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έχουμε έναν κόσμο ν’ αλλάξουμε ! 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η συγκεκριμένα ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των 

προπτυχιακών σπουδών μου, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 

2016, με κεντρικό στόχο να διερευνηθούν οι πρακτικές τις οποίες οι εκπαιδευτικοί 
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επηρεάζουν τη δημιουργικότητα και τις ενέργειές τους στο παιχνίδι. 
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άνθρωποι στήριξαν την προσπάθειά μου αυτή, τόσο υλικά, όσο και ψυχολογικά. 

Αρχικά, θερμές ευχαριστίες και ευχές αξίζουν στην υπεύθυνη καθηγήτρια της 

πτυχιακής μου εργασίας, κα Αυγητίδου Σοφία, η οποία με υπομονή και επιμονή με 

στήριξε και βοήθησε, ώστε να βρω το θέμα που επιθυμώ να ερευνήσω, στήριξε την 

επιλογή μου, με καθοδήγησε ώστε να εμπλουτίσω το υλικό μου και να ολοκληρώσω 

την ερευνητική μου προσπάθεια. Την ευχαριστώ, επίσης, για την ψυχολογική 

υποστήριξη που πάντα μου προσέφερε, σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη της 

εργασίας μου. 

Ακόμη, θερμές ευχαριστίες αξίζουν και στην κα Σέμογλου Κλειώ ως β’ 

βαθμολογήτριας της  εργασίας μου. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά 

μου για την ηθική και οικονομική τους ενίσχυση, αλλά και τους φίλους μου, οι οποίοι 

με στηρίζουν και με στήριξαν υλικά και ψυχολογικά. 
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1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η συγκεκριμένη εργασία διερευνά συγκριτικά τον ρόλο που επιλέγει να έχει η 

νηπιαγωγός στις ελεύθερες δραστηριότητες, τον ρόλο που επιλέγουν οι φοιτητές να 

έχουν, αλλά και το πώς επιδρούν οι πρακτικές τους στο παιχνίδι των παιδιών. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το 2015 – 2016 και αφορά σε γεγονότα, 

περιστατικά τα οποία καταγράφηκαν από τους ίδιους τους φοιτητές στα πλαίσια της 

πρακτικής τους άσκησης κατά το χειμερινό εξάμηνο. Οι ημερολογιακές καταγραφές 

που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυσή μου ήταν 55. Οι 26 από αυτές αφορούσαν 

στις πρακτικές, παρεμβάσεις που χρησιμοποίησαν οι υποψήφιοι νηπιαγωγοί, ενώ οι 

καταγραφές που σχετίζονταν με τις πρακτικές των νηπιαγωγών ήταν 29. Η μέθοδος 

που χρησιμοποίησα για την διεκπεραίωση της έρευνάς μου είναι η ποσοτική ανάλυση 

περιεχομένου με μονάδα μέτρησής της την παράγραφο ή φράση που είχε νόημα σε 

σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα. Οι κατηγορίες που δημιούργησα με βοήθησαν 

να νοηματοδοτήσω το ποιοτικό, ερευνητικό υλικό μου με τη βοήθεια τη υπάρχουσας 

έρευνας και βιβλιογραφίας. Οι κατηγορίες αυτές αφορούν στην αφορμή της 

παρέμβασης των υποψήφιων και εν ενεργεία εκπαιδευτικών, στην παρέμβασή τους σε 

σχέση με την υποστήριξη ενός παιδιού ή μιας ομάδας παιδιών, στο είδος της 

παρέμβασης, στην επιδίωξη και την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν πως οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

διαφοροποιούνται από τις νηπιαγωγούς ως προς το ρόλο που αναλαμβάνουν στη 

διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού των μικρών παιδιών. Οι πρώτοι φαίνεται ότι 

παρεμβαίνουν υποστηρίζοντας ομάδες παιδιών σε μεγάλο ποσοστό, ενώ οι δεύτεροι 

κάνουν την παρέμβασή τους και σε μεμονωμένα παιδιά. Ακόμη, από τα 

αποτελέσματα φαίνεται πως οι πρακτικές των μεν και των δε, ποικίλουν, όπως και οι 

αφορμές και οι επιδιώξεις τους. Οι φοιτητές σε μεγάλο ποσοστό παρεμβαίνουν στο 

παιχνίδι των παιδιών όταν το παρατηρούν να μην εξελίσσεται και οι σκοποί και οι 

ενέργειές τους σχετίζονται κυρίως με την εξέλιξη του παιχνιδιού. Χρησιμοποιούν, 

δηλαδή, στρατηγικές για να επεκτείνουν το παιχνίδι,  για να ενισχύσουν τη 

συμμετοχή στο ομαδικό παιχνίδι, για να διερευνήσουν το σενάριο, για να 

προβληματίσουν τα παιδιά σε σχέση με το παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, οι εν 

ενεργεία εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις περισσότερες φορές στρατηγικές που 

σχετίζονται με την ευταξία και τον έλεγχο στο παιχνίδι, καθώς και οι αφορμές των 
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παρεμβάσεων σχετίζονταν με αυτά, και επομένως οι στόχοι τους αφορούν κι αυτοί 

στην εξασφάλιση της ευταξίας και την επίλυση των συγκρούσεων. 

 

The current paper investigates comparatively the role that kindergarten teachers and 

students, who do their internships in kindergartens, have during children’s free play 

and how their practices affect their play. 

The research was conducted in 2015- 2016 and is about facts, cases recorded 

by trainee teachers themselves during their internship in the fall semester. The records 

used for my analysis were 55. However, 26 of them associated with practices, 

interventions used by students while the records with the teaching practices 

implemented by kindergarten teachers were 29. The method used to carry out my 

research is quantitative content analysis and I used as a measurement unit the 

paragraph or sentence that could be associated with the research questions. The 

categories I created helped me define my research material with the aid of the already 

available research and bibliography. These categories are related to the reasons of 

students’ and teachers’ intervention, either supporting a child or a group of children, 

the way that they intervene in children’s play, the aim and the effectiveness of 

teachers’ intervention. 

The results revealed that the trainee teachers differentiated themselves from 

kindergarten teachers with respect to their teaching role during children’s free play. It 

can be noted that there is a big percentage of students who intervene supporting 

mainly groups of children while kindergarten teachers seem to intervene in both group 

play and individual children playing. Furthermore, the results show that there is a 

variety from both teachers and students not only of teaching practices but also of 

reasons and aims of intervention. Most students intervene in children’s play when 

they observe that it is not continuous. Trainee teachers’ aims and practices of 

intervention are strictly related to the development of children’s play. In other words, 

they use strategies so as to expand children’s play, to enhance children’s participation 

in group play, to explore their play and point challenges or problems for kids to solve. 

On the other hand, kindergarten teachers very often use strategies for classroom 

management and control of kids’ play. What’s more, teachers’ reasons for 

intervention can be related with classroom management and control in children’s play.  

Therefore, their teaching aims are in fact their attempts to manage the class correctly 

and to resolute any possible children fights. 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ερευνητική μου εργασία αποτελεί μία μικρή προσπάθεια να αναδείξει τον ρόλο των 

εν ενεργεία, αλλά και των υποψήφιων εκπαιδευτικών κατά τις ελεύθερες 

δραστηριότητες των παιδιών σε ελληνικά νηπιαγωγεία. Με άλλα λόγια, επιχειρείται 

να ερευνηθούν οι πρακτικές που χρησιμοποιούν οι υποψήφιοι νηπιαγωγοί, αλλά και 

οι εν ενεργεία κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού 

Ποιες είναι, λοιπόν, αυτές οι πρακτικές τους; Ποιοι οι στόχοι που κρύβονται 

πίσω από τις ενέργειές τους; Με ποια αφορμή αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν τις 

παρεμβάσεις τους; Αποφασίζουν να υποστηρίξουν ομάδα παιδιών που παίζει ή 

άτομο; Είναι αποτελεσματική η πρακτική τους ή όχι; Τα παραπάνω αποτελούν 

ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία στη συγκεκριμένη έρευνα αποτελούν και 

κατηγορίες που εμφανίζονται στο ερευνητικό υλικό και στη συνέχεια 

ποσοτικοποιούνται για να δώσουν αποτελέσματα. 

Καθώς το παιχνίδι αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικίας και 

σχετίζεται  με την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον 

να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι ενέργειες των εκπαιδευτικών που το βοηθούν και 

δίνουν ευκαιρίες για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών μέσα από αυτό. Κι εγώ η 

ίδια, ως υποψήφια εκπαιδευτικός, θεωρώ σημαντικό το να έχω συνείδηση του ρόλου 

που χρειάζεται να επιλέγω να έχω στο παιχνίδι των παιδιών ώστε να στοχεύω στο να 

παρέχω τις καλύτερες για τα παιδιά ευκαιρίες ν’ αναπτυχθούν ολόπλευρα, να 

προσανατολίζω τους στόχους μου στο σημαντικό για την ανάπτυξη και ωρίμανσή 

τους  κομμάτι, το παιχνίδι. Ακόμη, είναι πολύ σημαντικό να διερευνηθεί η σχέση 

μεταξύ του παιχνιδιού και των νηπιαγωγών, καθώς το παιχνίδι αποτελεί τη 

διαδικασία και το μέσο με το οποίο αυτά αναπτύσσονται και μαθαίνουν. Άλλωστε, 

στο ελληνικό σχολείο, όπως ισχυρίζεται ο Ευγένιος Τριβιζάς σε ομιλία του στο Tedx 

«η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και η καλλιέργεια της φαντασίας (που 

συνδέονται με το παιχνίδι) είναι από τις πιο παραμελημένες πλευρές των σύγχρονων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Αξίζει να αναφερθεί πως έχουν διεξαχθεί κι άλλες έρευνες οι οποίες 

επιχειρούν να διερευνήσουν τις στρατηγικές που οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να 

χρησιμοποιούν για την ενίσχυση του ελεύθερου παιχνιδιού των παιδιών. Τέτοιες είναι 

η έρευνα του Trawick Smith & Dziurgot(2011) που αφορά στην καταγραφή των 



6 
 

ενεργειών εκπαιδευτικών κατά τις ελεύθερες δραστηριότητες μέσω της 

βιντεοσκόπησης, όπως και η έρευνα των Lemay, Bigras, Bouchard (2016)που ερευνά 

τους τρόπους με τους οποίους νηπιαγωγοί, αλλά και οι βρεφονηπιοκόμοι υποστήριξαν 

το παιχνίδι των παιδιών, η πρώτη στον χώρο της Αμερικής και η δεύτερη στον 

Καναδά. 

Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε πως η εργασία δομείται ως εξής: αρχικά, 

αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο εστιάζει στο παιχνίδι, σε θεωρίες που 

έχουν αναπτυχθεί γι αυτό, καθώς και στο ρόλο της νηπιαγωγού και τη σημασία της 

συμμετοχής της στο ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών. Ακολούθως, περιγράφεται το 

ερευνητικό μέρος με τους σκοπούς της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα, αλλά 

και το σχέδιο έρευνας και η ανάπτυξη της μεθοδολογίας. Τέλος, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της έρευνας και ακολουθεί η συζήτηση - συμπέρασμα, καθώς και 

παρατίθενται η βιβλιογραφία και τα παραρτήματα. 

3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

3.1 ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ  

3.1.1 ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Το παιχνίδι αποτελεί το κύριο γνώρισμα των παιδιών της προσχολικής ηλικίας και 

την κύρια απασχόλησή τους. Άλλωστε, οι δυο αυτές λέξεις φαίνονται ότι είναι στενά 

συνυφασμένες, από την κοινή ετυμολογική τους προέλευση: παί-γνιον, παιδ-εία, 

παιδ-ιά, παί-ζω και παιδ-εύω(Κιτσαράς,2001: 192-193). 

Αν κοιτάξουμε με μια ιστορική ματιά, το παιδικό παιχνίδι δεν είχε πάντοτε 

σημαντικό ρόλο. Για πολλά χρόνια στα παιδιά δεν επιτρεπόταν να παίζουν. Το 

παιχνίδι εξέλειπε κατά τη μεσαιωνική περίοδο, αλλά και αργότερα όταν κύρια 

ασχολία των παιδιών αποτελούσε η εργασία. Μετά τη βιομηχανική επανάσταση, όταν 

τα παιδιά παύουν να εργάζονται και η εκπαίδευση καθίσταται υποχρεωτική, τα παιδιά 

στρέφονται μόνο προς το σχολικό περιβάλλον. Έτσι, εμφανίζεται το παιδικό παιχνίδι 

στα σχολικά περιβάλλοντα και αναγνωρίζεται ως δικαίωμα και προνόμιο του παιδιού. 

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 31 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την 

οποία δέχτηκαν ομόφωνα όλα τα Ηνωμένα Έθνη(20 Νοέμβρη 1989), αναγνωρίζεται 

σε κάθε παιδί το δικαίωμα να έχει δραστηριότητες στον ελεύθερό του χρόνο, να 
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απασχολείται και να ψυχαγωγείται παίζοντας, το δικαίωμά του για ξεκούραση, καθώς 

και η ενασχόλησή του με παιχνίδια που είναι κατάλληλα για την ηλικία του(Γρίβα & 

Σέμογλου,2013 :100). 

 Κατά τον 19
ο
 αιώνα διαμορφώθηκαν απόψεις υπέρ του παιδικού παιχνιδιού 

και αυτό φάνηκε να έχει πολύ μεγάλη σημασία για την κοινωνική, αλλά και 

διανοητική ανάπτυξη του παιδιού. Χαρακτηριστικό είναι για την σημαντικότητα που 

ενείχε το παιχνίδι, το γεγονός ότι όποιο παιδί δεν ήθελε ή δεν μπορούσε να παίξει  

θεωρούνταν προβληματικό (Armstrong,1983 ό.α. στο James, 2001: 56∙Κιτσαράς,1991). 

Καθώς το παιδικό παιχνίδι αποκτά τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, κατά τον 19
ο
 

αιώνα εξιδανικεύεται και περιγράφεται από τον Gaillois(1962 ό.α. στο James,2001: 59) 

ως μια δραστηριότητα οικειοθελής, καθώς και ως αυθόρμητο και αυτεξούσιο(Froebel 

1887∙Huizinga 1955∙Rubin 1980 ό..α. στο Brostrom,2001: 272). Τις απόψεις αυτές που 

δημιουργήθηκαν υπέρ του ελεύθερου παιχνιδιού και δείχνουν να το εξιδανικεύουν 

και να το θεωρούν ως την κυριότερη δραστηριότητα του παιδιού, ο Smith τις 

διατύπωσε ως «έθος» του παιχνιδιού (Smith, 2001). Το έθος του παιχνιδιού, η γενική 

αντίληψη της εποχής, υποστήριζε πως οι ενήλικοι χρειάζεται να σέβονται το 

αυθόρμητο παιχνίδι των παιδιών και να αποφεύγουν να το κατευθύνουν 

(Αυγητίδου,2001). 

