγκλα, όπως «Πώς μοιάζει η ζούγκλα που είμαστε;», «Τί 

υπάρχει στη ζούγκλα μας;», «Είμαστε μόνοι;», «Τί ζώα βλέπουμε;», «Ο καιρός πώς είναι;», 

«Τί βλέπετε γύρω σας;». Προσπαθεί, όσο γίνεται, να επιτρέψει στα παιδιά να πάρουν τις 

πρωτοβουλίες στην περιγραφή, χωρίς να επεμβαίνει.  
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Β’ Φάση  

1. Δημιουργική αφήγηση από τα παιδιά, 2. Δημιουργική κινητική αναπαράσταση από τα 

παιδιά, 3. Ανάδυση βασικών κινητικών δεξιοτήτων, 6. Κινητική αποτύπωση των 

πρωτοβουλιών 

 

Αφού τα παιδιά περιγράψουν τη ζούγκλα, η νηπιαγωγός τούς καλεί να σηκωθούν και να 

μεταμορφωθούν όλοι σε ένα ζώο της ζούγκλας. Η νηπιαγωγός στην αρχή τούς καλεί να 

περπατήσουν, σαν το ζώο που διάλεξαν, στην αρχή αργά και μετά λίγο πιο γρήγορα. Στη 

συνέχεια τούς λέει να κινηθούν, σαν να προσπαθούν να κρυφτούν από κάποιον. «Ας 

κινηθούμε, σαν να προσπαθούμε να κρυφτούμε από τους κυνηγούς. Σσς..., να μην μας 

ακούσουν. Όσο πιο σιγά γίνεται». Στη συνέχεια τούς λέει ότι τα σωματάκια τους βαραίνουν, 

γιατί νυστάζουν πολύ. «Πώς κοιμάται το ζωάκι σας;». «Το ζωάκι σας σιγά - σιγά ξυπνάει, 

σηκώνει τα χεράκια του, τεντώνεται καλά καλά και σιγά - σιγά σηκώνεται.... Ας περάσουμε 

από το ποτάμι για να βρούμε φαγητό..., σιγά - σιγά και προσεκτικά μπαίνουμε μέσα... τί 

βλέπουμε γύρω μας…; Το νερό είναι βαθύ; Ας κολυμπήσουμε να βγούμε στη στεριά». Στο 

τέλος τούς ζητάει να της δείξουν τί θα κάνει το ζωάκι τους μετά. «Τί κάνετε μετά;», «Πώς θα 

βρούμε φαγητό;». Τους αφήνει να αποφασίσουν τα ίδια και τούς ζητάει να της εξηγήσουν 

την πορεία που θα ακολουθήσουν. 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΣΧΟΛΙΑ 

Δημιουργική Αφήγηση Σε αυτή την δραστηριότητα 

παρατηρήθηκε ότι όλα τα παιδιά 

συμμετείχαν με προθυμία·, ακόμα και 

αυτά που ντρέπονταν στην αρχή μετά 

από κάποια παρότρυνση εκφράζονταν, 

ακόμα και αν επαναλάμβαναν ιδέες των 

συμμαθητών τους. Ωστόσο, ο Δ. πάλι 

ήταν αμέτοχος και μερικές φορές 
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απομακρύνονταν από την παρεούλα. 

Δημιουργική Αναπαράσταση Τα παιδιά εκφράστηκαν κινητικά με 

πολλή χαρά και προθυμία. Ανέδειξαν 

πρωτότυπες κινήσεις με δημιουργικότητα 

και φαντασία. 

Ανάδυση Βασικών Κιν. Δεξιοτήτων Κάποια από τα παιδιά ανέδειξαν βασικές 

κινητικές δεξιότητες, όπως ισορροπία, 

ισορροπία με συσπειρωμένο το ένα πόδι, 

αναπηδήσεις με μετακίνηση, 

αναπηδήσεις επί τόπου, ρολαρίσματα, 

κυματισμοί των χεριών, βαρύ περπάτημα, 

σύρσιμο. Ο Δ.,  ενώ συμμετείχε με την 

ομάδα, δεν ανέδειξε κάτι εκτός από το 

τρέξιμο και το περπάτημα. 

Αφήγηση και Πρωτοβουλίες  

Κίνηση και Πρωτοβουλίες  

Αφήγηση και Συνεργασίες  

Κίνηση και Συνεργασίες  

Λεκτική Αποδοχή του Άλλου  

Κινητική Αποδοχή του Άλλου  
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Δραστηριότητα 5η24.11.16 

Υλικά: Τουβλάκια  

Α’ Φάση 

Στόχοι:1. Δημιουργική Αφήγηση από τα παιδιά, 4. Αφήγηση και πρωτοβουλίες των παιδιών, 

8.Λεκτική αποτύπωση αποδοχής του άλλου 

Η νηπιαγωγός μαζεύει τα παιδιά στην παρεούλα και τούς λέει ότι θα τούς δείξει ένα μικρό 

βιντεάκι και ότι πρέπει να το παρακολουθήσουμε με προσοχή. Τούς δείχνει το βίντεο (No 

arms, no legs-no worries- Nick Vujicic story), το οποίο αναφέρεται στην ιστορία του 

Αυστραλού Nick Vujicic, ο οποίος πάσχει από μία σπάνια ασθένεια  -τετρά-αμέλια- , η οποία 

χαρακτηρίζεται από την έλλειψη όλων των άκρων. Παρόλα αυτά, στο βίντεο βλέπουμε πως 

έχει αποδεχτεί την κατάστασή του και έχει βρει τρόπο να ζει μία φυσιολογική ζωή. Αφού 

δουν το βιντεάκι τα παιδιά, η νηπιαγωγός τούς κάνει κάποιες ερωτήσεις, όπως, «Τί είδαμε να 

γίνεται στο βίντεο;», « Τί έκανε στο βίντεο ο κύριος;», «Πώς έμοιαζε εξωτερικά;», «Ήταν 

διαφορετικός από εμάς;», «Τί διαφορετικό είχε;», «Τι τον είδαμε να κάνει;», « Αυτά που 

έκανε τα κάνουμε εμείς;», «Αν είχαμε μαζί μας ένα τέτοιο παιδάκι, τί θα μπορούσαμε να 

κάνουμε μαζί του;», «Αν δεν μπορούσε να κάνει κάτι στο παιχνίδι μας, τί θα κάναμε;». 

Β’ Φάση  

Στόχοι: 2. Δημιουργική κινητική αναπαράσταση από τα παιδιά, 3. Ανάδυση Βασικών 

δεξιοτήτων, 6. Κινητική αποτύπωση των πρωτοβουλιών 

Τα παιδιά μαζεύονται στο γυμναστήριο. Η νηπιαγωγός τούς εξηγεί ότι «θα παίξουμε ένα 

παιχνίδι». Τούς λέει να απλωθούν στον χώρο, να πάρουν μια βαθιά ανάσα και να τεντωθούν. 

Τώρα να φανταστούν και να δείξουν στη νηπιαγωγό  «Πώς θα κολυμπούσαμε εμείς, αν το 

χεράκι μας ήταν σπασμένο και δεν μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε;», «Πώς θα 

τρέχαμε, αν το ποδαράκι μας ήταν χτυπημένο;». Στη συνέχεια η νηπιαγωγός βάζει κάποια 

τουβλάκια και ρωτάει τα παιδιά «Πώς θα πηδούσαμε, αν το ένα μας ποδαράκι ήταν 

χτυπημένο;», «Πώς θα στεκόμασταν πάνω στο τουβλάκι χωρίς το ποδαράκι μας;» 

«Μπορούμε να ισορροπήσουμε;. Ας σταθούμε όλοι σαν σκυλάκια, μόνο που το ένα  μας 

ποδαράκι θα είναι χτυπημένο. Πώς θα τρέξουμε; Πώς θα πηδήξουμε; Πώς θα φάμε;». 
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ΑΞΟΝΕΣ ΣΧΟΛΙΑ 

Δημιουργική Αφήγηση  

Δημιουργική Αναπαράσταση Στη Β’ φάση ορισμένα παιδιά 

χρησιμοποίησαν όλο τους το σώμα με 

έμφαση στις κινήσεις των ποδιών για να 

αποδώσουν το ζητούμενο. 

Ανάδυση Βασικών Κιν. Δεξιοτήτων Στη Β΄ φάση ορισμένα παιδιά ανέδειξαν 

πάλι βασικές κινητικές δεξιότητες, όπως 

ισορροπία, αναπηδήσεις επί τόπου με το 

ένα πόδι συσπειρωμένο, αναπηδήσεις με 

μετακίνηση με το ένα πόδι 

συσπειρωμένο. 

Αφήγηση και Πρωτοβουλίες Σε αυτήν την παρέμβαση τα παιδιά 

ζήτησαν από μόνα τους να χωριστούν σε 

ομάδες και ένας από αυτούς να είναι το 

«χτυπημένο» παιδάκι και οι υπόλοιποι οι 

φίλοι του, που προσπαθούν να παίξουν 

μαζί. 

 

Κίνηση και Πρωτοβουλίες  

Αφήγηση και Συνεργασίες  

Κίνηση και Συνεργασίες  

Λεκτική Αποδοχή του Άλλου Ενώ τα παιδιά απάντησαν τις ερωτήσεις 

με προθυμία, όταν τους ρωτήθηκε αν θα 

παίζανε με ένα τέτοιο παιδάκι στην τάξη 

τους, μόνο ένα αγόρι απάντησε, Ναι. Τα 

υπόλοιπα παιδιά είπαν Όχι με την 

εξήγηση ότι, επειδή θα είχε κάποια 

αναπηρία, δεν θα μπορούσαν να παίζουν 
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μαζί  ό,τι θέλουν.  

Κινητική Αποδοχή του Άλλου Στην Γ’ φάση που αναδύθηκε μετά την 

ερώτηση- ερέθισμα όλα τα παιδιά, σε 

αντίθεση με αυτό που έλεγαν αρχικά,  

έδειξαν έμπρακτα να δέχονται τον 

«χτυπημένο» συμμαθητή τους, με το να 

τον αγκαλιάζουν, να τον κρατάνε για να 

τον βοηθήσουν στη στήριξη και να 

προσπαθούν να ακολουθήσουν τον δικό 

του ρυθμό στο παιχνίδι. 

 

Δραστηριότητα 6η 1/12/16 

Α’ Φάση 

1. Δημιουργική αφήγηση από τα παιδιά, 4. Αφήγηση και πρωτοβουλίες των παιδιών  

Η νηπιαγωγός συγκεντρώνει τα παιδιά και τούς λέει πως θα τους πει ένα μέρος μιας ιστορίας 

και αυτοί θα πρέπει να της πουν την αρχή και το τέλος της ιστορίας. Η νηπιαγωγός ξεκινάει 

και αφηγείται : «Ο Ντίνος ο Ελέφαντας ήταν κρυμμένος μέσα στη σκοτεινή και μεγάλη 

σπηλιά και φοβόταν να βγει έξω. Ήταν παγιδευμένος και έπρεπε να βρει τρόπο να ξεφύγει». 

Η νηπιαγωγός τούς κάνει διάφορες ερωτήσεις, όπως «Πώς φαντάζεστε ότι είναι η σπηλιά;», 

«Τί πιστεύετε ότι συνέβη και παγιδεύτηκε ο Ντίνος;», «Πώς μπορεί να έφτασε εκεί ο 

Ντίνος;», «Τί φοβάται;», «Τί πιστεύετε ότι υπάρχει έξω από τη σπηλιά;», « Από πού είναι;», 

«Εσείς πώς τον φαντάζεστε;», «Τί θα κάνει στη συνέχεια;», «Θα βγει από τη σπηλιά;», «Πώς 

θα αντιμετωπίσει  ό,τι φοβάται;», «Τί θα γίνει στο τέλος;», «Θα σωθεί ο φίλος μας;». 

Β’ Φάση 

2. Δημιουργική κινητική αναπαράσταση από τα παιδιά, 6. Κινητική αποτύπωση των 

πρωτοβουλιών, 7. Κινητική αποτύπωση των συνεργασιών, 5. Αφήγηση και αναδυόμενες 

συνεργασίες 

Αφού διηγηθούν την ιστορία, η νηπιαγωγός τούς χωρίζει σε ομάδες και τους λέει να 

φανταστούν ότι είναι και αυτοί στη σπηλιά μαζί με τον Ντίνο τον Ελέφαντα. Τούς ζητάει να 
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διαλέξουν ένα μέρος από την ιστορία που δημιούργησαν και να την αναπαραστήσουν. 

Μπορούν να επιλέξουν είτε την αρχή της ιστορίας μέχρι την σπηλιά, είτε το τέλος της 

ιστορίας από τη σπηλιά και μετά. Μπορούν, αν θέλουν, να δημιουργήσουν και καινούργια 

παραλλαγή της ιστορίας. Στο τέλος, και αφού παρουσιαστεί ευκαιρία, η νηπιαγωγός μπορεί 

να βάλει στα παιδιά ένα υποθετικό εμπόδιο στην ιστορία του Ντίνου (π.χ ένα ρυάκι που 

πλημμυρίζει ή ένα γκρεμό) και να τούς προτείνει να βρουν μια λύση. 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΣΧΟΛΙΑ 

Δημιουργική Αφήγηση Τα περισσότερα παιδιά συμμετείχαν με 

μεγάλη προθυμία στην Α΄ φάση της 

δραστηριότητας.  

Δημιουργική Αναπαράσταση Όλες οι ομάδες προτίμησαν να 

αναπαραστήσουν το τέλος της ιστορίας, 

όπου έβαλαν στην ιστορία τους ότι ο 

Ντίνος ο ελέφαντας φοβόταν κάποιες 

τίγρεις που ήταν απ’ έξω και θέλανε να 

τον φάνε. 

Ανάδυση Βασικών Κιν. Δεξιοτήτων  

Αφήγηση και Πρωτοβουλίες Ορισμένα από τα παιδιά αποφάσισαν να 

παίξουν τους ρόλους των καλών και των 

κακών. Χώρισαν την ομάδα τους στις 

κακές τίγρεις και οι υπόλοιποι ήταν ο 

Ντίνος και οι φίλοι του που 

προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν. 