Πολλοί εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να έχουν απόψεις σχετικές με το «έθος» του 

παιχνιδιού. Πιστεύουν πως θα πρέπει να εφοδιάζονται τα παιδιά με υλικά και 

σκηνικά, κατάλληλα για τα ίδια, και στη συνέχεια χρειάζεται να είναι ελεύθερα να 

αναπτύσσουν το παιχνίδι τους με όποιο τρόπο αυτά επιθυμούν (Smith,2001: 208). 

Σύμφωνα με την Isaacs (1929: 9 ό.α. στο Smith,2001: 208), το παιχνίδι αποτελεί την 

εργασία των παιδιών και είναι απαιτούμενο για να μεγαλώσουν . Από την άλλη 

πλευρά, υπάρχουν πολλοί που στρέφονται υπέρ των περισσότερο δομημένων 

δραστηριοτήτων. Έτσι, τα τελευταία χρόνια υπάρχει κριτική συζήτηση για το «έθος» 

του παιχνιδιού(Αυγητίδου,2008: 17)η οποία σχετίζεται με το πώς, τελικά, 

αναπτύσσονται καλύτερα τα παιδιά. Τα παιδιά πετυχαίνουν στο παιχνίδι μέσα από 

την αυθόρμητη δραστηριότητά τους σε αυτό ή μήπως χρειάζεται η παρέμβαση των 

εκπαιδευτικών για το υποβοηθήσει; 

Το παιδικό παιχνίδι στον 19
ο
 και 20

ο
  αιώνα γίνεται αντικείμενο ερευνών και 

ανάπτυξης θεωριών διαφόρων επιστημόνων και θεωρητικών. Ακόμη, αποτελεί ένα 



8 
 

σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον εκπαιδευτικών, κοινωνιολόγων, ψυχολόγων, 

φιλοσόφων μέχρι και σήμερα. Η Μακρυνιώτη(2000: 91) αναφέρει χαρακτηριστικά 

πως οι θεωρητικές αντιλήψεις που έχουν διαμορφωθεί για το παιχνίδι προέρχονται ως 

δάνεια από θεωρίες της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας. Ο κάθε ερευνητής, όμως,  

βλέπει και ερευνά τα πράγματα από τη δική του σκοπιά και με βάση το υπόβαθρο που 

έχει αναπτύξει ο ίδιος και τον κλάδο της επιστήμης με τον οποίο ασχολείται.  

 Χρειάστηκε βέβαια, να προηγηθούν τα συστήματα του Froebel, Montessori, 

Decroly και να καθιερωθούν τα νηπιακά τους προγράμματα για να αποδοθεί στο 

παιδικό παιχνίδι η μεγάλη σημασία που κατέχει, ώστε να αποτελέσει και μέρος των 

σχολικών προγραμμάτων(Κιτσαράς,2001: 194). Ο Froebel, ο «απόστολος της αξίας του 

παιχνιδιού», έδωσε μεγάλη σημασία στο παιχνίδι των παιδιών και ίδρυσε τους 

νηπιακούς κήπους (kindergarten), όπου τα παιδιά ζουν ελεύθερα και μπορούν να 

ασχοληθούν με ευχάριστες γι αυτά ενέργειες. Υπέρμαχος του παιχνιδιού των παιδιών, 

εφηύρε το πρώτο παιδαγωγικό  υλικό, τα δώρα. 

3.1.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Το παιδικό παιχνίδι αποτελεί κεντρικό ζήτημα στην επιστημονική έρευνα και 

καθιερώνεται στο νηπιαγωγείο. Είναι σίγουρο πως η αξία του παιχνιδιού σχετίζεται 

με την ολόπλευρη ανάπτυξη των μικρών παιδιών. Όμως, τι είναι το παιχνίδι; Ο 

ορισμός της έννοιας αυτής ενέχει πολυπλοκότητα και φαίνεται να είναι ασαφής. Για 

τους Pellegrini(1992) και Pellegrini και Smith(1998), είναι δύσκολο να διαμορφωθεί 

ένας συγκεκριμένος ορισμός για το παιχνίδι, καθώς το ίδιο αποτελεί ορισμό 

«ομπρέλα», όπου εμπεριέχονται ποικίλες δραστηριότητες και εξυπηρετούνται 

διάφοροι σκοποί(Γρίβα & Σέμογλου,2013: 99). 

Σύμφωνα με θεωρίες εκπαιδευτικών σε έρευνα (Wood & Bennett,2001: 310) το 

παιχνίδι είναι μια διαδικασία απολαυστική, αποτελεί πρωτοβουλία των παιδιών και 

βασίζεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Ακόμη, παρέχει στα παιδιά 

εμπειρίες που συνδέονται με τη μάθηση. 

Το παιδικό παιχνίδι είναι το κέντρο της παιδικής ηλικίας του ανθρώπου και 

αποτελεί μια διαδικασία σύνθετη. Η Garvey (1990), άλλωστε το χαρακτηρίζει από 

ιδιαίτερη απειθαρχία. Το παιχνίδι, επίσης, δεν αφορά μόνο στη δραστηριότητα αυτού 

καθεαυτού, αλλά προϋποθέτει ουσιαστικές, υπαρκτές σχέσεις μεταξύ των 

συμμετεχόντων, που επικοινωνούν για να εξελίξουν το παιχνίδι (Αυγητίδου,2001 : 
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161). Ακόμη, σύμφωνα με τις Γρίβα και Σέμογλου(2013) όλες οι σύγχρονες 

διδακτικές προσεγγίσεις προτείνουν το παιχνίδι ως εργαλείο για την μαθησιακή 

διαδικασία. Με το παιχνίδι δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αναλαμβάνουν 

ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και να μη γίνονται παθητικοί αποδέκτες 

πληροφοριών(Silberman,1996 ό.α. στο Γρίβα & Σέμογλου, 2013: 120). Με άλλα 

λόγια, τα παιδιά μαθαίνουν βιωματικά, καθώς γίνονται ερευνητές, ενεργοποιούν τη 

φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Οι συμμετέχοντες στο παιχνίδι 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, επεξεργάζονται πληροφορίες, παίρνουν αποφάσεις και 

δίνουν λύσεις σε προβλήματα(Allery,2004 ό.α. στο Γρίβα & Σέμογλου, 2013: 120), 

ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν δοκιμάζοντας και αποκτώντας εμπειρίες. 

Οι θεωρίες που έχουν δοθεί για το παιχνίδι χωρίζονται σε κλασικές, αλλά και 

σε σύγχρονες – μοντέρνες. Οι κλασικές θεωρίες δημιουργήθηκαν πριν τον 20
ο
 αιώνα 

και όλες στηρίζονται ή επηρεάζονται από τη δαρβινική θεωρία για τη «φυσική 

επιλογή». Όπως αναφέρει ο Αντωνιάδης(1994: 27), οι θεωρίες αυτές προσπαθούν να 

δώσουν μια εξήγηση στο γιατί παίζει το παιδί και τι είναι το παιχνίδι.  

Η άποψη του Γερμανού φιλόσοφου K. Gross(1861-1946) ότι το παιδικό 

παιχνίδι έχει ενστικτώδη βιολογικό χαρακτήρα και ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα 

στο παιχνίδι του παιδιού και στα παιχνίδια του ζώου, κυριαρχούσε για περισσότερο 

από 30 χρόνια (Αντωνιάδης,1994: 26). Αυτού του είδους οι θεωρίες προσπαθούν να 

εξηγήσουν το παιχνίδι δίνοντας βάση και ερμηνεύοντας τον βιολογικό χαρακτήρα. 

Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τις παραδοσιακές θεωρίες, η ανάγκη του ανθρώπου για 

το παιχνίδι έχει σκοπό τη διατήρηση ή κατανάλωση της ενέργειας. 

Από την άλλη πλευρά, στον 20
ο
 αιώνα, δημιουργήθηκαν νέες θεωρίες για το 

παιχνίδι, καθώς οι επιστήμες εξελίχθηκαν και μαζί εξελίχθηκε και η σκέψη των 

επιστημόνων. Οι νεότερες, σύγχρονες θεωρητικές απόψεις των επιστημόνων για το 

παιχνίδι, θεωρούν το φαινόμενο του παιχνιδιού ως χαλάρωμα της ζωής, πηγή 

ξεκούρασης και ψυχαγωγίας. 

Η θεωρία της «πλεονάζουσας ή περίσσειας» ενέργειας υποστηρίχθηκε από 

τον Herbert Spencer. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ματσαγγούρας(2003: 109) η 

βιολογική αυτή θεωρία αντιμετωπίζει το παιχνίδι ως εκτόνωση του παιδιού. Το 

παιχνίδι, δηλαδή, είναι μια καλή ευκαιρία για απαλλαγή από την περίσσεια ενέργεια 

από την οποία κυριαρχείται, από την οποία συσσωρεύεται στο παιδί όπως αναφέρει ο 
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Holmes(1994 ό.α. στο Κοπτερίδου,2014). Σύμφωνα με τη θεωρία της «προγονικής 

κληρονομικότητας ή αταβισμού», το παιχνίδι φαίνεται να είναι σημαντικός 

παράγοντας που αφορά στην εξέλιξη ολόκληρου του ανθρώπινου είδους.  

Άλλη θεωρία είναι αυτή της «προπαρασκευαστικής άσκησης» ή 

«αυτοαγωγής» ή «προπαρασκευής» του Groos, σύμφωνα με την οποία τα παιδιά 

μέσω του παιχνιδιού προετοιμάζονται για το επόμενο στάδιο της ανάπτυξής τους, 

τελειοποιώντας τις αναγκαίες για αυτό δεξιότητες(Σιβροπούλου2010: 11-

12∙Αντωνιάδης,1994: 29). Ακόμη, σύμφωνα με τον Lazarus(Αντωνιάδης,1994: 30), το 

παιχνίδι είναι για τα παιδιά ένα μέσο χαλάρωσης, για να ανακτήσουν τις δυνάμεις 

τους, να αναπληρώσουν την ενέργειά τους. Η θεωρία αυτή είναι η θεωρία της 

«χαλάρωσης – ξεκούρασης - αναψυχής». 

Οι σύγχρονες θεωρίες είναι σε ένα βαθμό επηρεασμένες από τις παραδοσιακές 

και άρχισαν να αναπτύσσονται μετά το 1920 κατά τον 20
ο
 αιώνα. Όμως, δεν 

ερμηνεύουν το φαινόμενο του παιχνιδιού με βάση το βιολογικό στοιχείο. Οι νέες 

θεωρίες ενδιαφέρονται να ερμηνεύσουν περισσότερο άλλους παράγοντες που 

αφορούν το παιδικό παιχνίδι ως διαδικασία, όπως για παράδειγμα το ποιος είναι ο 

ρόλος του παιχνιδιού στην ανάπτυξή τους, τι πρέπει να παίζουν και σε ποια ηλικία, 

χρειάζονται παρέμβαση στο παιχνίδι τους (Αντωνιάδης,1994: 31). Στις σύγχρονες 

θεωρίες για το παιχνίδι ανήκουν οι ψυχαναλυτικές θεωρίες που βασίζονται στον 

Piaget, με θεωρίες του Freud, Erikson και της Klein, αλλά και οι 

κοινωνιοπολιτισμικές – ανθρωπολογικές με τους Mead και 

Vygotsky(Κοπτερίδου,2014). 

Στα πλαίσια της «ψυχαναλυτικής θεωρίας» ή «θεωρίας της κάθαρσης ή 

καθαρτικής θεωρίας», το παιχνίδι αποτελεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο τα παιδιά 

αποδεσμεύονται από τους περιορισμούς της πραγματικότητας και εκδηλώνουν 

ελεύθερα συμπεριφορές επιθετικές(Freud,1961 ό.α. στο Αυγητίδου,2001: 16). Σύμφωνα 

με αυτή τη θεωρία το παιδί βρίσκει διέξοδο από τις δύσκολες εμπειρίες και τα 

άσχημα συναισθήματα μέσω του παιχνιδιού και τα αντικαταστεί με περισσότερο 

θετικά (Τσαπακίδου,2014: 19). 

Το παιχνίδι για τον Sigmund Freud είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να 

ικανοποιήσει τις επιθυμίες του και την τάση που έχει να αναζητά την ευχαρίστηση 

μέσω του παιχνιδιού. Ακόμη,  μέσα από το παιχνίδι αποδεσμεύεται από τους φόβους 
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και τις αδυναμίες που το κυριεύουν(Σμαράγδα – Τσιαντζή, 1996: 66).  Το παιδί μέσα 

στο παιχνίδι καθίσταται ενεργητικός κυρίαρχος και γίνεται ικανό να αντιμετωπίσει το 

άγχος και την αγωνία του(Αυγητίδου,2001: 16).  

Επιπλέον, σύμφωνα με την Klein το παιδί μέσα από το παιχνίδι μπορεί να 

εκδηλώνει τη βιαιότητα και την επιθετικότητά του, αλλά και να ξεχωρίζει τα 

γεγονότα που του προκαλούν αναστάτωση και να αναζητά τα γεγονότα που θα του 

προσφέρουν πιο ευχάριστα συναισθήματα(Τσαπακίδου,2014: 20).  Η Klein 

προσπάθησε να ερμηνεύσει τα παιχνίδι μέσα από την παρατήρηση. Η ίδια πίστευε 

πως το παιχνίδι από μόνο του έχει μεγάλη σημασία, όμως αυτό που προσφέρει στο 

παιδί είναι η συνειδητοποίηση της ασύνειδης σημασίας του 

παιχνιδιού(Αυγητίδου,2001: 16). 

Ο Erikson, προσπάθησε να ερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά 

διαμορφώνουν την προσωπική τους ταυτότητα, ανάλογα με τον κοινωνικό τους 

περίγυρο. Ακόμη, το παιδί μέσα στο παιχνίδι δίνει σημασία στο «εγώ» του και 

προσπαθεί να διατηρήσει την ταυτότητά του (Τσαπακίδου,2014: 21). 

Σύμφωνα με τον Jean Piaget, με βάση τη γνωστική – εξελικτική θεωρία, το 

παιδικό παιχνίδι αποτελεί μια βασική συνθήκη για την ανάπτυξη του παιδιού. Το 

παιχνίδι για τον αναπτυξιακό ψυχολόγο αποτελεί ένα βασικό μέσο για να αναπτυχθεί 

το παιδί νοητικά(Τσιάντζη - Σμαράγδα, 1998: 73). 

Ο Piaget στη γνωστική – εξελικτική του θεωρία υποστηρίζει ότι το παιχνίδι 

μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη μορφή(Αυγητίδου,2001: 18). Αυτό σημαίνει πως 

συγκεκριμένοι τρόποι παιχνιδιού ενδείκνυνται για την κάθε ηλικία των παιδιών. Έτσι, 

ο αναπτυξιακός ψυχολόγος χωρίζει το παιχνίδι σε τρεις τύπους παιχνιδιού για κάθε 

ηλικία : α)το αισθησιοκινητικό ή παιχνίδι άσκησης, β)το συμβολικό παιχνίδι και γ)το 

παιχνίδι με κανόνες. Αυτές οι τρεις βασικές μορφές παιχνιδιού αντιστοιχούν και σε 

τρία βασικά στάδια ανάπτυξης της νοημοσύνης του παιδιού, καθώς το παιχνίδι 

γίνεται εξελικτικό φαινόμενο, ανάλογα με το νοητικό του επίπεδο σε κάθε ηλικία 

(Μακρυνιώτη,2000). 