Κίνηση και Πρωτοβουλίες  

Αφήγηση και Συνεργασίες  

Κίνηση και Συνεργασίες Όταν αναδύθηκε το εμπόδιο στη διάρκεια 

της ιστορίας τους, τα περισσότερα παιδιά 

δεν δυσκολεύτηκαν να βρουν λύση. Σε 
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κάποιους έπρεπε να επαναληφθεί η 

αφήγηση και η νηπιαγωγός τούς έκανε 

ερωτήσεις για να τους βοηθήσει να 

σκεφτούν πώς να αντιμετωπίσουν το 

εμπόδιο που τούς δόθηκε.(« Τί μπορείτε 

να χρησιμοποιήσετε για να βοηθήσετε 

τον Ντίνο;», «Βλέπετε τίποτα γύρω 

σας;») 

Λεκτική Αποδοχή του Άλλου  

Κινητική Αποδοχή του Άλλου  

 

Δραστηριότητα 7η  12.1.17 

Α’ Φάση  

Στόχοι: 1.Δημιουργική αφήγηση από τα παιδιά, 4. Αφήγηση και πρωτοβουλίες των παιδιών 

Η νηπιαγωγός συγκεντρώνει τα παιδιά.  Τους λέει να κλείσουν τα μάτια να πάρουν μια βαθιά 

ανάσα και να φανταστούν ότι έχουν γίνει όλοι ζωάκια και ότι είναι παγιδευμένοι σε ένα 

χαλασμένο σχολικό λεωφορείο και έξω χιονίζει πάρα πολύ. Τούς ζητάει να της πουν τί 

βλέπουν γύρω τους. Κάνει ερωτήσεις, όπως «Τί βλέπετε γύρω σας;», «Πώς νιώθετε;», «Έχει 

κρύο;», «Τι κάνετε για να ζεσταθείτε;», «Αν κάποιος είναι πολύ φοβισμένος, θα κάνετε κάτι 

να τον παρηγορήσετε;», «Θα βγείτε από το λεωφορείο;». 

Β’ Φάση  

Στόχοι: 1. Δημιουργική αφήγηση από τα παιδιά, 2 Κινητική αναπαράσταση από τα παιδιά, 

7.Κινητική αποτύπωση των συνεργασιών, 8.Λεκτική αποτύπωση της αποδοχής του άλλου, 

9.Κινητική αποτύπωση της αποδοχής του άλλου. 

Αφού απαντήσουν στις ερωτήσεις της νηπιαγωγού και δημιουργήσουν τη βάση για την 

ιστορία, τους χωρίζει σε ομάδες και τους ζητάει να σκεφτούν ομαδικά τρόπους να ξεφύγουν 

και να σωθούν. Εφόσον είναι ζωάκια, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χαρακτηριστικά τους 

για να βοηθήσουν το ένα το άλλο. Για παράδειγμα, ένας ελέφαντας μπορεί να 
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χρησιμοποιήσει την προβοσκίδα του για να κουβαλήσει κάποιο ζωάκι που δυσκολεύεται να 

περπατήσει. Αφού βρουν τρόπο για να ξεφύγουν και τον εξηγήσουν, η νηπιαγωγός τούς δίνει 

ένα ακόμα ερέθισμα. «Αν είχατε στην παρέα σας ένα ζωάκι που δεν μπορούσε να περπατήσει 

ή δεν έβλεπε, τί θα κάνατε;», «Θα το αφήνατε πίσω ή θα το βοηθούσατε να σας 

ακολουθήσει;», «Με ποιον τρόπο;». 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΣΧΟΛΙΑ 

Δημιουργική Αφήγηση Όλα τα παιδιά δημιούργησαν με 

προθυμία και λεπτομέρειες  την ιστορία 

με βάση τις ερωτήσεις της νηπιαγωγού.  

Δημιουργική Αναπαράσταση Τα περισσότερα παιδιά ανταποκρίθηκαν 

στις απαιτήσεις της δραστηριότητας σε 

αυτόν τον άξονα. Τα αγόρια ειδικά 

έδειξαν ιδιαίτερη έφεση στο να βρουν 

τρόπους για να ξεφύγουν ή να 

κουβαλήσουν το ζωάκι που 

δυσκολεύεται να περπατήσει (π.χ 

κουβάλημα στην πλάτη, τράβηγμα με τα 

δόντια). 

Ανάδυση Βασικών Κιν. Δεξιοτήτων  

Αφήγηση και Πρωτοβουλίες  

Κίνηση και Πρωτοβουλίες  

Αφήγηση και Συνεργασίες  

Κίνηση και Συνεργασίες  

Λεκτική Αποδοχή του Άλλου Τα περισσότερα παιδιά δεν δίστασαν να 

βοηθήσουν το πιο αδύναμο μέλος της 

παρέας τους. Τέσσερα απ αυτά, ωστόσο, 

ήταν που πήραν τον λόγο και είπαν χωρίς 
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αμφιβολία ότι θα βοηθήσουν και 

ξεκίνησαν να σκέφτονται τον τρόπο που 

θα το κάνουν. Τα υπόλοιπα μέλη της 

ομάδας συμφώνησαν με χαρά. 

Κινητική Αποδοχή του Άλλου  

 

Δραστηριότητα 8η 2.2.17  

Α’ Φάση  

Στόχοι: 1.Δημιουργική αφήγηση από τα παιδιά, 2.Δημιουργική κινητική αναπαράσταση, 

3.Αφήγηση και πρωτοβουλίες, 7.Κινητική αποτύπωση των συνεργασιών 

Η νηπιαγωγός συγκεντρώνει τα παιδιά στην παρεούλα και τούς λέει ότι σήμερα θα 

δημιουργήσουν αυτοί ένα παραμύθι. Στην αρχή τούς κάνει ερωτήσεις για να καταλάβουν τις 

βάσεις και τα χαρακτηριστικά μιας ιστορίας. Τούς ρωτάει «Τί περιλαμβάνει μία ιστορία;», 

«Έχει ήρωες;», «Έχει αρχή, μέση και τέλος;». 

 Στη συνέχεια τούς λέει ότι θα τους χωρίσει σε ομάδες.  Τα παιδιά θα πρέπει να 

δημιουργήσουν μαζί το δικό τους παραμύθι, να το αφηγηθούν ενώ θα το παρουσιάζουν 

κινητικά. Η νηπιαγωγός θα τους δώσει την μέση της ιστορίας και τα παιδιά θα πρέπει να 

δημιουργήσουν την αρχή και το τέλος. Η μέση της ιστορίας θα είναι η εξής «Τα καημένα 

μαϊ,μουδάκια είχαν παγιδευτεί στο δέντρο και δεν είχαν τρόπο να ξεφύγουν και ο ουρανός 

σκοτείνιαζε». Η νηπιαγωγός ενημερώνει τα παιδιά ότι θα πρέπει να απαντήσουν με λόγο και 

κίνηση σε ερωτήσεις όπως «Πώς βρέθηκαν εκεί τα μαϊμουδάκια;», «Γιατί ανέβηκαν στο 

δέντρο;», «Πώς νιώθουν;», «Τί γίνεται στη συνέχεια;», «Πώς θα γυρίσουν σπίτι τους», «Πώς 

τελειώνει η ιστορία;». 

 

Στη συνέχεια, αφού τα παιδιά έχουν συζητήσει μεταξύ τους, ξεκινάνε να μας 

δείχνουν και να μας αφηγούνται το παραμύθι που έχουν δημιουργήσει.  

ΑΞΟΝΕΣ ΣΧΟΛΙΑ 
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Δημιουργική Αφήγηση Χρειάστηκε να επαναληφθούν οι 

ερωτήσεις που έπρεπε να απαντήσουν τα 

παιδιά, σαν υπενθύμιση. Ωστόσο, αφού 

ξεκίνησαν οι αφηγητές να μας 

αφηγούνται την ιστορία και τα 

μαϊμουδάκια να μας την αναπαριστούν, η 

δραστηριότητα κύλησε ομαλά.  

Δημιουργική Αναπαράσταση Κατά την διάρκεια της αναπαράστασης, 

τα παιδιά ακολουθούσαν την αφήγηση 

του αφηγητή τους με σχετική ακρίβεια. 

Χρησιμοποίησαν σωστά τον χώρο για να 

αναπαραστήσουν την ιστορία. 

Εκμεταλλεύτηκαν τις μπάρες που 

υπήρχαν στον χώρο του γυμναστηρίου, 

όπως και τα τουβλάκια. 

Ανάδυση Βασικών Κιν. Δεξιοτήτων  

Αφήγηση και Πρωτοβουλίες Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και 

κατευθείαν από μόνα τους, χωρίς την 

κατεύθυνση της νηπιαγωγού, ζήτησαν, 

αν μπορούν, να μοιράσουν ρόλους και να 

έχουν από έναν αφηγητή στην ομάδα 

τους.  

Κίνηση και Πρωτοβουλίες  

Αφήγηση και Συνεργασίες Ένα από τα κορίτσια επεσήμανε κάτι που 

είχε ξεχάσει ο αφηγητής της ομάδας της. 

Επειδή τον είδε να δυσκολεύεται να 

συνεχίσει την αφήγηση, του πρότεινε, αν 

ήθελε, να αλλάξουν θέσεις. 

Κίνηση και Συνεργασίες  
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Λεκτική Αποδοχή του Άλλου  

Κινητική Αποδοχή του Άλλου  

 

Δραστηριότητα 9η10.2.17 

Α Φάση 

Στόχοι: 1. Δημιουργική Αφήγηση από τα παιδιά, 2. Δημιουργική κίνηση από τα παιδιά, 4. 

Αφήγηση και πρωτοβουλίες των παιδιών, 5. Αφήγηση και αναδυόμενες συνεργασίες 

Η νηπιαγωγός συγκεντρώνει τα παιδιά. Τούς εξηγεί ότι θα τους δώσει τρεις λέξεις  και αυτοί 

θα πρέπει να δημιουργήσουν και να αναπαραστήσουν την ιστορία που θα σκεφτούν με βάση 

αυτές τις λέξεις. Οι λέξεις που θα δώσει η νηπιαγωγός είναι: ραβδί, ξωτικά, γκρεμός.  Τούς 

εξηγεί ότι η ιστορία τους μπορεί να είναι μικρή ή μεγάλη. Τους χωρίζει σε ομάδες και τούς 

λέει ότι κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει έναν αφηγητή, ο οποίος θα αφηγηθεί την ιστορία, ενώ 

η υπόλοιπη ομάδα θα την αναπαριστά. Τον αφηγητή θα τον επιλέξουν αυτοί. Η ιστορία τους 

θα ξεκινάει με «Μια φορά κι έναν καιρό..». Η ιστορία τους θα πρέπει να περιέχει ένα 

εμπόδιο, κάτι που θα πρέπει να βρουν τρόπο να το ξεπεράσουν. Αν δυσκολεύονται, η 

νηπιαγωγός τούς βοηθάει, δίνοντάς τους ιδέες ή κατευθύνοντάς τους, για να σκεφτούν τί 

εμπόδιο θα περιέχει η ιστορία τους.  

ΑΞΟΝΕΣ ΣΧΟΛΙΑ 

Δημιουργική Αφήγηση Παρατηρήθηκε μεγάλη διαφορά ανάμεσα 

στην ομάδα ελέγχου και την ομάδα 

παρέμβασης. Στην ομάδα παρέμβασης τα 

παιδιά μοίρασαν γρήγορα τον ρόλο του 

αφηγητή και δημιούργησαν μια ιστορία 

με συνοχή, που περιείχε τις απαιτούμενες 

λέξεις. Η ομάδα ελέγχου δυσκολεύτηκε 

να δημιουργήσει την ιστορία με όλες τις 

λέξεις μέσα. Δύο στις 3 ομάδες είχαν 

ξεχάσει από μία λέξη και έπρεπε να τούς 

γίνει υπενθύμιση και να ξανα- 
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συζητήσουν για να την προσθέσουν στην 

ιστορία τους. 

Δημιουργική Αναπαράσταση Στον άξονα αυτό η ομάδα ελέγχου 

δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα με την 

αναπαράσταση της ιστορίας τους. Δεν 

υπήρχε δημιουργική κίνηση ή ιδιαίτερη 

φαντασία στις αναπαραστάσεις τους. Η 

ομάδα παρέμβασης είχε μοιράσει ρόλους, 

όπως μάγισσα, νεράιδα, τίγρης και βρήκε 

δημιουργικούς τρόπους για να 

αναπαραστήσει την ιστορία της. Για 

παράδειγμα, μία από τις ομάδες είχε στην 

ομάδα της έναν ελέφαντα, ο οποίος 

άπλωσε την προβοσκίδα του σαν γέφυρα 

για να περπατήσουν όλοι και να 

περάσουν τον γκρεμό. 

Ανάδυση Βασικών Κιν. Δεξιοτήτων  

Αφήγηση και Πρωτοβουλίες  

Κίνηση και Πρωτοβουλίες  

Αφήγηση και Συνεργασίες  

Κίνηση και Συνεργασίες  

Λεκτική Αποδοχή του Άλλου  

Κινητική Αποδοχή του Άλλου  
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Δραστηριότητα 10η 17.2.17 

Α’ Φάση 

 Στόχοι: 6. Κινητική αποτύπωση των πρωτοβουλιών, 7. Κινητική αποτύπωση των 

συνεργασιών, 8. Λεκτική αποδοχή του διαφορετικού, 9. Κινητική αποδοχή του διαφορετικού 

 

Η νηπιαγωγός συγκεντρώνει τα παιδιά στην παρεούλα και τους λέει ότι θα παίξουν ένα 

παιχνίδι. Τους ζητάει να κλείσουν τα μάτια τους και να φανταστούν ότι έχουν ξεμείνει στην 

έρημο χωρίς πολύ νερό στο παγούρι τους, κάτω από τον καυτό ήλιο. Ωστόσο, ένα από τα 

παιδιά στην ομάδα τους είναι λίγο διαφορετικό και δεν μπορεί να περπατήσει.  