Συγκεκριμένα, το παιχνίδι άσκησης, αισθησιοκινητικό και εξερευνητικό, είναι 

αυτό στα πλαίσια του οποίου απασχολούνται τα παιδιά από 6 μηνών έως 2 ετών. Το 

παιδί έρχεται σε επαφή με διάφορα αντικείμενα και ανθρώπους. 
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 Στη συνέχεια, το παιδί από το αρχικό, απλό παιχνίδι εξάσκησης, μεταβαίνει 

στο συμβολικό παιχνίδι, υποκριτικό, φανταστικό, κοινωνικό – δραματικό στα 2 έως 6 

ή 7 ετών. Το παιδί σ’ αυτή την ηλικία, σ’ αυτό το στάδιο της ανάπτυξής του 

διακατέχεται από εγωκεντρισμό και εγωκεντρικό χαρακτηρίζεται και το παιχνίδι του. 

Σ’ αυτό το στάδιο παιχνιδιού το παιδί αφομοιώνει τον εξωτερικό κόσμο σύμφωνα με 

τις δικές του επιθυμίες και ανάγκες και άρα διαμορφώνει στο μυαλό του την  

πραγματικότητα σύμφωνα με τις δικές του απαιτήσεις. Σε αυτή την ηλικία το παιχνίδι 

αποτελεί αναπαράσταση της ζωής ή και δημιουργία φανταστικών καταστάσεων. 

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο βρίσκεται κατά τον Piaget το παιχνίδι των 

κανόνων, στην ηλικία  6,7 έως 11,12 ετών. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει πιο σύνθετα 

και πολύπλοκα παιχνίδια, ομαδικά, οργανωμένα, με κανόνες, με συγκεκριμένους 

σκοπούς.  

Από την σκοπιά των κοινωνιο – πολιτισμικών, ανθρωπολογικών θεωριών, το 

παιχνίδι φαίνεται να αντανακλά τη σημαντικότητά του στον κοινωνικοποιητικό του 

ρόλο περισσότερο. Ο Ρώσος ψυχολόγος Vygotsky τονίζει, επίσης, τη σπουδαιότητα 

του παιχνιδιού για την ανάπτυξη των παιδιών. Μέσα από τις θεωρίες του, βέβαια, 

γίνεται αντιληπτό ότι διαφοροποιείται από αυτές του Piaget για την ανάπτυξη- 

ωρίμανση και τις νοητικές λειτουργίες του παιδιού. Ο Piaget θεωρεί πως το παιδί 

πρώτα αναπτύσσεται βιολογικά και στη συνέχεια επέρχεται η μάθηση. Αντίθετα, ο 

Vygotsky θεωρεί πως η ανάπτυξη – ωρίμανση του παιδιού είναι αποτέλεσμα της 

μάθησης, Το παιδί μαθαίνει και αναπτύσσεται στα πλαίσια της ζώνης της επικείμενης 

ανάπτυξής του (zone of proximal development). Όμως, για να περιγράψουμε τη 

γνωστική ανάπτυξη του παιδιού χρειάζεται πρώτα να ερευνήσουμε το κοινωνικό του 

περιβάλλον, καθώς μέσα από την κοινωνική επίδραση αναπτύσσεται η γνωστική 

ανάπτυξη και μάθηση (Καψάλης,2006 ό.α. στο Τσαπακίδου,2014: 27). 

Η ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης είναι το διάστημα ανάμεσα στο 

πραγματικό αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού και το δυνητικό επίπεδο ανάπτυξης, 

στο οποίο το παιδί μπορεί να φτάσει με τη βοήθεια και την αλληλεπίδραση πιο 

ικανών ή έμπειρων ατόμων (Αυγητίδου,2001: 31). Το παιχνίδι για τον Vygotsky 

συνδέεται με τη θεωρία του για τη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης, αφού μέσα από 

αυτή τη δραστηριότητα και με την αλληλεπίδρασή του με τους πιο έμπειρους από 

αυτόν, το παιδί καταφέρνει να φτάσει σε ανώτερο αναπτυξιακό επίπεδο και να γίνει 
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ικανότερο. Στο παιχνίδι το παιδί πάντα προηγείται της ηλικίας του, της καθημερινής 

του συμπεριφοράς. Είναι σαν να έχει ψηλώσει ένα κεφάλι περισσότερο απ’ το 

πραγματικό του ύψος(Vygotsky, 1997: 213). 

Για τον Ρώσο ψυχολόγο το παιχνίδι αρχίζει με μια φανταστική κατάσταση 

που είναι κοντά στην πραγματικότητα, εξελίσσεται ως προσπάθεια για ενσυνείδητη 

διαπίστωση του σκοπού του και στο τέλος εμφανίζεται ως παιχνίδι με κανόνες 

(Σμαράγδα – Τσιαντζή,1996: 71). Τα παιδιά μέσα από τη φαντασία και τους κανόνες 

στο παιχνίδι αναπτύσσουν την αφαιρετική τους σκέψη(Vygotsky,1997: 213). 

3.1.3 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΠΛΕΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Ο ρόλος του παιχνιδιού, ιδιαίτερα για την περίοδο της  προσχολικής ηλικίας, 

τονίζεται από πολλούς παιδαγωγούς, γιατί αποτελεί το βασικότερο μέσο για την 

αφύπνιση σωματικών και πνευματικών δυνάμεων του παιδιού και γενικότερα για την 

ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Σύμφωνα με τις θεωρίες πολλών παιδαγωγών, 

ψυχολόγων, επιστημόνων, αλλά και με έρευνες που αφορούν στο παιχνίδι, η σημασία 

και τα οφέλη του φαίνεται να είναι σημαντικά για την ολόπλευρη ανάπτυξη των 

παιδιών. Όπως αναφέρουν οι Hopper, Grey & Maude(2000 ό.α. στο Γρίβα & Σέμογλου, 

2013: 117), το παιχνίδι ωφελεί την ολική ανάπτυξη του παιδιού, την κινητική 

ικανότητα, την κριτική σκέψη, την κατανόηση εννοιών, επίλυση προβλημάτων, αλλά 

και την προσωπικότητά του. 

 Στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών συγκαταλέγονται η ανάπτυξη των 

κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών και ταυτόχρονα η γνωστική, συναισθηματική και 

κοινωνική ανάπτυξή τους. Άλλωστε, το παιδί κατά τη διαδικασία του παιχνιδιού 

«πειραματίζεται, κρίνει, αξιολογεί τι μπορεί να κάνει το παιχνίδι του εύκολο ή 

δύσκολο, ομαδικό ή ατομικό, σύνθετο ή απλό, τι υλικά θα χρησιμοποιήσει για να 

οργανώσει το πλαίσιο της κινητικής του δραστηριότητας» (Τσαπακίδου,2014). 

 Κινητική ανάπτυξη 

Όσον αφορά στην ανάπτυξη των κινητικών ικανοτήτων των παιδιών, στην 

ηλικία των τριών έως οκτώ χρονών, πολλές από τις ικανότητες των παιδιών που 

σχετίζονται με το σώμα, όπως η οπτική και η ακουστική αντιληπτική ικανότητα, οι 

αντιδράσεις του παιδιού, η προτίμηση αριστερού ή δεξιού χεριού, βρίσκονται ακόμη 
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σε εξέλιξη, ανάπτυξη στο σώμα τους. Το ελεύθερο παιχνίδι με ποικίλα ερεθίσματα 

στο περιβάλλον είναι απαραίτητο για να αναπτυχθεί η κινητικότητα των μικρών 

παιδιών και οι κινητικές δραστηριότητες παίζουν καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη 

του ολόκληρου του νευρικού συστήματος των μικρών παιδιών(Τσαπακίδου,1997). 

Μέσω του παιχνιδιού τα παιδιά στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία 

εξασκούνται στις μετακινήσεις, τις στάσεις και τους χειρισμούς και αυτή η εξάσκηση 

βοηθά στο να εξελιχθούν αυτές οι δεξιότητες σε ολοκληρωμένες, συντονισμένες 

κινήσεις. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν σύμφωνα με την Gallahue (1996 ό.α. στο 

Τσαπακίδου,2014) το περπάτημα, το τρέξιμο, το λάκτισμα, το άλμα, το πιάσιμο, το 

χτύπημα. Στο επίπεδο των κινήσεων, το παιδί μέσα στο χώρο με διάφορα αντικείμενα 

όπου παίζει και κινείται, αναπτύσσει τις αδρές κινήσεις του, αλλά και αργότερα τις 

λεπτές. Η ανάπτυξη των λεπτών κινητικών δεξιοτήτων συνίσταται στην ικανότητα 

συντονισμού μικρών μυϊκών ομάδων στα άκρα (Gallahue,1996, ό.α στο Τσαπακίδου, 

1997). Έτσι, το παιδί εξασκείται σε διάφορες μορφές κινήσεων, πειραματίζεται και 

μαθαίνει με τον καιρό να χρησιμοποιεί όλο και πιο καλά το σώμα του, καθώς και να 

επιτελεί τη σωστή ενέργεια. Σύμφωνα με τον Smith(2001: 207), το κατασκευαστικό 

παιχνίδι είναι αυτό που προσφέρεται για την άσκηση των παιδιών στη λεπτή 

κινητικότητα, ενώ η αδρή κινητικότητα μπορεί να ειτευχθεί με το ψευτοπάλεμα και 

το αδρό, σωματικό παιχνίδι.  

Επιπλέον, καθώς συμβαίνει στα παιδιά η μυελίνωση, δηλαδή ο σχηματισμός 

της μυελίνης γύρω από τους άξονες των νευρικών κυττάρων, παράλληλα με την 

ανάπτυξη της αντιληπτικής ικανότητας, το παιχνίδι εξασκεί τα παιδιά στον οπτικό και 

ακουστικό συντονισμό. Το παιδί εξασκείται στο να αντιλαμβάνεται γρηγορότερα 

οπτικά, ακουστικά ερεθίσματα και αρχίζει να αντιδρά άμεσα με κινήσεις. 

Μέσα από το παιχνίδι τους τα παιδιά όλο και πιο πολύ εξασκούνται στο να 

συντονίζουν τις κινήσεις τους, να τις βελτιώνουν, να τις κάνουν πιο σύνθετες και να 

γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο χρειάζεται να κινηθούν σε κάθε περίπτωση, καθώς 

τελειοποιούν το σώμα τους. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι κινητικές δραστηριότητες 

των μικρών παιδιών, καθώς σύμφωνα με έρευνα των Bark, Hajami & Kamil(2004 ό.α. 

στο Γρίβα & Σέμογλου, 2013: 118) το καλό επίπεδο κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών 

του νηπιαγωγείου προάγει την εύκολη ένταξή τους στο νέο σχολικό περιβάλλον, στο 

δημοτικό σχολείο. Ακόμη, όσο πιο πολύ αναπτύσσονται κινητικά, μεγαλύτερη 
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αυτοπεποίθηση νιώθουν για να δοκιμάζουν νέες δραστηριότητες και με μεγαλύτερη 

ευκολία μπορούν να εμπλακούν σε πιο επικίνδυνες δραστηριότητες 

(Τσαπακίδου,2014). Τα παιδιά κατά την προσχολική ηλικία χαρακτηρίζονται από μια 

«ακόρεστη δίψα» για κίνηση που στη συνέχεια εξελίσσεται σε κινητική δεξιότητα 

(Τσαπακίδου,1997: 15). 

 Γνωστική ανάπτυξη 

Τα παιδιά κατά την προσχολική ηλικία έχουν την ικανότητα να σκέπτονται 

και να δίνουν λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν, μπορούν να μιλούν και να 

εκφράζονται σε σχέση με τις επιθυμίες τους. Μέσω του παιχνιδιού τα μικρά παιδιά 

μπορούν να ερευνούν το περιβάλλον τους, συμπεριλαμβανομένου του χώρου, των 

αντικειμένων και των προσώπων μέσα σε αυτό. Έτσι, παίζοντας το παιδί μαθαίνει, 

αρχικά, τον δικό του χώρο, το σώμα του και στη συνέχεια, το χώρο στον οποίο παίζει. 

Το παιδί μπορεί να παρατηρεί, να αναγνωρίζει και να εκφράζεται σε σχέση με τον 

χώρο όπου βρίσκεται με διάφορες έννοιες, όπως, ψηλά -  χαμηλά, δεξιά – αριστερά 

(Τσαπακίδου,1997: 27).  Η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού, επίσης, αυξάνεται με το 

παιχνίδι, αφού το παιδί έχει την ανάγκη να μιλήσει για να επικοινωνήσει και να 

συνεννοηθεί με τους συνομηλίκους του (Κιτσαράς,2001: 201).Ακόμη, μέσα από τα 

υλικά με τα οποία έρχεται σε επαφή το παιδί, αναπτύσσει τις αισθήσεις του 

προσπαθώντας να καταλάβει την υφή, τους ήχους των υλικών.  

Μέσω του παιχνιδιού τα μικρά παιδιά καλλιεργούν την δημιουργικότητα και 

τη φαντασία τους. Ιδιαίτερο ρόλο παίζει το κοινωνικο – δραματικό παιχνίδι στο οποίο 

τα παιδιά αναλαμβάνουν να υποδυθούν έναν ρόλο και μέσω αυτού φαίνεται να 

καλλιεργούν τις γλωσσικές τους και γνωστικές δεξιότητες (Smith,2001: 206), καθώς 

προσποιούμενοι ότι παίζουν σε συγκεκριμένη περίσταση, καλούνται να 

ανταποκριθούν στο αντίστοιχο κοινωνικό πλαίσιο με την αντίστοιχη χρήση της 

γλώσσας και με την αντίστοιχη επιλογή των δράσεών τους. Ακόμη, στο 

κατασκευαστικό παιχνίδι τα παιδιά αναπτύσσουν, επίσης τις γνωστικές τους 

δεξιότητες και τον σχηματισμό εννοιών (Smith, 2001: 206). 

Ακόμη, σύμφωνα με τη Smilansky(Smith,2001: 213), αλλά και άλλους 

υπέρμαχους του έθους του παιχνιδιού, παιδιά τα οποία εκπαιδεύτηκαν στο παιχνίδι 

βελτίωσαν τις γνωστικές και γλωσσικές τους ικανότητες. Με άλλα λόγια αυτό που 

υποστηρίζει η Smilansky είναι πως μέσα από την συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο 
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παιχνίδι των παιδιών, στο «κηδεμονευόμενο παιχνίδι», αυτό με την παρέμβαση των 

ενηλίκων, όπως το ονομάζει, τα παιδιά φάνηκε να έχουν πολλαπλά οφέλη ως προς 

την φαντασία, την αφήγηση, την υποκριτική στο κοινωνικο – δραματικό παιχνίδι. 

Τα παιδιά εκφράζουν τις ιδέες τους παίζοντας, σκέφτονται και δημιουργούν. 

Ακόμη, ανταλλάσουν πληροφορίες και μπορούν να επιλύουν προβλήματα, μπορούν 

να σκέπτονται, να κρίνουν. Ανακαλύπτουν νέες ιδέες και γνώσεις μέσα από τη 

διευθέτηση  συγκρούσεων(Sutton- Smith,1979). Επιπλέον, το μυαλό του παιδιού μέσα 

στο παιχνίδι παίρνει πληροφορίες, μαθαίνει να συγκεντρώνεται, να παρατηρεί, να 

θυμάται, να συγκρίνει(Αντωνιάδης,1994). 

 Κοινωνική ανάπτυξη 

Το παιχνίδι στην προσχολική ηλικία αποτελεί έναν πολύ σημαντικό 

παράγοντα που συντελεί στην  κοινωνικοποίηση του παιδιού. Τα παιδιά παίζοντας 

καλούνται να αφήσουν τη σφαίρα του εαυτού τους και να δώσουν προσοχή στον 

κόσμο γύρω τους, να μιλήσουν, να συνευρεθούν και να αλληλεπιδράσουν με τους 

συμμαθητές τους και τον εκπαιδευτικό τους. Ακόμη, μαθαίνουν να συνεργάζονται, να 

συμπεριφέρονται με προσοχή, να δέχονται και να αποδέχονται τους άλλους, αλλά και 

να τηρούν τους κανόνες του παιχνιδιού (Τσαπακίδου,1997).  Για την διαδικασία του 

παιχνιδιού προϋποτίθενται υπαρκτές σχέσεις ανάμεσα στους 

συμμετέχοντες(Αυγητίδου,2001: 161). 

Το παιχνίδι από την ηλικία τριών, τεσσάρων ετών παίζει καθοριστικό ρόλο 

στην πορεία του ατόμου, καθώς το ίδιο ξεκινά να παίρνει μέρος στο κοινωνικό – 

ομαδικό παιχνίδι και να επικοινωνεί με τα υπόλοιπα παιδιά(Σιβροπούλου,1997). Στο 

ελεύθερο παιχνίδι παρέχεται στο παιδί η δυνατότητα να συνεργάζεται για να επιτύχει 

με άλλα παιδιά ένα κοινό σκοπό, να συμβιβάζεται ώστε να συμβαίνει το δικαιότερο 

στην τάξη, να συνδιαλέγεται, να μοιράζεται τα παιχνίδια του, καθώς και να γίνεται 

μέλος μιας ομάδας. Όπως αναφέρει και ο Smith(2001: 206) για να χαρακτηριστεί το 

παιχνίδι ψευτοπάλεμα ή κοινωνικό- δραματικό, χρειάζεται να μετέχουν σε αυτό δυο ή 

και περισσότεροι συμπαίκτες.  

Όμως, όλα τα παιδιά δεν διαθέτουν τις ίδιες κοινωνικές δεξιότητες, δεν είναι 

επιδέξια  για να συμμετέχουν στο παιχνίδι. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις έρχεται να 

βοηθήσει τα παιδιά, να στηρίξει και να ενισχύσει τη συμμετοχή τους σε αυτό ο ρόλος 
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του εκπαιδευτικού. Η αλληλεπίδραση του παιδιού με τον εκπαιδευτικό παίζει 

σημαντικό ρόλο για την κοινωνικοποίηση του παιδιού, γιατί ο εκπαιδευτικός 

γνωρίζοντάς το, βήμα, βήμα, προσπαθεί να το βοηθήσει να αναπτυχθεί στο παιχνίδι 

του και να ενισχύσει τη συμμετοχή του σε όλες τις δραστηριότητες. Mε αυτόν τον 

τρόπο, ο εκπαιδευτικός, ενήλικος καταφέρνει να φέρει το παιδί πιο κοντά με τον 

κοινωνικό του περίγυρο, να  το ωθήσει ν’ αποκτήσει ουσιαστικές σχέσεις με τους 

συνομηλίκους του, όπως πραγματεύεται η θεωρία του Κοινωνικού 

Κονστρουκτιβισμού, και να το κάνει να ενταχθεί σε συνεργατικές δραστηριότητες. 

Ακόμη, οι έρευνες δείχνουν πως οι κοινωνικές δεξιότητες αναπτύσσονται στα παιδιά 

όταν αυτά εκπαιδευτούν συστηματικά. Όταν , όμως, η νηπιαγωγός απέχει από τις 

ελεύθερες δραστηριότητες στην τάξη, τα παιδιά δείχνουν να αναπτύσσουν 

στερεοτυπικές σχέσεις(Αυγητίδου,2008: 22) καθώς και να απομακρύνονται από τον 

κοινωνικό τους περίγυρο. 

Επίσης, αξιοσημείωτη είναι η τοποθέτηση της Τσίγκρα(2001) για την 

κοινωνική διάσταση που αποκτά το ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών. Σύμφωνα με 

αυτήν, τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι τους στις γωνιές, περιοχές δραστηριοτήτων του 

νηπιαγωγείου ενέχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο ομαδικό παιχνίδι και να 

αλληλεπιδράσουν με τα άλλα παιδιά. Έτσι, εντάσσουν τους εαυτούς τους στο πλαίσιο 

της σχολικής κουλτούρας και  στο πλαίσιο της κουλτούρας των συνομηλίκων, το 

οποίο τα ίδια τα παιδιά καθορίζουν, συγκροτώντας τους δικούς τους κανόνες σε 

αυτήν. Ακόμη, τα μικρά παιδιά μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους, 

ρυθμίζουν τους ρόλους, συγκροτούν την κοινωνική τους ταυτότητα και ρυθμίζουν τις 

σχέσεις τους με τους συνομηλίκους. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί πως τα 

παιδιά που έχουν συγκροτήσει μια αναβαθμισμένη κοινωνική ταυτότητα, αυτά 

δηλαδή που απολαμβάνουν γόητρο στην κουλτούρα των συνομηλίκων, επιτυγχάνουν 

να ανταποκρίνονται καλύτερα στο παιχνίδι. Όμως, η συγκρότηση της κοινωνικής 

ταυτότητας των παιδιών συμπεριλαμβάνει και τη ρύθμιση των σχέσεων ελέγχου και 

εξουσίας στα παδιά, καθώς τα παιδιά με μεγαλύτερο γόητρο, κατορθώνουν να είναι 

περισσότερο αποδεκτοί από τους συνομηλίκους τους και να ελέγχουν και τον ορισμό 

άλλων παιδιών στην κουλτούρα των συνομηλίκων. 

 Συναισθηματική ανάπτυξη 
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Μέσα από την εμπλοκή τους στο παιχνίδι, τα παιδιά ευχαριστιούνται και 

ικανοποιούν την ανάγκη τους για σωματική κίνηση και παιχνίδι, αλλά και για 

συναναστροφή με τους συνομηλίκους τους(Κιτσαράς,2001: 199). Αποκτούν 

συναισθήματα χαράς, αλλά και μαθαίνουν να βιώνουν τη στενοχώρια, τη δυσφορία. 

Όπως υποστηρίζει και ο Freud, το παιχνίδι έχει καθαρτική σημασία, καθώς τα μικρά 

παιδιά απελευθερώνονται από τα αρνητικά τους συναισθήματα. Αποκτούν την 

εμπειρία του να νικούν, αλλά και να χάνουν. Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά 

εκτονώνονται και εκτονώνουν την οργή, τη ζήλεια τους(Σιβροπούλου,1997), αλλά και 

εκφράζουν την επιθετικότητά τους, τη βιαιότητά τους(Τσαπακίδου,2014: 20). Επίσης, 

στο παιχνίδι το παιδί είναι ικανό να διαχειριστεί το άγχος και την αγωνία του, 

καθιστώντας τον εαυτό του ενεργητικό κυρίαρχο σε αυτό(Αυγητίδου,2001: 16). 

Παράλληλα, μέσα στο παιχνίδι δίνεται η ευκαιρία τόσο στα εξωστρεφή, όσο και στα 

εσωστρεφή παιδιά να διατυπώσουν τις απόψεις τους και να εκφράσουν τα 

συναισθήματά τους(Toth,2005 ό.α. στο Γρίβα & Σέμογλου,2013: 121). 

Ακόμη, το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μέθοδος ψυχοθεραπείας 

μαζί με την ψυχανάλυση(Τσαπακίδου,2014: 20). Αυτό συμβαίνει καθώς τα παιδιά μέσα 

από παιχνίδια αντικείμενα, εξωτερικεύουν αυτό που αισθάνονται και βοηθούν τον 

ψυχαναλυτή να βγάλει συμπεράσματα για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. 

Επιπλέον, το παιχνίδι αποτελεί το μέσο για να εκφραστούν τα παιδιά 

ελεύθερα, να περάσουν το χρόνο τους δημιουργικά με τους συνομηλίκους τους. Έτσι, 

αναπτύσσουν φιλίες και μαθαίνουν να συνεργάζονται. Μέσα από την συνεργασία, τη 

συντροφικότητα και την διαρκή εκπαίδευσή τους από τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά 

μαθαίνουν να υποχωρούν και να νοιάζονται για τους φίλους τους, ξεπερνώντας τον 

εγωκεντρισμό τους, καθώς και αναπτύσσουν την ενσυναίσθηση. Μαθαίνουν, επίσης, 

να μοιράζονται και να περιμένουν για να έρθει η σειρά τους, να παίζουν με τον 

καλύτερο τρόπο για να συμβαίνει το δικαιότερο για όλους. 

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα παιδιά παίζοντας αισθάνονται 

αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη για τον εαυτό τους, καθώς αποτελεί μεγάλο βήμα 

για αυτά να ξεκινήσουν να παίζουν και πολύ μεγαλύτερο να συμμετάσχουν στο 

ομαδικό παιχνίδι. Επίσης, μέσω του παιχνιδιού τα μικρά παιδιά κατακτούν την 

αυτονομία τους στα πλαίσια διαφόρων περιστάσεων, όπως στοχεύουν και 
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προσπαθούν γι αυτό τα σκανδιναβικά εκπαιδευτικά συστήματα. Έτσι, ξεκινούν να 

διαμορφώνουν τον εαυτό τους. 

3.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Το παιχνίδι αποτελεί αδιαμφισβήτητα πολύ σημαντικό παράγοντα της ανάπτυξης του 

παιδιού και την άποψη αυτή ενστερνίζονται ψυχολόγοι, παιδαγωγοί, κοινωνιολόγοι 

και άλλοι ερευνητές και εκπαιδευτικοί. Σε κάθε περίπτωση, τα οφέλη του είναι 

τεράστια καθώς, μέσα από τις διαδικασίες παιχνιδιού το παιδί μαθαίνει βιωματικά τον 

εαυτό του, το χώρο, τον κόσμο γύρω του, δημιουργεί, αναπτύσσεται. Ακόμη, πολύ 

σημαντική είναι, σύμφωνα με την Τσίγκρα(2001: 193) η κοινωνικοποιητική 

λειτουργία που επιτελεί το παιχνίδι. Τα παιδιά μέσω του παιχνιδιού φαίνεται να 

δημιουργούν διαπροσωπικές σχέσεις και να διαμορφώνουν την κοινωνική τους 

ταυτότητα. 

Ωστόσο, για το ελεύθερο παιχνίδι δεν γίνεται λόγος στο Πρόγραμμα Σπουδών 

Νηπιαγωγείου της χώρας μας(Πιλοτικό Πρόγραμμα,2011),ενώ στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

(Διαθεματικό Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, 2003) το ελεύθερο 

παιχνίδι αναφέρεται σε ένα μικρό κομμάτι, όπου περιγράφονται δραστηριότητες με 

τις οποίες ίσως τα παιδιά απασχολούνται, καθώς το υπόλοιπο πρόγραμμα αναφέρεται 

στο σχεδιασμό της εκπαίδευσης των παιδιών με οργάνωση δραστηριοτήτων. Οπότε, 

ούτε στο ρόλο της νηπιαγωγού στο ελεύθερο παιχνίδι δίνεται μεγάλη έμφαση. 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί φαίνεται να αναγνωρίζουν τη μεγάλη σημασία 

που διακατέχει το παιχνίδι των παιδιών για την ανάπτυξή τους σε διάφορους τομείς. 

Ακόμη, σε έρευνα των Wood και Bennett(Αυγητίδου,2001) για τα οφέλη και το 

χαρακτήρα του παιχνιδιού, οι εκπαιδευτικοί διατυπώνουν απόψεις οι οποίες 

εξιδανικεύουν το ρόλο του παιχνιδιού τόσο ως προς τα οφέλη προς τα παιδιά, όσο και 

προς τους ίδιους. Οι περισσότεροι συμφωνούν στο ότι μέσω των ελεύθερων 

δραστηριοτήτων τα παιδιά μαθαίνουν ευκολότερα, αποτελεσματικότερα και 

ουσιαστικότερα απ΄ ότι  κατά τις οργανωμένες δραστηριότητες. Ακόμη, μέσα από το 

παιχνίδι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρατηρήσουν το πώς μαθαίνουν πραγματικά 

τα παιδιά. Επομένως, πολλοί είναι οι νηπιαγωγοί οι οποίοι συνηγορούν υπέρ του 

παιχνιδιού των παιδιών. 

Παρά την αναγνώριση των οφελών που προσφέρει το παιχνίδι των παιδιών, οι 

απόψεις που φαίνεται να έχουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τα οφέλη και την αξία 
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του, πολύ συχνά δεν βρίσκουν αντίκρισμα. Η θεωρία με την πράξη δεν φαίνεται να 

συμβαδίζουν. Με άλλα λόγια, πολλές φορές οι πρακτικές που χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται στις θεωρίες και απόψεις που 

ενστερνίζονται οι ίδιοι στις οποίες το παιχνίδι εξιδανικεύεται. 

Για παράδειγμα, κάποιοι εκπαιδευτικοί στην έρευνα των Wood και Bennett 

(Αυγητίδου,2001: 311- 318) ισχυρίστηκαν πως όταν έπαιζαν με τα μικρά παιδιά τα 

βοηθούσαν να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να μαθαίνουν τη γλώσσα τους. Ακόμη, 

άλλοι εξέφρασαν την άποψη πως δεν υφίσταται συγκεκριμένος σωστός ή 

λανθασμένος τρόπος για να παίξει ένα παιδί, ενώ άλλοι υποστήριξαν πως το 

αυθόρμητο παιχνίδι που ξεκινά από τα ίδια τα παιδιά είναι αυτό στο οποίο τα παιδιά 

κατορθώνουν περισσότερα απ’ ότι στο οργανωμένο. Ωστόσο, οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί παραδέχτηκαν πως κάποιες από αυτές τους τις θεωρίες, αλλά και άλλες 

σχετικές με το ελεύθερο παιχνίδι, δεν εφαρμόζονταν πάντοτε στην πρακτική από τους 

ίδιους. Ακόμη, ερευνητές τονίζουν τη δυσκολία και ανικανότητα των νηπιαγωγών να 

υποστηρίξουν το παιχνίδι των παιδιών επικεντρωμένοι σε πρακτικές που σχετίζονται 

με την ανάπτυξή του, να εφαρμόσουν στην πράξη όσα έχουν μάθει κατά την 

εκπαίδευσή τους. 