Ζητείται από τα παιδιά να δραματοποιήσουν την ιστορία και να φανταστούν έναν 

τρόπο για να σωθούν. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή εάν στην απάντησή τους λαμβάνουν 

υπόψη τους τον συμμαθητή τους, ο οποίος είναι διαφορετικός. Θα χωριστούν σε ομάδες από 

τη νηπιαγωγό και θα μοιράσουν μόνοι τους τους ρόλους. Ανάλογα με την ιστορία που θα 

δραματοποιήσουν τα παιδιά, η νηπιαγωγός μπορεί να βάλει εμπόδια στα παιδιά, όπως  «τί θα 

γινόταν αν ξαφνικά βρίσκατε ένα ρέμα και έπρεπε να το περάσετε;», ή «τί θα κάνατε αν 

ξαφνικά σας κυνηγούσαν δύο λιοντάρια;».  

Β’ Φάση 

Στο τέλος, η νηπιαγωγός τούς μαζεύει και τούς κάνει ερωτήσεις για να διαπιστώσει αν τα 

παιδιά μπορούν να μπουν στη θέση ενός παιδιού που είναι διαφορετικό. Ερωτήσεις όπως:  

«Πώς πιστεύετε ότι ένιωσε το παιδί που δεν μπορούσε να περπατήσει;», «Ήταν πιο δύσκολο 

να ξεφύγετε με αυτόν στην ομάδα σας;», «Γιατί δεν τον αφήσατε πίσω;», «Αν τον αφήνατε, 

πώς πιστεύετε ότι θα ένιωθε;», «Πώς αισθανθήκατε που τον βοηθήσατε;», «Αν είχατε ένα 

παιδί σαν και αυτό στην τάξη, θα ήταν  στην παρέα σας;», «Αν όχι, γιατί;». 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΣΧΟΛΙΑ 

Δημιουργική Αφήγηση  

Δημιουργική Αναπαράσταση  
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Ανάδυση Βασικών Κιν. Δεξιοτήτων  

Αφήγηση και Πρωτοβουλίες Η ομάδα παρέμβασης ανταποκρίθηκε 

άριστα σε αυτή τη δραστηριότητα. 

Συνεργάστηκε, μοίρασε ρόλους, 

ακολούθησε τις οδηγίες σωστά και πήρε 

πρωτοβουλίες με φαντασία όταν της 

δόθηκε το πρόβλημα της ιστορίας. Για 

παράδειγμα, μία ομάδα είχε χωρίσει 

ρόλους, όπου 2 παιδιά ήταν τίγρεις που 

προστάτευαν τον αδύναμο συμμαθητή 

τους από τα λιοντάρια, ενώ τα άλλα 2, 

χρησιμοποιώντας ένα στρώμα, με τον 

συμμαθητή τους πάνω, το έσυραν σαν 

σχεδία για να περάσουν το ρέμα. 

Κίνηση και Πρωτοβουλίες  

Αφήγηση και Συνεργασίες  

Κίνηση και Συνεργασίες  

Λεκτική Αποδοχή του Άλλου Στην ομάδα ελέγχου από τα 15 παιδιά 2 

αγόρια και 2 κορίτσια πήραν τον λόγο 

και εξέφρασαν χωρίς αμφιβολία την 

αποδοχή τους προς τον διαφορετικό 

συμμαθητή τους. Τα υπόλοιπα παιδιά 

συμφωνούσαν χωρίς να έχουν 

προβληματιστεί για το θέμα. Στην ομάδα 

παρέμβασης τα παιδιά εξέφρασαν τη 

χαρά τους που βοήθησαν τον συμμαθητή 

τους και μάλιστα τόνισαν πως θα τον 

έχουν στην παρέα τους, γιατί, ενώ δεν 

μπορεί να περπατήσει, μπορούν να 

παίξουν τα πάντα μαζί του, βρίσκοντας 

διάφορα παραδείγματα, όπως μπάσκετ, 
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κυνηγητό, κρυφτό, να ζωγραφίσουν κ.ά. 

Κινητική Αποδοχή του Άλλου  

 



79 
 

3. Συνέντευξη Νηπιαγωγού 

Παρακάτω παρατίθενται οι απαντήσεις της νηπιαγωγού όσον αφορά το παρεμβατικό 

πρόγραμμα και τους 9 άξονες που ερευνήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος αυτού. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην 3η ερώτηση δίνεται η αντικειμενική παρατήρηση της 

νηπιαγωγού. Η νηπιαγωγός απαντάει με την παράθεση μιας δραστηριότητας που σχεδίασε 

και εφάρμοσε η ίδια, μέσω της οποίας προσφέρει στην έρευνα την ποιοτική εικόνα των 

συμμετεχόντων μετά το παρεμβατικό πρόγραμμα  

 

 

1Η Ερώτηση 

Πιστεύετε ότι τα παιδιά διατήρησαν όσα αποκόμισαν από την παρέμβαση σε σχέση με τον 

κάθε άξονα (δημιουργική αφήγηση, δημιουργική κίνηση κ.α.); Παρακαλώ, σχολιάστε τόσο 

για τις οργανωμένες δραστηριότητες όσο και για τις ελεύθερες. 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΣΧΟΛΙΑ 

Δημιουργική Αφήγηση Φάνηκε να μπορούν να δώσουν νέα εξέλιξη 

σε ιστορίες που τους αναθέτονταν να 

τροποποιήσουν δομικά (ήρωες, τόπος, 

χρόνος κτλ) ή να παρουσιάσουν 

διαφορετική εξέλιξη (τέλος κτλ) ή να 

εμπλουτίσουν (προσθήκη άλλων ηρώων ή 

επεισοδίων κτλ) 

Δημιουργική Αναπαράσταση Φάνηκε να βελτιώνεται η απόδοση των 

δομικών στοιχείων κινητικά 

Ανάδυση Βασικών Κιν. Δεξιοτήτων Αναδύονταν βασικές κιν. δεξιότητες και 

μεγαλύτερο εύρος κινήσεων 

Αφήγηση και Πρωτοβουλίες Δεν φάνηκε αλλαγή στη λήψη 

πρωτοβουλιών. Τα παιδιά που 
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αναλάμβαναν πρωτοβουλίες στην αρχή 

συνέχισαν έως το τέλος. 

Κίνηση και Πρωτοβουλίες Το ίδιο και στις κινητικές πρωτοβουλίες 

Αφήγηση και Συνεργασίες Βελτιώθηκε η συνεργασία μεταξύ των 

μελών των ομάδων 

Κίνηση και Συνεργασίες Βελτιώθηκε η συνεργατική κίνηση των 

ομάδων 

Λεκτική Αποδοχή του Άλλου Καταγράφηκαν κάποιες συνθήκες λεκτικής 

αποδοχής του άλλου  

Κινητική Αποδοχή του Άλλου Καταγράφηκαν κάποιες συνθήκες κινητικής 

αποδοχής του άλλου 

 

 

2Η Ερώτηση  

Σε ποιους απο τους 9 άξονες παρατηρήσατε τη μεγαλύτερη πρόοδο, η οποία κατα τη γνώμη 

σας οφείλεται στην παρέμβαση; 