Είναι αξιοσημείωτο να τεθεί ένας προβληματισμός που αφορά στο παιχνίδι 

των παιδιών και τις πρακτικές των νηπιαγωγών που σχετίζονται άμεσα  με αυτό. Ο 

προβληματισμός αυτός έχει διατυπωθεί από την Αυγητίδου(2008: 17). «Τα παιδιά 

πρέπει να τα αφήνουμε μόνα τους να βρουν τον κοινωνικό τους ρυθμό μέσα στην 

καθημερινότητα ή έχει νόημα η οργανωμένη και συστηματική παρέμβαση της 

νηπιαγωγού με στόχο την ανάπτυξη της Ζώνης της Επικείμενης Ανάπτυξης;». Με 

άλλα λόγια, τα παιδιά μπορούν όλα από μόνα τους να συμμετάσχουν στο παιχνίδι ή 

χρειάζεται να παρέμβει η νηπιαγωγός για να τα βοηθήσει το παιχνίδι τους ώστε να 

εξελιχθεί παραπάνω; Αντίστοιχο προβληματισμό διατυπώνει σε άρθρο του και ο 

Smith (2001: 204) : «Θα έπρεπε ν’ αφήνουμε τα παιδιά να παίζουν ανενόχλητα ή να 

προσπαθούμε να δομήσουμε και να βελτιώσουμε το παιχνίδι τους με την παρέμβαση 

των ενηλίκων;». 

Πολλοί φαίνεται να είναι οι υποστηρικτές της άρσης του παιχνιδιού 

θεωρώντας πως το παιχνίδι των παιδιών είναι μια αυθόρμητη δική τους 

δραστηριότητα και κανείς δεν έχει λόγο να επεμβαίνει σε αυτήν. Από την άλλη 
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πλευρά, πολλοί είναι και οι υπέρμαχοι του παιχνιδιού των παιδιών οι οποίοι 

υποστηρίζουν πως τα παιδιά χρειάζονται μεθοδική παρατήρηση και βοήθεια στο 

παιχνίδι τους. Όμως, είναι σίγουρο πως και στη μία, αλλά και στην άλλη περίπτωση 

οι πρακτικές των εκπαιδευτικών είναι επηρεασμένες λίγο ή πολύ, από θεωρίες που 

αφορούν στο παιχνίδι των παιδιών και τις μεταξύ τους σχέσεις.  

Για παράδειγμα, πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δίνουν μεγάλη 

έμφαση στην παιδοκεντρική θεωρία του Piaget σύμφωνα με την οποία το παιχνίδι 

παίζει κυρίαρχο ρόλο στη ζωή του μικρού παιδιού, καθώς αυτό μαθαίνει μέσα από το 

παιχνίδι χτίζοντας και αφομοιώνοντας γνώσεις και υλικά  πάνω στις προϋπάρχουσες 

γνωστικές δομές. Ο Piaget στη θεωρία του υποστηρίζει ότι το παιχνίδι των παιδιών 

χωρίζεται ανάλογα με την ηλικία και ο ρόλος του εκπαιδευτικού περιορίζεται σε 

αυτόν του παρατηρητή. Ακόμη, σύμφωνα με ευρήματα των αναπτυξιακών 

ψυχολόγων τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να «μπουν» στη θέση άλλων παιδιών και να 

κατανοήσουν το σκεπτικό τους(Selman,1980 ό.α. στο Αυγητίδου,2008). Επομένως, οι 

δεξιότητές τους για να αλληλεπιδράσουν στο παιχνίδι είναι πολύ λίγες.  

Επηρεασμένοι από τις παραπάνω θεωρίες, καθώς και από αντίστοιχες, πολλοί 

είναι οι νηπιαγωγοί που θεωρούν επίσης, πως το παιχνίδι των παιδιών πρέπει να είναι 

αυθόρμητο και δικό τους «κατασκεύασμα». Ακόμη, πολλοί είναι και οι νηπιαγωγοί 

που έχουν αυτή την άποψη και θεωρούσαν πως με το να παρέμβουν στο παιχνίδι των 

παιδιών διακόπτουν το παιχνίδι, μειώνουν την θεραπευτική ικανότητα του παιδιού, 

αλλά και τα παιδιά δεν αφήνονται ελεύθερα να εκφράσουν τα συναισθήματά 

τους(2014 ).Έτσι, οι νηπιαγωγοί επιλέγουν να απέχουν από αυτό, να είναι αμέτοχοι ή 

και απόντες. Άλλοτε, αρκούνται στο ρόλο του παρατηρητή. Ακόμη, βασιζόμενοι οι 

νηπιαγωγοί στα πορίσματα των αναπτυξιακών ψυχολόγων, θεωρούν πως τα παιδιά 

δεν μπορούν να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες με αποτέλεσμα, να μην 

προσπαθούν να δώσουν στα παιδιά ευκαιρίες για να τις ενισχύσουν. 

Σε αντίθεση με τη θεωρία των αναπτυξιακών ψυχολόγων, κάποιες έρευνες 

έχουν δείξει πως τα μικρά παιδιά έχουν τις κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες 

ώστε να μπορούν να συναναστρέφονται με τους συνομηλίκους τους, να 

αλληλεπιδρούν και να αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις μαζί 

τους(Corsaro,1985∙Dunn,1988∙Αυγητίδου, 1997 ό.α. στο Αυγητίδου,2008). Και σε αυτή 

την περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να μείνουν αμέτοχοι στο παιχνίδι των 
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παιδιών, γιατί θεωρούν δεδομένο ότι όλα τα παιδιά είναι επιδέξια για να συμμετέχουν 

στο παιχνίδι και να συνεργαστούν με τους συνομηλίκους τους.  

Το «έθος του παιχνιδιού» αντικατοπτρίζει απόψεις, ιδέες και επιχειρήματα 

αρκετών κλάδων των επιστημών υπέρ των οφελών που παρέχει το παιχνίδι στα 

παιδιά, αποτελεί μια ιδανική εικόνα του παιχνιδιού των παιδιών. Συνδέεται με τις 

απόψεις του Smith ότι αποτελεί μια ουσιαστικά αυθόρμητη δραστηριότητα. Επίσης, 

σε άρθρο της James Cristie(1994: 212)για την παρέμβαση των εκπαιδευτικών στο 

παιχνίδι, αναφέρεται πως όταν χρησιμοποιεί κανείς τον όρο «παιχνίδι» σε συνδυασμό 

με δραστηριότητες που καθοδηγούνται από τον εκπαιδευτικό για να έχουν ένα 

αποτέλεσμα, κινδυνεύει να μπερδέψει τα παιδιά, αλλά και τους ενήλικες. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως σύμφωνα με έρευνες όλα τα παιδιά 

δεν διαθέτουν τις ίδιες κοινωνικές δεξιότητες ώστε να μπορούν να παίρνουν μέρος 

στα ομαδικά παιχνίδια, οπότε, είναι αναγκαίο με κάποιο τρόπο να ενισχυθούν αυτές 

οι δεξιότητες από τους μεγαλύτερους. Με άλλα λόγια, αυτό το γεγονός κάνει όλο και 

πιο σημαντική την ανάγκη για υποστήριξη του παιχνιδιού από τους εκπαιδευτικούς. 

Η συστηματική, αλλά μεθοδική παρέμβαση των εκπαιδευτικών με στόχο την 

ανάπτυξη της ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης του παιδιού είναι αυτή που συντελεί 

στην εκπαίδευση των παιδιών στο παιχνίδι(Αυγητίδου,2008: 17).  

Ο Smith(2001: 211) σχετίζει το «έθος τους παιχνιδιού» με τον ρόλο του 

εκπαιδευτικού. Ισχυρίζεται πως είναι ζωτικής σημασίας οι νηπιαγωγοί να παίζουν 

έναν ρόλο κλειδί στο παιχνίδι των παιδιών, να υποστηρίζουν τα παιδιά ώστε να το 

εξελίσσουν περισσότερο, καθώς πολλές είναι οι περιπτώσεις στις οποίες το παιχνίδι 

των παιδιών γίνεται μονότονο και οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που μπορούν να 

φανούν χρήσιμοι. 

Επίσης, με τον ρόλο του εκπαιδευτικού στο παιχνίδι, σχετίζεται η θεωρία του 

Ρώσου ψυχολόγου Lev Vygotsky για τον Κοινωνικό Εποικοδομητισμό και τη Ζώνη 

της Επικείμενης, Εγγύτερης Ανάπτυξης. Ο Vygotsky θεωρεί πως τα παιδιά μπορούν 

να αναπτυχθούν ολόπλευρα μέσα από τις συναναστροφές και τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις τους. Συγκεκριμένα, θεωρεί πως τα παιδιά μπορούν να αναπτυχθούν 

όταν βοηθηθούν και αλληλεπιδράσουν με τον εκπαιδευτικό ή τον πιο έμπειρο ενήλικο 

ή συνομήλικό τους. Με τη βοήθεια που ένας νηπιαγωγός ή πιο έμπειρος θα 

προσφέρει στο παιδί για να πραγματοποιήσει μια δραστηριότητα, εργασία, το παιδί 
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θα μπορέσει να επιτύχει κάτι περισσότερο δύσκολο, το οποίο μόνο του δεν θα είχε 

κατορθώσει να το κάνει και θα προχωρήσει σε ανώτερο γνωστικό επίπεδο.  

Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν γίνεται ο υποστηρικτής, ο βοηθός, ο συντονιστής 

έτσι ώστε τα  παιδιά να μοιραστούν και να δώσουν νόημα στις εμπειρίες τους μέσα 

στο πολιτισμικό πλαίσιο του νηπιαγωγείου(Αυγητίδου,2001: 31). Οι απόψεις του 

Bruner δεν αποκλίνουν από αυτές του Vygotsky, όπως τις διατύπωσε με την έννοια 

της «σκαλωσιάς», «scaffolding». Ο Bruner, υποστηρίζει πως η «σκαλωσιά» είναι η 

βοήθεια, η «σκάλα» που προσφέρει ο εκπαιδευτικός σε ένα παιδί προκειμένου ν’ 

αναπτύξει κάποια ικανότητα(Smith,2001: 222). Αυτή η «σκάλα» μπορεί να αφαιρείται 

ή να προστίθεται και να εφαρμόζεται όταν κρίνεται αναγκαίο από τον εκπαιδευτικό. 

Ακόμη, ο Bruner υποστηρίζει ένα πιο συγκεκριμένο είδος «σκαλωσιάς» που μπορούν 

να προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί, να θέτουν διαρκώς προβληματισμούς στα παιδιά, να 

τους δημιουργούν απορίες, ώστε να τα ωθούν στην ανακάλυψη, την παραγωγή της 

γνώσης, την ανακαλυπτική μάθηση. 

Οι θεωρητικές αυτές απόψεις στέκονται σημαντικές για την βοήθεια που 

μπορεί να προσφέρει ένας εκπαιδευτικός στο παιχνίδι των παιδιών, ουσιαστικότερα, 

για την εκπαίδευση των παιδιών στο παιχνίδι, στο «έθος του παιχνιδιού», αντίθετες ή 

συμπληρωματικές κάποιες φορές προς τις αντιλήψεις κατά τις οποίες οι νηπιαγωγοί 

δεν πρέπει να εμπλέκονται στο παιχνίδι των παιδιών για να θεωρείται αυτό μια 

αυθόρμητη δραστηριότητα. Ωστόσο, η παρέμβαση των εκπαιδευτικών στο ελεύθερο 

παιχνίδι χρειάζεται να είναι στοχευμένη και μεθοδική, να μην καθορίζει, όμως, 

ολότελα τις δράσεις των παιδιών.  

Με τις συχνές παρεμβάσεις που κάνουν οι νηπιαγωγοί και με τον τρόπο που 

είναι οργανωμένο το περιβάλλον μέσα στο οποίο διεξάγεται το «ελεύθερο» παιχνίδι 

τους, το ίδιο μοιάζει να είναι ελεγχόμενο και καθοδηγούμενο, να εμπνέεται από τις 

ανάγκες του εκπαιδευτικού και του αναλυτικού προγράμματος, όχι, όμως από τις 

ανάγκες του παιδιού(Μακρυνιώτη,2000: 111). Ακόμη, η Cristie(1994: 212) εκφράζει 

πως αποτελεί κέρδος για τα παιδιά να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που έχει 

σχεδιάσει η νηπιαγωγός και καθοδηγούνται από αυτήν, όμως τα παιδιά χρειάζονται 

και ευκαιρίες να παίζουν μόνα τους, χωρίς την παρέμβαση της νηπιαγωγού.  
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3.2.1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το παιχνίδι ποικίλουν. Σύμφωνα με τις 

πεποιθήσεις που έχει ο κάθε εκπαιδευτικός σχετικά με το παιχνίδι, φαίνεται να 

καθορίζονται και οι δράσεις του, οι πρακτικές και στρατηγικές που επιλέγει να 

χρησιμοποιεί σε αυτό. Κάποιοι γίνονται συμμέτοχοι, υποστηρικτές στο ελεύθερο 

παιχνίδι εμπνευσμένοι, ίσως από τις θεωρίες του Vygotsky και του Bruner. Έρευνα 

που έχει πραγματοποιηθεί από τον Trawick – Smith & Dziurgot(2011)  με στόχο τη 

διερεύνηση της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών και παιδιών κατά τη 

διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού, στηρίζεται σtους λόγιους, υποστηρικτές των 

θεωριών του Vygotsky. 

 Κάποιοι «σεβόμενοι» το «έθος» του παιχνιδιού και επηρεασμένοι από τη 

θεωρία του Piaget, αποφασίζουν να απέχουν από αυτό, ενώ άλλοι συνδέοντας το 

ελεύθερο παιχνίδι με τις ακαδημαϊκές δεξιότητες, καταστρατηγούν το παιχνίδι των 

παιδιών και δημιουργούν ένα πλαίσιο ελεγχόμενο από τους ίδιους γύρω από τις 

ελεύθερες δραστηριότητες των παιδιών. 

Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι το παιχνίδι των παιδιών διεξάγεται με 

μεγαλύτερη επιτυχία όταν υποβοηθηθεί από τους εκπαιδευτικούς. Άλλωστε, το 

παιχνίδι τους, πολλές φορές τείνει να επαναλαμβάνεται και να μοιάζει στάσιμο, να 

μην εξελίσσεται(Αυγητίδου,2008: 18). Αρκετές είναι και οι φορές όπου κάποια παιδιά 

δημιουργούν συγκεκριμένες ομάδες στο παιχνίδι, αποκλείοντας από αυτές τα παιδιά 

που δεν πετυχαίνουν να απολαμβάνουν σημαντικό γόητρο στην «κουλτούρα των 

συνομηλίκων»(Τσίγκρα,2001: 182), κάποιες φορές τα παιδιά εκείνα που δεν έχουν 

αναπτυγμένες τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Επομένως, η υποστήριξη στο παιχνίδι 

των παιδιών προκύπτει ως ανάγκη για μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και εξέλιξη στο 

παιχνίδι των παιδιών, αλλά και ως ανάγκη για ομαλότητα στις σχέσεις των παιδιών, 

οι οποίες το επηρεάζουν. 

Τα παιδιά χρειάζονται εκπαίδευση στο παιχνίδι τους και οι εκπαιδευτικοί 

χρειάζονται μύηση προς την παιδαγωγική του παιχνιδιού για να την υποστηρίξουν. Η 

παιδαγωγική του παιχνιδιού περιγράφει την υποστήριξη των εκπαιδευτικών ως προς 

τις ενέργειες που πράττουν να συνάδουν με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται τα 

μικρά παιδιά κατά τη διάρκεια παιχνιδιού, με την ενίσχυση από μέρους τους της 



25 
 

«φωνής» και των απόψεων των παιδιών. Με τη διαδικασία υποστήριξης ο 

εκπαιδευτικός δεν έχει στόχο να κατευθύνει το παιχνίδι σύμφωνα με τα δικά του 

κίνητρα και ενδιαφέροντα, δεν το καταστρατηγεί για να επιτευχθούν συγκεκριμένα 

αποτελέσματα και να προοδεύσουν οπωσδήποτε τα παιδιά. Στην παιδαγωγική του 

παιχνιδιού οι νηπιαγωγοί παρεμβαίνουν στο παιχνίδι των παιδιών με σκοπό τους να 

εμπλουτίσουν και να διευρύνουν το παιχνίδι και τις δράσεις των παιδιών με τρόπους 

που έχουν νόημα για αυτά και να είναι ταιριαστά προς τις επιθυμίες και τις 

ικανότητές τους(Αυγητίδου,2008: 185). Με άλλα λόγια, οι νηπιαγωγοί είναι σημαντικό 

να προσφέρουν μια «σκαλωσιά» στα παιδιά μέσω της οποίας θα φθάσουν κάτι που 

μόνοι τους δεν θα μπορούσαν να το επιτύχουν, ανάλογη πάντα με τις ικανότητες και 

τις επιθυμίες τους και στις στιγμές όπου τα παιδιά την χρειάζονται. 

Για την υλοποίηση, όμως, της παιδαγωγικής αυτής διαδικασίας, οι 

εκπαιδευτικοί αρμόζει να παρατηρούν πολύ καλά το παιχνίδι των παιδιών ώστε να τα 

γνωρίσουν, να μπορούν να κατανοούν το σκεπτικό και τις ανάγκες τους, καθώς και 

να είναι σε θέση να διαπραγματεύονται και να συζητούν μαζί τους, αλλά και να μην 

κινδυνεύουν να παρέχουν στα παιδιά βοήθεια που δεν ανταποκρίνεται στις 

δυνατότητές τους. 

Συγκεκριμένα, ο τρόπος με τον οποίο παρεμβαίνουν οι νηπιαγωγοί φαίνεται 

να διαφοροποιείται. Η παρατήρηση αποτελεί πολύ σημαντική στρατηγική εκ μέρους 

των νηπιαγωγών. Η νηπιαγωγός κατά την ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων 

παρατηρεί συστηματικά τα παιδιά, κάνει καταγραφές για το πού, με ποιόν, τι, πώς και 

πόσο παίζουν. Καλείται να έχει το ρόλο του ερευνητή και είναι ανάγκη να εστιάζει 

την παρατήρηση και την καταγραφή της σε ένα χαρακτηριστικό του παιχνιδιού των 

παιδιών κάθε φορά ώστε να είναι πιο αποτελεσματική. Για παράδειγμα μπορεί να 

εστιάζει στη σύνθεση της ομάδας ή στο είδος του παιχνιδιού ή στην δημιουργικότητα 

των παιδιών τη συγκεκριμένη στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο η παρατήρησή της γίνεται 

πιο μεθοδική, αποτελεσματική και συγκεκριμένη. 

Ερευνώντας τις ενέργειες των παιδιών στο ελεύθερο παιχνίδι οι εκπαιδευτικοί 

– ερευνητές γνωρίζουν τις σχέσεις που διαμορφώνουν τα παιδιά με τους συμμαθητές 

τους, τη συμμετοχή των παιδιών στο ομαδικό παιχνίδι, τους αποκλεισμούς μεταξύ 

τους, μαθαίνουν για τα αγαπημένα τους παιχνίδια και τρόπους παιχνιδιού, τα 

ενδιαφέροντά τους. Οι ερευνητές -εκπαιδευτικοί πορευόμενοι με αυτόν τον τρόπο 
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στοχάζονται για τον τρόπο οργάνωσης των δραστηριοτήτων τους, αλλά και για την 

παρέμβασή τους στο ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών, καθώς και στο οργανωμένο. 

Ακόμη, οι ενήλικοι μέσω της παρατήρησης αλληλεπιδρούν στη ζώνη της εγγύτερης 

ανάπτυξής των μικρών παιδιών. 

Άλλες ερευνητικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 

εκπαιδευτικοί για να συλλέξουν πληροφορίες για το παιχνίδι των παιδιών στην τάξη 

είναι η συλλογή και η ανάλυση δεδομένων. Αυτές βοηθούν την νηπιαγωγό να 

παρατηρεί σταδιακά τις ενέργειες των παιδιών, αλλά και τις δικές της δράσεις και να 

επανατοποθετείται και να στοχάζεται σε σχέση με αυτές, να προσπαθεί να αποκτήσει 

γνώση των πράξεών της, αλλά και γνώση κατά τη διάρκεια των πράξεών της. 

Επίσης, η νηπιαγωγός παρεμβαίνει λεκτικά στο παιχνίδι των παιδιών με 

σκοπό της να διευκολύνει την έναρξη, το στήσιμο του παιχνιδιού(Αυγητίδου,2008: 

20). Για παράδειγμα, όταν τα παιδιά δεν απασχολούνται με κάτι , είναι αμέτοχα,  η 

νηπιαγωγός τους προτείνει να ασχοληθούν με μια κοινή δραστηριότητα, να 

ξεκινήσουν ένα παιχνίδι. Στην περίπτωση που τα παιδιά βρίσκονται σε μια περιοχή 

δραστηριοτήτων, όμως είναι στάσιμα στο παιχνίδι, η νηπιαγωγός υποβάλλει τα παιδιά 

σε ερωτήσεις για να καθοδηγήσει τις δράσεις τους. Για παράδειγμα η νηπιαγωγός σε 

μια περίπτωση μπορεί να ρωτά: «Ποιος θα είναι ο μάγειρας; Ποιος θα σερβίρει; 

Ποιος θα είναι ο πελάτης;» Με αυτόν τον τρόπο η νηπιαγωγός προσπαθεί να 

οργανώσει το παιχνίδι των παιδιών και με ερωτήματα που θέτει, προσπαθεί να 

κατανέμει τους ρόλους. 

Αρκετά συχνά, τα παιδιά πριν να ξεκινήσουν το παιχνίδι προσπαθούν να 

συνεννοηθούν για το τι θα κάνει ο καθένας, ποιοι θα είναι οι ρόλοι, ποιο θα είναι οι 

κανόνες, όμως δυσκολεύονται να ξεκινήσουν το παιχνίδι, καθώς παραμένουν για 

αρκετή ώρα σε αυτές τις συζητήσεις για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού τους. Η 

νηπιαγωγός, λοιπόν, βοηθά λεκτικά τα παιδιά να οργανώσουν το παιχνίδι τους, 

διευκολύνει τις διαδικασίες του ομαδικού παιχνιδιού κατά την έναρξή του. 

Δεν είναι και λίγες οι φορές όπου τα παιδιά τσακώνονται μεταξύ τους γιατί 

δεν θέλουν να παίξουν μαζί με κάποιο άλλο μέλος στην ίδια περιοχή ή γιατί θέλουν 

το ρόλο που κάποιος άλλος έχει στο παιχνίδι. Η νηπιαγωγός παρεμβαίνει στο παιχνίδι 

των παιδιών με σκοπό να επιλύσει κάποιες διαφωνίες και διαμάχες μεταξύ των 

παιδιών που παίζουν ή και προσπαθεί να δημιουργήσει κατάλληλο κλίμα.  
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Επιπλέον, πολύ σημαντικό λόγο παρέμβασης της νηπιαγωγού στο παιχνίδι 

των παιδιών αποτελούν τα παιδιά που είναι περισσότερο διστακτικά να συμμετέχουν 

στο ομαδικό παιχνίδι. Η νηπιαγωγός φροντίζει να ενισχύσει τη συμμετοχή τους 

προτείνοντάς τους και  δίνοντάς τους οδηγίες τι να κάνουν.  

Σε άλλη περίπτωση, όταν διεξάγεται ένα παιχνίδι, αφού η νηπιαγωγός το 

παρατηρήσει, μπορεί να παρέμβει λεκτικά με σκοπό της να εξελίξει και να 

προβληματίσει τα παιδιά σε σχέση με το παιχνίδι τους. Όμως, στην περίπτωση αυτή, 

η εκπαιδευτικός κατά την προσπάθειά της για επέκταση του παιχνιδιού χρειάζεται να 

είναι προσεκτική για να μπορεί να προσαρμοστεί στο παιχνίδι των παιδιών και να το 

κατανοήσει, ώστε να τους παρέχει υποστήριξη στην οποία τα παιδιά θα μπορούν να 

ανταποκριθούν και δεν θα ξεπερνά τα όρια της επικείμενης ανάπτυξής τους 

(Brostrom,2001: 297). Η λεκτική παρέμβαση της νηπιαγωγού μπορεί να γίνεται με 

σκοπό να ενισχύσει τη δημιουργικότητα των παιδιών, να εξελίξει τη σκέψη τους την 

ώρα που παίζουν. Έτσι, η εκπαιδευτικός πραγματοποιεί προς τα παιδιά ερωτήσεις 

σχετικές με το παιχνίδι που παίζουν. Οι ερωτήσεις της είναι στοχευμένες, καθώς τις 

σκέφτεται κατά τη διάρκεια της παρατήρησης της στο παιχνίδι των παιδιών. 

Αποτελούν κυρίως επεξηγηματικές ερωτήσεις που κάνουν το παιδί πιο 

συγκεντρωμένο στο παιχνίδι του και το στόχο του παιχνιδιού. 

Ακόμη, η νηπιαγωγός μπορεί να ενθαρρύνει και να βοηθήσει τα παιδιά να 

χρησιμοποιήσουν νέα υλικά, όπως για παράδειγμα να τα βοηθήσει να 

συναρμολογήσουν με σωστό τρόπο ένα πάζλ(Smith, 2001: 211).  

Όμως, εξαιρετική σημασία και αποτελέσματα, φαίνεται να έχει για την 

ενίσχυση των παιδιών στο ομαδικό παιχνίδι και την εξέλιξή του, η παρέμβαση της 

νηπιαγωγού με τη δική της συμμετοχή στο παιχνίδι των παιδιών. Η νηπιαγωγός δεν 

αρκείται σε λόγια, αλλά παραμένει κοντά στα παιδιά, τα παρατηρεί και η συμμετοχή 

της στο παιχνίδι είναι αυτή που εκπαιδεύει τα παιδιά, τους ενθαρρύνει να παίζουν. 

Ειδικότερα, το παιχνίδι των παιδιών είναι πιο αποτελεσματικό όταν σε αυτό 

συμμετέχει η νηπιαγωγός. Τα παιδιά διατηρούν περισσότερο την προσοχή τους σε 

αυτό και το κάνουν να διαρκέσει περισσότερο, ειδικότερα όταν το παιχνίδι 

οργανώνεται από κοινού από παιδιά και εκπαιδευτικούς. Ακόμη, οι Sylva, Roy και 

Painter, κατέληξαν στο ότι το παιχνίδι επωφελεί τη διανοητική λειτουργία των 
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παιδιών περισσότερο όταν στο ελεύθερο παιχνίδι καθοδηγεί κάποιος ενήλικας τα 

παιδιά (1980 ό.α. στο Aubrey, David, Godfrey & Thompson, 2000). 

Την ιδέα αυτή για την εκπαίδευση των παιδιών στο παιχνίδι πρώτη ξεκίνησε 

να υποστηρίζει η Smilansky(1968 ό.α. στο Αυγητίδου 2001: 32). Σύμφωνα με τον Smith 

(2001:212) η Smilansky τονίζει το πόσο πολύ σημαντικό είναι για τα παιδιά να 

εμπλέκονται στο κοινωνικο – δραματικό παιχνίδι. Η Smilansky, υπέρμαχος του 

«έθους» του παιχνιδιού, θεωρεί  το «κηδεμονευόμενο» παιχνίδι αποτελεσματικότερο. 

Με άλλα λόγια, το παιχνίδι χρειάζεται τη συμμετοχή παιδιών και εκπαιδευτικών για 

να μπορέσει να ξεκινήσει και να αναπτυχθεί. Μάλιστα, προτείνει και συγκεκριμένες 

μεθόδους για να εφαρμοστεί το «κηδεμονευόμενο» παιχνίδι. Για παράδειγμα, οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να υποδύονται έναν ρόλο, να  καθοδηγούν τα παιδιά λεκτικά 

για να ενισχύσουν την εξέλιξη του σεναρίου, να τα βοηθούν να αποκτήσουν 

δεξιότητες στο φανταστικό, θεατρικό παιχνίδι, καθώς και να υποδυθούν τα ίδια 

(Smith, 2001: 212). 

Επιπρόσθετα,  η σημασία της παιδαγωγικής του παιχνιδιού και συγκεκριμένα, 

της υποστήριξης του παιδιού στο παιχνίδι διαφαίνεται και μέσα από ένα παράδειγμα 

που δίνει ο Brostrom(2001). Σύμφωνα με αυτό, ένα παιδί, το οποίο δεν είχε τις 

κοινωνικές δεξιότητες να δημιουργήσει σχέσεις με τα άλλα παιδιά και δεν μπορούσε 

να πάρει πρωτοβουλίες στο παιχνίδι, όταν αφέθηκε χωρίς στήριξη σε ένα πολύπλοκο 

παιχνίδι μαζί με συμμαθητές του, αποφάσισε να στραφεί προς το μοναχικό παιχνίδι, 

αφού στην εξέλιξη της δραστηριότητας αυτής φάνηκε να μην έχει τη δυνατότητα να 

ανταπεξέλθει. 