ΑΞΟΝΕΣ ΣΧΟΛΙΑ 

Δημιουργική Αφήγηση Μεγάλη βελτίωση 

Δημιουργική Αναπαράσταση Μεγάλη βελτίωση 

Ανάδυση Βασικών Κιν. Δεξιοτήτων Μεγάλη βελτίωση 

Αφήγηση και Πρωτοβουλίες Μέτρια βελτίωση 

Κίνηση και Πρωτοβουλίες Μέτρια βελτίωση 

Αφήγηση και Συνεργασίες Μέτρια βελτίωση 

Κίνηση και Συνεργασίες Μεγάλη βελτίωση 
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Λεκτική Αποδοχή του Άλλου Μέτρια βελτίωση 

Κινητική Αποδοχή του Άλλου Μέτρια βελτίωση 
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3η Ερώτηση 

Θα είχατε να αναφέρετε κάποιο μεμονωμένο περιστατικό σε σχέση με τους άξονες της 

παρέμβασης, που κατά τη γνώμη σας αποδίδεται στις εφαρμογές του πειράματος; 

Με αφορμή την ανάγνωση της ιστορίας «Φουφήχτρα, η μάγισσα με την ηλεκτρική 

σκούπα» του Ε. Τριβιζά   ασχοληθήκαμε διαθεματικά με την ιστορία. Έγινε εντοπισμός των 

βασικών στοιχείων της ιστορίας σύμφωνα με το story grammar –γραμματική ιστοριών 

(ήρωες, τόπος, χρόνος, πρόβλημα–συναίσθημα ηρώων και λύση–συναίσθημα ηρώων).  

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν μια σειρά δραστηριότητες ατομικές σε φύλλα 

εργασίας και ομαδικές σε ζεύγη ή μικρές ομάδες:  

Μαθηματικά: Σε ατομικά φύλλα εργασίας σειροθέτηση-αρίθμηση, πρόσθεση, αφαίρεση, 

διαίρεση,  αναπαράσταση χωροχρονικών εννοιών (χάρτες),  

Γλώσσα: Σε ζευγάρια αλλαγή των στοιχείων της ιστορίας, αλλαγή του τέλους της ιστορίας. 

Γυμναστική: Δραματοποίηση της ιστορίας σε ομάδες, η συνέχεια ακολούθησε εικαστική 

απεικόνισή του, με εργασία σε ζεύγη.  

Κατά τη διάρκεια των ομαδικών εργασιών καταγράφονταν παρατηρήσεις με 

σημειώσεις και φωτογραφίες και στο τέλος των ομαδικών εργασιών ακολουθούσε 

αξιολόγηση της διαδικασίας και του αποτελέσματος από τα παιδιά. Αναφορικά με τους 

άξονες που αφορούν τη συγκεκριμένη έρευνα, παρακάτω αναφέρονται κάποια μεμονωμένα 

περιστατικά. 

Αρχικά, στην πρώτη δράση ζητήθηκε από τα παιδιά να εργαστούν σε τυχαία ζεύγη 

και να αλλάξουν την ιστορία της Φουφήχτρας σε όποιο στοιχείο της ιστορίας ήθελαν: ήρωες, 

τόπο, χρόνο, πρόβλημα και επίλυση προβλήματος.  

Στη δεύτερη δράση γίνεται η δραματοποίηση και μουσικοκινητική απόδοση της 

ιστορίας με αλλαγή του τέλους της ιστορίας της μάγισσας Φουφήχτρας. Ποιο ήταν το τέλος 

της ιστορίας σύμφωνα με την απόφαση της ομάδας σου; Ποιοί ρόλοι υπήρχαν στη δράση; 

ΑΞΟΝΕΣ ΣΧΟΛΙΑ 

Δημιουργική Αφήγηση Δώσανε ενδιαφέροντα τέλη στην ιστορία 

της Φουφήχτρας όπως, για παράδειγμα,  
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η ηρωίδα έπρεπε να αποφύγει κάποιες 

μαύρες παπαρούνες που ήταν πολύ 

επικίνδυνες και να σώσει τα παιδιά ή να 

βρει ενα ψαλίδι για να τους ελευθερώσει 

πριν ξυπνήσει η Μάγισσα ή τα παιδιά 

ήταν κλειδωμένα σε κλουβιά και έπρεπε 

να πάρει κρυφά το κλειδί και να 

σκαρφαλώσουν το βουνό για να φύγουν 

όλοι μαζί ή βρίσκονται τα παιδιά μέσα 

στη σκούπα της μάγισσας και πρέπει να 

πιάσουν το σκοινί που τους ρίχνει η 

Μυρτώ για να τους τραβήξει έξω και να 

ξεφύγουν. 

Δημιουργική Αναπαράσταση Παρακολουθούμε τα παιδιά να 

σκαρφαλώνουν, να προσέχουν να μην 

πατήσουν σε παγίδες, να είναι δεμένα και 

περιορισμένα στο πάτωμα και η ηρωίδα, 

η Μυρτώ, να παίρνει ψαλίδι και να τούς 

ελευθερώνει. 

Ανάδυση Βασικών Κιν. Δεξιοτήτων  

Αφήγηση και Πρωτοβουλίες Βλέπουμε το ζεύγος Αλέξανδρο- 

Απόστολο, ενώ έχουν ολοκληρώσει ήδη 

μια φορά την ιστορία με ένα 

συγκεκριμένο τέλος, να ζητάνε δεύτερο 

φύλλο εργασίας για να δώσουν δεύτερο 

εναλλακτικό τέλος.  

Κίνηση και Πρωτοβουλίες Όλες οι ομάδες έκαναν πρόβα με 

πρωτοβουλία δική τους. 

Αφήγηση και Συνεργασίες Το ζεύγος Κατερίνα- Σοφία δουλεύει την 

εργασία με συνεννόηση και αρμονία. Η 

προσθήκη στοιχείων στην ιστορία 
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γινόταν ταυτόχρονα με κοινή συναίνεση. 

Μία από τις πιο εποικοδομητικές 

συνεργασίες. Βλέπουμε ομάδες όπως 

αυτή της Σοφίας- Αλέξανδρου- Νικόλα- 

Αγγελικής, να συζητάνε για το τέλος της 

ιστορίας, να οργανώνουν τη δράση τους 

και να διανέμουν ρόλους γρήγορα. Σε μιά 

άλλη ομάδα της Μαρίλιας- Στέλλας- 

Νίκου- Δανάης, ξεκίνησε η συζήτηση με 

αρνητική διάθεση. Ο Νίκος αντιδρούσε 

αρνητικά στη συνεργασία με όλα τα 

κορίτσια. Στη πορεία όμως άρχισε να 

επικοινωνεί με τη Μαρίλια και τη Στέλλα 

προχωρώντας κανονικά στο μοίρασμα 

ρόλων και στην εύρεση λύσης της 

ιστορίας. Στην ομάδα της Κατερίνας - 

Απόστολου – Δανιήλ - Μιχάλη είχαν 

πρόβλημα στη διανομή των ρόλων, 

επειδή κανείς δεν ήθελε να γίνει η 

μάγισσα και η Κατερίνα ήθελε να παίξει 

μόνο τη Μυρτώ. Τελικά, μετά από 

συζήτηση, βρήκαν μία μόνο λύση και η 

Κατερίνα ανέλαβε η ίδια και τους δύο 

ρόλους: της μάγισσας και της Μυρτούς. 