Όμως, παρά τη μεγάλη σημασία της παρουσίας και υποστήριξης των 

εκπαιδευτικών στο παιχνίδι των παιδιών, κάποιοι νηπιαγωγοί φαίνεται να είναι 

αμέτοχοι ή και απόντες στη διάρκειά του, γεγονός που δυσχεραίνει το παιχνίδι.  

Επίσης, κάποιες φορές οι εκπαιδευτικοί δυσχεραίνουν το παιχνίδι των παιδιών 

όταν παρεμβαίνουν για λόγους ευταξίας. Για παράδειγμα, ορισμένες φορές οι 

νηπιαγωγοί καλούν τα παιδιά να επιστρέψουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή τα 

αντικείμενα που μετακίνησαν για το παιχνίδι τους. Άλλοτε,  όμως, η λεκτική 

παρέμβαση της νηπιαγωγού συνδέεται με τη διακοπή του ελεύθερου παιχνιδιού των 

παιδιών για την ασφάλεια του παιχνιδιού ή και πολύ συχνά όταν πρόκειται να 

ξεκινήσουν οι οργανωμένες δραστηριότητες. Σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά 
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σταματούν το παιχνίδι τους και ακολουθούν το πρόγραμμα που συνήθως η 

νηπιαγωγός επιλέγει. Με αυτόν τον τρόπο η φαντασία και η δημιουργικότητα των 

παιδιών διακόπτεται και τα παιδιά συχνά φαίνονται να είναι δυσαρεστημένα όταν 

πρόκειται να συμμετάσχουν στις οργανωμένες δραστηριότητες. 

Άλλες φορές οι νηπιαγωγοί μοιάζουν να είναι κυρίαρχοι στο παιχνίδι των 

παιδιών. Συγκεκριμένα, οργανώνουν και προσπαθούν να έχουν τον έλεγχο του 

παιχνιδιού των παιδιών με σκοπό τους αυτά, απαραιτήτως να προοδεύσουν και το 

παιχνίδι να έχει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, προερχόμενο από δικά τους 

κίνητρα. Ακόμη, συχνά για ζητήματα ευταξίας οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να 

χειρίζονται το παιχνίδι των παιδιών και να πραγματοποιούν αλλαγές στο παιχνίδι ή 

τους συμπαίκτες των παιδιών.  Σε έρευνά του ο Turner(1977 ό.α. στο Aubrey, David, 

Godfrey,2000) παρατήρησε πως κάποια παιδιά τα καταφέρνουν καλύτερα στο παιχνίδι 

από κάποια άλλα, όμως οι ενήλικοι φαίνονται να γνωρίζουν καλύτερα πώς να 

ελέγχουν τα παιδιά, παρά πώς να μιλήσουν και να επικοινωνήσουν μαζί τους ή να 

τους προσφέρουν κάποια βοήθεια καθοδηγώντας τα. 

Επίσης, αρκετές φορές οι εκπαιδευτικοί προσανατολισμένοι στο στόχο τους 

να κυριαρχήσουν στο παιχνίδι των παιδιών και να το εξελίξουν όπως οι ίδιοι θέλουν, 

δεν θέτουν υπόψη τους τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά όλων των παιδιών ή 

δεν τα γνωρίζουν. Με άλλα λόγια, μέσα από το στόχο του να συμμετέχουν όλα τα 

παιδιά με τον τρόπο που αυτός επιλέγει σε κάποια δραστηριότητα, ομογενοποιούνται 

οι προσδοκίες του για ανταπόκριση όλων. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κάποιες 

φορές ο εκπαιδευτικός να διαφοροποιεί τις ενέργειες και τους στόχους του με βάση 

τις εμπειρίες, τα αποθέματα γνώσης, τα ενδιαφέροντα, αλλά και το δυναμικό που 

φέρει το κάθε παιδί, χωρίς να απαιτεί να ανταποκρίνονται όλα τα παιδιά στις δικές 

του επιδιώξεις. Στη διαφοροποίηση μπορεί να βασιστεί σε μεγάλο βαθμό η ενίσχυση 

της συμμετοχής των παιδιών(Αυγητίδου,2008: 112). 

Όλες οι δράσεις των εκπαιδευτικών αποδεικνύεται να έχουν αντίκτυπο στο 

παιχνίδι των παιδιών, άλλες φορές θετικό και άλλες αρνητικό. Αυτό που αξίζει να 

αναφερθεί είναι πως οι ενέργειές τους καθορίζονται από τις απόψεις που οι ίδιοι 

έχουν διαμορφώσει για τα παιδιά, το παιχνίδι, αλλά και το δικό τους ρόλο, καθώς και 

από τους σκοπούς τους οποίους επιθυμούν να επιδιώξουν κάθε φορά. 



30 
 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως ο ρόλος του νηπιαγωγού είναι 

αναγκαίο να συνδέεται με αυτόν του παρατηρητή, αλλά και υποστηρικτή στις 

ελεύθερες δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας πάντοτε τη μέθοδο της «σκαλωσιάς» 

ώστε να προσαρμόζουν την παρέμβαση, βοήθεια που προσφέρουν στη συγκεκριμένη 

περίσταση και την ανάπτυξη που χρειάζονται τα παιδιά (Trawick – Smith & Dziurgot, 

2011). 

 Για να συμβεί κάτι τέτοιο, χρειάζεται να υπάρχει συστηματική εκπαίδευση 

των παιδιών στο παιχνίδι και ουσιαστική γνωριμία μεταξύ παιδιών και 

εκπαιδευτικών. Όταν η νηπιαγωγός αφουγκράζεται τα παιδιά, υποστηρίζει τις 

επιθυμίες τους, δημιουργεί ένα γενικό κλίμα αποδοχής όπου όλοι γνωρίζονται μεταξύ 

τους, είναι λογικό να ευνοούνται οι σχέσεις μεταξύ όλων μέσα στην τάξη. Τα παιδιά 

φαίνεται να αλληλεπιδρούν καλύτερα με τα υπόλοιπα παιδιά και την νηπιαγωγό και 

να δημιουργούν «ασφαλείς» και «θετικές» σχέσεις όταν το όλο κλίμα ευνοεί τις 

σχέσεις μεταξύ των παιδιών και των εκπαιδευτικών(Kutnick & Manson, 1998) , όταν 

αποκτούν θετικές εμπειρίες από το παιχνίδι τους με τη νηπιαγωγό. Δημιουργώντας ο 

εκπαιδευτικός θετικές εμπειρίες, θετικά βιώματα στα παιδιά ίσως ανοίγει το δρόμο 

για μια «προοδευτική» εκπαίδευση όπως την ονομάζει o John Dewey (1980: 17). 

Γνωρίζοντας τα παιδιά, ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να δημιουργήσει ένα 

θετικό κλίμα αποδοχής όπου όλα τα παιδιά να γνωρίζουν να πουν ένα θετικό 

χαρακτηριστικό για τους συμμαθητές τους, να μπορούν να ακούγονται όλες οι 

διαφορετικές απόψεις και να είναι σεβαστές. Από τη συστηματική εκπαίδευση των 

παιδιών ευνοείται η δημοκρατική και συμμετοχική μορφή της εκπαίδευσης μέσα από 

την παιδαγωγική του διαλόγου, καθώς οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τις επιθυμίες και 

τις προτεραιότητες των παιδιών και προσπαθούν να ενισχύσουν τα παιδιά στη λήψη 

αποφάσεων, αλλά και στο μοίρασμα της εξουσίας στην τάξη με αυτά. Έτσι, οι 

επιθυμίες των μαθητών  μπορούν να βρίσκουν αντίκρισμα και οι σχέσεις εξουσίας 

μοιράζονται. 

Ανάμεσα  στις τακτικές του εκπαιδευτικού για την εξέλιξη των παιδιών ως 

προς τις κοινωνικές τους δεξιότητες είναι και ο αναστοχασμός του. Στη διάρκεια της 

συστηματικής εκπαίδευσης η νηπιαγωγός δίνει στον εαυτό της την ευκαιρία να 

αναστοχαστεί, να σκεφτεί για τις ευκαιρίες που προσέφερε στα παιδιά για  να 

αναπτυχθούν, τις στιγμές που θα μπορούσε να αναπτύξει διαφορετικές στρατηγικές, 
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ώστε να δώσει στα παιδιά περισσότερες ευκαιρίες. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει 

να αναθεωρήσουν σε σχέση με τις πεποιθήσεις τους για τα μικρά παιδιά. Όταν 

θεωρήσουν τα παιδιά ικανά και δρώντα πρόσωπα ώστε να λύνουν προβλήματα και να 

εμπλέκονται σε διάφορες δραστηριότητες, τότε και ο δικός τους ρόλος θα αλλάξει σε 

αυτόν του ερευνητή και συνδιαμορφωτή της γνώσης που προσπαθεί να δώσει νόημα 

στις δραστηριότητες των παιδιών(Αυγητίδου,2008: 194) ενισχύοντας τη «φωνή» τους. 

4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

4.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Σκοπό της έρευνάς μου αποτελεί η διερεύνηση του ρόλου του εκπαιδευτικού 

(υποψηφίου και εν ενεργεία) κατά τη διάρκεια του  ελεύθερου παιχνιδιού. Με άλλα 

λόγια, η έρευνα σκοπεύει στο να διερευνήσει τις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι 

υποψήφιοι εκπαιδευτικοί και οι νηπιαγωγοί, καθώς και τις παρεμβάσεις τους κατά τις 

ελεύθερες δραστηριότητες των μικρών παιδιών και πώς αυτές επηρεάζουν τις 

ενέργειες των παιδιών στο παιχνίδι τους. 

Συγκεκριμένα, τα ερωτήματα που έθεσα στην ερευνά μου είναι αυτά τα οποία 

δημιουργούν τον κορμό της μελέτης μου : 

1) Η παρέμβαση της νηπιαγωγού/φοιτήτριας αφορά στην υποστήριξη 

ενός παιδιού ή ομάδας παιδιών; 

2) Ποιο είναι το είδος της παρέμβασης; 

3) Ποια είναι η αφορμή της παρέμβασης της νηπιαγωγού ή της 

φοιτήτριας; 

4) Ποιος είναι ο σκοπός της παρέμβασης; 

5) Η παρέμβαση είναι αποδεκτή και αποτελεσματική από τα παιδιά; 

 

4.2 ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Για τη διεκπεραίωση της έρευνάς μου χρησιμοποίησα την ποσοτική ανάλυση 

περιεχομένου. Η ποσοτική ανάλυση περιεχομένου περιλαμβάνει μια διαδικασία 

έρευνας η οποία χαρακτηρίζεται ως γραμμική. Σύμφωνα με τον Μπονίδη(2004 :48), η 

πορεία μιας γραμμικής ερευνητικής διαδικασίας ξεκινά από τη θεωρία και τις 

υποθέσεις, περιλαμβάνει τη διατύπωση εμπειρικών δεκτών για τους θεωρητικούς 
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όρους, το δείγμα της έρευνας, τη συλλογή και την αξιοποίησή της/ του, καθώς και τον 

έλεγχο. 

Με την ποσοτική ανάλυση περιεχομένου γίνεται η μετατροπή του ποιοτικού 

υλικού, των δεδομένων, πληροφοριών του ερευνώμενου υλικού, σε μετρήσιμες 

μονάδες. Με άλλα λόγια, αφού συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα στοιχεία, τα 

επεξεργαζόμαστε και τα κατανοούμε και στη συνέχεια τα ποσοτικοποιούμε. Οι 

μετρήσιμες μονάδες ανάλυσης βρίσκονται σε συγκεκριμένα σημεία του κειμένου και 

δίνουν τα αποτελέσματα της έρευνας, μέσω των ιδιοτήτων ή κατηγοριών, 

μεταβλητών τις οποίες επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε στην έρευνά μας. 

Η μονάδα ανάλυσης της ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου που 

χρησιμοποιήθηκε για τη δική μου έρευνα είναι η πρόταση και η παράγραφος. Η 

πρόταση και η παράγραφος αποτελούν μονάδες καταγραφής όπου μετράται η 

εμφάνιση ενός μηνύματος και ο ερευνητής τις χρησιμοποιεί για να χαρακτηρίσει το 

νόημα των λέξεων ή φράσεων που παρουσιάζονται μαζί. Με άλλα λόγια, τη μονάδα 

καταγραφής ο ερευνητής μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να εξετάσει το 

περιεχόμενο εντάσσοντάς την σε κατηγορίες. 

 

4.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

Τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία έθεσα αποτελούν τον κορμό της έρευνάς μου και 

τον πυρήνα της εργασίας μου. Προκειμένου να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα 

σχετικά με τις παρεμβάσεις των νηπιαγωγών και των υποψήφιων εκπαιδευτικών στο 

ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών, δημιούργησα ένα σύστημα κατηγοριών που αφορούν 

σε πέντε άξονες. 

Οι κατηγορίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, καθοριστικό για την επιτυχία ή 

αποτυχία της ανάλυσης περιεχομένου, καθώς περιέχουν την ουσία της έρευνας. 

Αυτές μπορούν να σχηματιστούν βασισμένες στη θεωρία και τις ερευνητικές 

υποθέσεις και τότε το σύστημα κατηγοριών είναι «παραγωγικό». Ακόμη, όμως, οι 

κατηγορίες μπορούν να δημιουργηθούν βασιζόμενες στα δεδομένα του υλικού που 

ερευνάται και τότε το σύστημα κατηγοριών είναι «επαγωγικό»(Μπονίδης, 2004: 51). 

Όσον αφορά στις κατηγορίες που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνά μου , το 

σύστημα κατηγοριών που προκύπτουν είναι το παραγωγικό, αλλά και το επαγωγικό. 
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Το παραγωγικό σύστημα κατηγοριών προέκυψε από την ξενόγλωσση βιβλιογραφία, 

μια έρευνα του Trawick – Smith & Dziurgot(2011). Ακόμη, το επαγωγικό σύστημα 

κατηγοριών μου, προέκυψε από το ερευνητικό υλικό μου σχετικά με την παρέμβαση 

των εκπαιδευτικών και υποψήφιων νηπιαγωγών. Πιο συγκεκριμένα, το ερευνητικό 

μου υλικό αποτελούν ημερολογιακές καταγραφές φοιτητριών από την πρακτική τους 

άσκηση.Οι ημερολογιακές καταγραφές αφορούσαν τόσο στην περιγραφή των δικών 

τους παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού όσο και την 

καταγραφή των παρεμβάσεων των νηπιαγωγών κατά το διάστημα της παρατήρησης 

σε τάξεις νηπιαγωγείου.  Συγκεκριμένα, το υλικό της έρευνάς μου αποτελείται από 

ημερολογιακές καταγραφές φοιτητριών της Παιδαγωγικής Σχολής, Τμήματος 

Νηπιαγωγών Φλώρινας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015 -2016, κατά την πρακτική 

τους άσκηση στο χειμερινό εξάμηνο. Στο σύνολό τους οι καταγραφές που 

χρησιμοποίησα στην έρευνά μου σχετικά με τις υποψηφίους νηπιαγωγούς είναι  26, 

ενώ για τις νηπιαγωγούς είναι 29. 