Κίνηση και Συνεργασίες  

Λεκτική Αποδοχή του Άλλου Σε αυτή την ομάδα, Στέλλα- Μαρίλια- 

Κρυσταλλία, βλέπουμε τη Μαρίλια να 

δηλώνει ανοιχτά εξαρχής ότι θέλει στην 

ομάδα της την Κρυσταλλία. Η Στέλλα 

δυσανασχετεί αρχικά, στην πορεία όμως 

δείχνει να αλλάζει γνώμη και 

ολοκληρώνει τη συνεργασία. Η Μαρίλια 
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φάνηκε να εξισορροπεί τη συνεργασία. 

Κινητική Αποδοχή του Άλλου  
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                                       ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

1. Κινητική έκφραση στο νηπιαγωγείο και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών 

 

Τα ποσοτικά αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας της ΟΠ, που συμμετείχαν στις οργανωμένες δραστηριότητες της ερευνήτριας, 

εμφάνισαν υψηλότερη τιμή σε σύγκριση με την ΟΕ ως προς τη Δημιουργική Κίνηση, την 

ανάδυση Κινητικών Δεξιοτήτων, την Κίνηση και Πρωτοβουλία, την Κίνηση και 

Συνεργασία και την Κινητική Αποδοχή του Άλλου. Έγινε συζήτηση και δόθηκαν 

παραδείγματα από τις διδακτικές – μεθοδικές βάσεις μιας κινητικής αγωγής που 

προσανατολίστηκε στα παιδιά προσχολικής ηλικίας από χωριό της επαρχίας, από πόλη 

και από αστικό γυμναστήριο, αναδείχτηκαν οι τρόποι σχετικά με το πώς διαμορφώνονται 

και εφαρμόζονται ανοικτές και καθοδηγούμενες κινητικές δραστηριότητες στο 

νηπιαγωγείο. Παρουσιάστηκαν και περιγράφηκαν κινητικές δεξιότητες και φυσικές 

δραστηριότητες, διασκεδαστικές για την πλειονότητα των παιδιών. Στην πράξη, οι 

σωματικές/κινητικές εμπειρίες λειτούργησαν ως μέσο βίωσης και μάθησης του κόσμου 

και της πραγματικότητας, αλλά και ως άμεση έκφραση χαράς για τη ζωή, αναδεικνύοντας 

παράλληλα την προσωπικότητα των παιδιών αυτών της προσχολικής ηλικίας. Το 

περιεχόμενο της έρευνας, όπως εφαρμόστηκε, ανέδειξε τους τρόπους με τους οποίους τα 

παιδιά μαθαίνουν μέσα από την κίνηση να κοινωνικοποιούνται:  

Α) Να τηρούν κανόνες και να ακολουθούν οδηγίες.  

Β) Να αναπτύσσουν σταδιακά θετικές στάσεις για συνεργασία και αλληλοαποδοχή και 

υποστήριξη. 

Γ) Να ζητούν βοήθεια, όταν τη χρειάζονται, και να προσφέρουν τη δική τους, όταν τη 

χρειάζονται οι άλλοι, και μάλιστα κάποτε με τρόπο εφευρετικό και επινοητικό. 

Δ) Να εκφράζουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους με κατάλληλο τρόπο και να 

προσπαθούν να ελέγχουν το θυμικό τους βρίσκοντας μια μέση λύση που θα διατηρήσει 

την ύπαρξη και λειτουργία της ομάδας στην οποία συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη. 

Ε) Να αναγνωρίζουν την ανάγκη να συνεργάζονται με τους άλλους. Να 

δραστηριοποιούνται για έκφραση της δημιουργικότητας σε ατομικό και συλλογικό 

επίπεδο. 

ΣΤ) Να προσανατολίζονται στον χώρο και στο περιβάλλον, αποκτώντας αίσθηση του 

σώματος και των ορίων του μέσα στον φυσικό χώρο‧ να αποκτούν την αίσθηση του 
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χρόνου μέσα από τον ρυθμό της κινητικής έκφρασης. Έτσι, η σαφέστερη 

συνειδητοποίηση του χωρο-χρόνου επιτρέπει και διευκολύνει την παρατήρηση τόσο του 

εαυτού όσο και του άλλου, του πλησίον, του συμμαθητή, του φίλου, του δασκάλου, κτλ.  

Ζ) Να αντιλαμβάνονται την ανάγκη να βοηθούν ενδεχομένως (ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητές τους) κάποιους συμμαθητές τους, που λόγω κινητικών αναπηριών 

παρουσιάζουν μειωμένη δύναμη, αντοχή, ταχύτητα, ισορροπία, συντονισμό και ακρίβεια 

στις κινήσεις τους.  

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε παραπάνω, θεωρούμε ότι το σύστημα παρατήρησης και 

καταγραφής της κινητικής συμπεριφοράς των παιδιών προσχολικής ηλικίας που 

εφαρμόσαμε, και η μεθοδολογία της έρευνας στην Κινητική Αγωγή, όπως την ασκήσαμε, 

πέτυχαν τον στόχο που θέσαμε εξαρχής στην εργασία μας: κατέδειξαν ότι σε ένα μεγάλο 

ποσοστό η κινητική έκφραση στο νηπιαγωγείο αναπτύσσει τις κοινωνικές δεξιότητες των 

παιδιών.  

 

2. Δημιουργική αφήγηση στο νηπιαγωγείο και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των 

παιδιών 

 

Αν η κίνηση των παιδιών (στο παιγνίδι, στην άθληση, στο θέατρο, κτλ.) τούς φέρνει 

κοντά με τη νηπιαγωγό και επιτρέπει και στην ίδια να γνωρίσει καλύτερα την 

προσωπικότητά των παιδιών αυτών μέσω της κινητικής τους έκφρασης τους στον χώρο 

της αυλής, του γυμναστήριου, κτλ., πολύ περισσότερο η δημιουργική αφήγηση 

παραμυθιών αποτελεί την πιο συχνή δραστηριότητα και ευκαιρία για επαφή των παιδιών 

με τους ενήλικες. Έτσι, με τους τρόπους που προτείναμε κι εφαρμόσαμε στη σχετική 

έρευνά μας, η ανάγνωση της παιδικής ιστορίας που επιλέξαμε φάνηκε ότι συνέβαλλε, σε 

μεγάλο βαθμό, στην καλλιέργεια της φαντασίας και στην συναισθηματική νοημοσύνη 

των παιδιών προσχολικής ηλικίας, στα οποία απευθυνόταν. 

Πιο συγκεκριμένα, οι τρόποι που θεωρούνται γενικότερα δημιουργικοί και τους οποίους 

εφαρμόσαμε, με σκοπό την απόλαυση και από τα δύο μέρη, από νήπια και ενήλικες, είναι 

οι ακόλουθοι:  

1) Διαβάσαμε το παραμύθι χρωματίζοντας την φωνή μας ανάλογα με τα γεγονότα της 

ιστορίας. 
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2) Αφήσαμε το σώμα μας να συμμετέχει ως εκφραστικό μέσο στην αφήγηση‧ π.χ., με 

κινήσεις των χεριών δείξαμε τι έκανε ο πρωταγωνιστής/η πρωταγωνίστρια, και ζητήσαμε 

και από τα παιδιά να κάνουν τα ίδια πράγματα, συμμετέχοντας κι αυτά στην 

αναπαράσταση του παραμυθιού. 

3) Εμπλουτίσαμε τη διήγηση του παραμυθιού με τις εκφράσεις του προσώπου μας και 

ζητήσαμε το ίδιο να κάνουν και τα παιδιά. 

4) Είχαμε ένα χαρτί και μαρκαδόρους δίπλα μας για να ζωγραφίζουμε αυτά που νιώθει ο 

πρωταγωνιστής/η πρωταγωνίστρια, σχεδιάζοντας πρόσωπα π.χ., και ζητήσαμε από τα 

παιδιά να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα που δείχνουν οι εκφράσεις του προσώπου. 

5) Στο τέλος του παραμυθιού ζητήσαμε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν αυτά 

που διαβάσαμε με όποιο τρόπο μπορούσαν και ήθελαν και με όποια υλικά και χρώματα 

είχαν διάθεση. 

6) Ζητήσαμε από τα παιδιά προφορικά να δώσουν ένα άλλο τέλος στην ιστορία. 

7) Μπορούσαν και να ζωγραφίσουν, αν ήθελαν, το εναλλακτικό τέλος. 

8) Μπορούσαν με αφορμή το παραμύθι να σχεδιάσουν ένα δικό τους παραμύθι . 

10) Τα αφήσαμε ελεύθερα να διαλέξουν ρούχα ή άλλα αντικείμενα για να «παίξουν» το 

παραμύθι. Η δραματοποίηση του παραμυθιού και η ταύτιση με τον ήρωα/την ηρωίδα, 

ανέπτυξε, πιστεύουμε, εξαιρετικά την ενσυναίσθηση των παιδιών, δηλαδή την ικανότητα 

να «μπαίνουν» στην θέση του άλλου. 

        Παρόλο που το  παραμύθι είναι ένα μαγικό μέσο και σκοπός του είναι να γοητεύσει 

τα παιδιά, οπότε και αποφύγαμε την απόλυτα λογική εξήγηση των νοημάτων του 

παραμυθιού και αφήσαμε τα παιδιά να «λύνουν» και να «εξηγούν» το παραμύθι, μέσα 

από την αφήγηση και την ακρόαση, τα αποτελέσματα της δημιουργικής αφήγησης ήταν 

υπαρκτά, χειροπιαστά και ρεαλιστικά: τα παιδιά αποτέλεσαν μια ομάδα ακροατών που 

βρίσκονταν πλάι-πλάι στον ίδιο χώρο, αισθάνονταν έντονα στο πετσί τους και στην ψυχή 

τους τη μαγική στιγμή της κοινής μέθεξης σε μια ιστορία‧ με τον ίδιο τρόπο αισθάνονταν 

και την κοινή εμπειρία, το κοινό βίωμα με την αφηγήτρια/ερευνήτρια, βρίσκονταν όλοι 

στον ίδιο χώρο και ήταν συμμέτοχοι μιας καλλιτεχνικής πράξης που τους έφερνε χαρά 
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και απόλαυση και, μέσω της απόλαυσης, τη μάθηση‧ η δημιουργική αφήγηση, από την 

άλλη, ζωντάνεψε τον λόγο (το παραμύθι) και χρησιμοποιώντας ποικίλα άλλα μέσα, 

δηλαδή αντικείμενα του περιβάλλοντος χώρου, δραματοποίησε τα εξιστορούμενα και τα 

πρόβαλε μπροστά στα μάτια των παιδιών σαν σε μια αληθινή θεατρική παράσταση, 

ενεργοποιώντας όχι μόνο την κίνηση και διέγερση της ψυχής (που πετυχαίνει ο λόγος και 

η συγκίνηση την οποία προκαλεί), αλλά και τις τέσσερις αισθήσεις και την 

εκφραστικότητα του σώματος‧ απελευθέρωσε, τελικά, και έβγαλε στην επιφάνεια 

κρυμμένα συναισθήματα των παιδιών, που μια ενήλικας νηπιαγωγός είναι σε θέση να τα 

ερμηνεύσει και να τα κατευθύνει με δημιουργικό τρόπο προς τη γνώση και την αντίληψη 

του κόσμου, με γνώμονα το καλό και την πρόοδο των παιδιών, σύμφωνα πάντα με τους 

σκοπούς και τους κανόνες που θέτει το δημιουργικό σχολείο‧ τέλος, μέσα από την 

αφήγηση του παραμυθιού, τα παιδιά οδηγήθηκαν σε κόσμους συναρπαστικούς, βάζοντας 

και τα ίδια τους εαυτούς τους μέσα στους κόσμους αυτούς, σε μια νοητική περιπλάνηση, 

που τα προετοίμαζε και τα προσανατόλιζε για «ταξίδια» μελλοντικά μέσα στον ευρύτατο 

γεωγραφικό χώρο του πλανήτη μας. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, σύμφωνα με την έρευνα που εφαρμόσαμε σε παιδιά της 

προσχολικής ηλικίας, η δημιουργική αφήγηση αναπτύσσει στον ίδιο βαθμό, όσο και οι 

φυσικές/αθλητικές δραστηριότητες, τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών. Ο δε 

συνδυασμός της κινητικής αγωγής και της δημιουργικής αφήγησης ‒πράγμα που 

επιτεύχθηκε με τη δραματοποίηση της αφήγησης και την αναπαραστατική συμμετοχή και 

επινοητικότητα των νηπίων κατά τη διάρκεια της εξιστόρησης του παραμυθιού ‒

επέδρασε τα μέγιστα και έφερε αξιόλογα αποτελέσματα στην ενεργοποίηση της σκέψης 

και της φαντασίας των νηπίων μέσα στην ομάδα που επέβλεπε η ερευνήτρια‧ από την 

άλλη, η συνέργεια κίνησης και αφήγησης (δηλαδή η ενεργητική, όχι παθητική, ακρόαση 

του παραμυθιού)   συνέβαλε στην αντίληψη της θέσης του καθενός νηπίου‒εκτός από 

ελάχιστες εξαιρέσεις‒ μέσα στην ομάδα που ανήκε, καθώς και στην ανάπτυξη του 

πνεύματος συνεργασίας με τα άλλα μέλη της ίδιας ομάδας. Η παραπάνω έρευνα 

δημιουργεί αισιοδοξία και για έναν ακόμη λόγο: ότι η μυθοπλασία, που από την 

αρχαιότητα έτερπε ένα μεγάλο κοινό ακροατών/αναγνωστών (όταν άκμαζε η λογοτεχνία 

μέσα στο πνεύμα της κυριαρχίας των ανθρωπιστικών σπουδών και των παραδοσιακών 

μορφών τέχνης), μπορεί να προκαλεί και στις μέρες μας ανάλογη αισθητική συγκίνηση 

και ηδονή, όταν συνδυάζεται με άλλα μέσα και τρόπους, πιο σύγχρονους, ώστε να 

προκαλείται η μέθεξη του κοινού ‒παιδιών και ενηλίκων‒ μέσα στην αντι-λογοτεχνική/ 
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αντι-καλλιτεχνική και λογοκρατούμενη εποχή μας, όπου τον πρώτο ρόλο τον έχει πλέον η 

τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη.  
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