Αναλυτικότερα, για τη διεκπεραίωση της έρευνάς μου δημιούργησα 

κατηγορίες για πέντε άξονες, οι οποίοι αποτελούν και τα ερευνητικά μου ερωτήματα: 

1) Υποστήριξη ομάδας ή ενός παιδιού 

2) Είδος παρέμβασης 

3) Αφορμή της παρέμβασης 

4) Επιδίωξη της παρέμβασης 

5) Αποτελεσματικότητα της παρέμβασης 

Οι κατηγορίες που δημιουργήθηκαν είναι : 

1) ατομική ή ομαδική παρέμβαση 

Α) υποστηρίζει παιδί 

Β) υποστηρίζει ομάδα 

2) είδος παρέμβασης 

2.1. ΛΕΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

2.1.1 Ρωτά για να γνωρίσει το σκεπτικό που παίζουν τα παιδιά  
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2.1.2 Ρωτά για να πάρει διευκρινίσεις για το πώς χρησιμοποιούν τα υλικά  

2.1.3 Χρησιμοποιεί ερωτήσεις για να ενισχύσει- επεκτείνει τη φαντασία και 

δημιουργικότητα  

2.1.4 Επιβραβεύει 

2.1.5 Υπενθυμίζει τους κανόνες 

2.1.6 Ενθαρρύνει το παιδί λεκτικά για να ολοκληρώσει μια εργασία μόνο του  

2.1.7 Προσφέρει λύσεις στις συγκρούσεις  

2.1.8 Επιβάλλεται λεκτικά για ζητήματα που αφορούν στην ευταξία 

2.1.9 Δίνει οδηγίες για να αλλάξουν το παιχνίδι τους 

2.1.10 Κάνει ερωτήσεις διερευνητικές, προβληματισμού 

2.1.11 Προτείνει στα παιδιά τι να παίξουν 

2.1.12 Προσπαθεί να εντάξει κι άλλο παιδί στο παιχνίδι 

2.1.13 Οργανώνει το παιχνίδι των παιδιών 

2.1.14 Χρησιμοποιεί το διάλογο για να σταματήσει τις συγκρούσεις 

2.1.15 Απαντά στις ερωτήσεις, απορίες των παιδιών 

2.1.16 Καθοδηγεί λεκτικά το παιδί  

2.1.17 Ενθαρρύνει το παιχνίδι σε μεικτές ομάδες 

2.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

2.2.1 Συμμετέχει για να οργανώσει το παιχνίδι των παιδιών αναθέτοντας ρόλους ή 

καθήκοντα  

2.2.2 Συμμετέχει για να επεκτείνει- εξελίξει το παιχνίδι των παιδιών 

2.2.3 Συμμετέχει για να ξεκινήσει το παιχνίδι 

2.2.4 Συμμετέχει για να ενθαρρύνει τις μεικτές ομάδες 
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2.3 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  

2.3.1 Σταματά το παιχνίδι όταν γίνεται επικίνδυνο 

2.3.2 Παρεμβαίνει όταν τα παιδιά μεταφέρουν παιχνίδια σε άλλες περιοχές 

2.3.3 Παρεμβαίνει βάζοντας τα παιδιά να εργαστούν όπου η νηπιαγωγός επιθυμεί 

2.3.4  Χωρίζει την ομάδα των παιδιών που παίζουν και τσακώνονται 

2.3. 5 Σταματά το παιχνίδι των παιδιών 

2.4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

2.4.1 Παρατηρεί αντιδράσεις και τη διαχείριση καταστάσεων από τα παιδιά 

2.5 ΑΜΕΤΟΧΗ 

3) Αφορμή της παρέμβασης 

3.1 Τα παιδιά επαναλαμβάνουν το παιχνίδι, σενάριο και δεν το εξελίσσουν 

3.1 Υπάρχουν διαφωνίες, συγκρούσεις μεταξύ των παιδιών 

3.2 Τα παιδιά μένουν στάσιμα στο παιχνίδι 

3.3 Το παιχνίδι των παιδιών γίνεται επικίνδυνο 

3.4 Τα παιδιά παραγκωνίζονται, υπάρχουν αποκλεισμοί στο ομαδικό παιχνίδι 

3.5 Τα παιδιά μεταφέρουν παιχνίδια και υλικά σε άλλες περιοχές 

3.6 Τα παιδιά συγκεντρώνονται σε μια περιοχή σε μεγάλες ομάδες 

3.7 Τα παιδιά κάνουν φασαρία μέσα στην αίθουσα 

3.8 Δεν συμμετέχουν όλα τα παιδιά στο ομαδικό παιχνίδι 

3.9 Τα παιδιά προσπαθούν να φέρουν εις πέρας μια δραστηριότητα 

3.10 Τα παιδιά δεν τηρούν τους κανόνες της τάξης 

3.11 Τα παιδιά προσπαθούν να φέρουν εις πέρας μια δραστηριότητα 

3.12 Τα παιδιά ζητούν τη βοήθειά της νηπιαγωγού 
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3.13 Τα παιδιά δεν μπορούν να επιλύσουν μόνα τους τις διαφωνίες τους. 

3.14 Τα παιδιά απασχολούνται στην ίδια περιοχή δραστηριοτήτων 

4) Επιδίωξη της παρέμβασης 

4.1 Να ενισχύσει την εξέλιξη του σεναρίου/ παιχνιδιού 

4.2 Να ελέγξει το παιχνίδι 

4.3 Να σταματήσει τις διαφωνίες μεταξύ των παιδιών 

4.4 Να προβληματίσει τα παιδιά στο παιχνίδι και να το εξελίξει 

4.5 Να ενισχύσει το διερευνητικό διάλογο 

4.6 Να γνωρίσει το σκεπτικό με το οποίο παίζουν τα παιδιά 

4.7 Να αλλάξει το παιχνίδι των παιδιών, ώστε να εξελιχθεί 

4.8 Να αλλάξει το παιχνίδι των παιδιών για να γίνει πιο ασφαλές 

4.9 Να ξεκινήσει το παιχνίδι των παιδιών 

4.10 Να διευκολύνει το παιχνίδι των παιδιών 

4.11Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των παιδιών στο ομαδικό παιχνίδι 

4.12 Να φέρουν τα παιδιά εις πέρας μια δραστηριότητα που η (υποψήφια) 

εκπαιδευτικός επιθυμεί 

4.13 Να επιβάλλει την ευταξία 

4.14 Να εξασφαλίσει την ευταξία 

4.15 Να εξασφαλίσει την τήρηση των κανόνων 

4.16 Να ενθαρρύνει το παιχνίδι σε μεικτές ομάδες 

4.17 Να εμψυχώσει τα παιδιά να ολοκληρώσουν δραστηριότητα ή εργασία μόνα τους 

4.18 Να γνωρίσει για τους/ τους μαθητές της και τις αντιδράσεις τους 

4.19Να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των παιδιών 
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5) Αποτελεσματικότητα της παρέμβασης 

5.1 Αποδεκτή από τα παιδιά και επίτευξη του στόχου 

5.2 Αρχικά αποδεκτή από τα παιδιά, αλλά μη επίτευξη του στόχου 

5.3 Μη αποδεκτή από τα παιδιά 

 

Οι κατηγορίες που αφορούν στο είδος της παρέμβασης νηπιαγωγών ή 

υποψηφίων νηπιαγωγών με το μπλε χρώμα είναι αυτές που προέκυψαν από την 

ξενόγλωσση βιβλιογραφία, ενώ όλες οι υπόλοιπες κατηγοριοποιήσεις με μαύρο 

χρώμα έγιναν με βάση τα δεδομένα των ημερολογιακών καταγραφών.  

Μετά από προσεκτική ανάγνωση των καταγραφών, οι πληροφορίες 

κωδικοποιούνταν στις κατηγορίες.  Στο τέλος της κωδικοποίησης έγινε ποσοτική 

καταγραφή της κάθε κατηγορίας προκειμένου να έχουμε μία εικόνα των κυρίαρχων 

πρακτικών των υποψηφίων εκπαιδευτικών και των νηπιαγωγών.  Μέσα από τη 

σύγκριση των κυρίαρχων πρακτικών προχωρήσαμε στα συμπεράσματα της έρευνας. 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

Έπειτα από συγκέντρωση των καταγεγραμμένων περιστατικών επεισοδίων της 

παρατήρησης του ελεύθερου παιχνιδιού των παιδιών και την τοποθέτησή τους σε 

πίνακες με κατηγορίες που δημιούργησα για την ανάλυσή τους, ακολουθεί η ανάλυση 

των κατηγοριών. Με άλλα λόγια, αφού κωδικοποίησα το κάθε καταγεγραμμένο 

περιστατικό ως προς τους άξονες της κατηγοριοποίησης, μέτρησα και 

ποσοτικοποίησα την εμφάνιση των κατηγοριών σε κάθε άξονα. Τα αποτελέσματα της 

εμφάνισης των κατηγοριών έρχονται να απαντήσουν στα αρχικά ερωτήματα της 

έρευνάς μου σχετικά με τις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί και οι 

υποψήφιοι νηπιαγωγοί όταν υποστηρίζουν ή παρεμβαίνουν στο ελεύθερο παιχνίδι 

των παιδιών. Κάθε πίνακας αποτελεσμάτων, απαντά σε κάθε ερευνητικό ερώτημα και 

περιλαμβάνει την εμφάνιση των κατηγοριών των εν ενεργεία, αλλά και των 

υποψήφιων νηπιαγωγών. 

Υποστήριξη σε ομάδα παιδιών ή σε ένα παιδί 
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Στον Πίνακα 1 φαίνεται το πώς επιλέγουν να υποστηρίξουν οι εκπαιδευτικοί το 

παιχνίδι των παιδιών, χρησιμοποιώντας κάποια πρακτική προς ένα παιδί ή 

υποστηρίζοντας ομάδα παιδιών.  

 

Πίνακας 1 

1) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 Εν ενεργεία 

εκπαιδευτικοί  

 

Υποψήφιοι 

νηπιαγωγοί 

1Α Υποστηρίζει παιδί 1  

1ΒΥποστηρίζει ομάδα 4 26 

Υποστηρίζει παιδί και 

ομάδα 

20  

Δεν διευκρινίζεται 4  

 

Σύμφωνα με το υλικό που αξιοποιήθηκε για την έρευνα μου, φάνηκε πως όλοι 

οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να υποστηρίξουν ομάδα παιδιών η οποία 

παίζει σε κάποια περιοχή δραστηριοτήτων. 

Όσον αφορά στους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, οι περισσότεροι από αυτούς 

φαίνεται να υποστηρίζουν παιδί, αλλά και ομάδα παιδιών, στα καταγεγραμμένα 

περιστατικά.  

Ακόμη, μόνο μια είναι η νηπιαγωγός που υποστηρίζει ένα παιδί, ενώ πολύ 

λίγες είναι αυτές που υποστηρίζουν ομάδα παιδιών μόνο (βλ. παρ. II, περ. 9
ο
).  

 

Είδος παρέμβασης 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι ενέργειες των υποψήφιων εκπαιδευτικών, αλλά και 

των εν ενεργεία νηπιαγωγών στα πλαίσια των ελεύθερων δραστηριοτήτων των 

παιδιών. Παρατηρούμε πως οι τρόποι με τους οποίους επιλέγουν οι μεν και οι δε να 

υποστηρίξουν το παιχνίδι, διαφοροποιούνται. 
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Πίνακας 2 

2) ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 Εν ενεργεία 

εκπαιδευτικοί 

Υποψήφιοι 

νηπιαγωγοί 

2.1.1 Ρωτά για το 

σκεπτικό παιδιών στο 

παιχνίδι 

 6 

2.1.3 Ερωτήσεις για 

ενίσχυση, εξέλιξη 

παιχνιδιού 

 3 

2.1.4 Επιβράβευση 2 3 

2.1.5 Υπενθύμιση 

κανόνων 

11 1 

2.1.6 Ενθάρρυνση 

παιδιού για 

ολοκλήρωση εργασίας  

1  

2.1.7 Λύσεις στις 

συγκρούσεις 

8 1 

2.1.8 Επιβολή για 

ευταξία 

5  

2.1.9 Οδηγίες για 

αλλαγή παιχνιδιού 

1 5 

2.1.10 Ερωτήσεις 

διερευνητικές, 

προβληματισμού 

2 12 

2.1.11 Προτείνει τι να 

παίξουν 

3 4 

2.1.12 Λεκτικά, ένταξη 

παιδιού στο ομαδικό 

παιχνίδι 

3  

2.1.13 Οργάνωση 

παιχνιδιού 

1 4 



40 
 

2.1.14 Διάλογος για 

επίλυση συγκρούσεων 

9  

2.1.15 Απαντά στις 

ερωτήσεις 

1 1 

2.1.16Λεκτική 

καθοδήγηση 

3  

2.1.17 Ενθάρρυνση 

μεικτών ομάδων 

1  

2.2.1 Συμμετοχή για 

οργάνωση παιχνιδιού 

1 2 

2.2.2 Συμμετοχή για 

επέκταση, εξέλιξη 

παιχνιδιού 

 9 

2.2.3 Συμμετοχή για 

ξεκίνημα παιχνιδιού 

 2 

2.2.4 Συμμετοχή για 

ενθάρρυνση μεικτών 

ομάδων 

1  

2.3.1 Διακοπή 

παιχνιδιού όταν αυτό 

επικίνδυνο 

2 1 

2.3.2 Παρέμβαση για 

μεταφορά υλικού σε 

άλλες περιοχές 

1  

2.3.3Παρέμβαση για 

εργασία σε περιοχή που 

η εκπαιδευτικός 

επιθυμεί 

3  

2.3.4 Χωρισμός ομάδας 

όπου τσακώνονται 

4  

2.3.5 Διακοπή 

παιχνιδιού 

2  

2.4.1 Παρατήρηση 4  
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αντιδράσεων και 

διαχείριση 

καταστάσεων 

 

 

 Ως προς τις πρακτικές που χρησιμοποίησαν οι υποψήφιοι νηπιαγωγοί 

 Εξέλιξη/ επέκταση παιχνιδιού 

Από τις πρακτικές τις οποίες φάνηκε να χρησιμοποίησαν σε μεγάλο ποσοστό 

οι φοιτητές είναι αυτές οι οποίες αφορούν στην εξέλιξη, επέκταση του σεναρίου του 

παιχνιδιού των μικρών παιδιών, αλλά και γενικά στη ροή  του παιχνιδιού. 

Για παράδειγμα, οι φοιτητές κάνουν ερωτήσεις διευκρινιστικές και 

προβληματισμού σε μια ομάδα παιδιών προκειμένου να εξελίξουν το παιχνίδι τους. 

Με τις ερωτήσεις και με τον προβληματισμό που θέτουν στα παιδιά τα βοηθούν να 

είναι περισσότερο συγκεντρωμένα στο παιχνίδι τους και να σκέφτονται «ένα βήμα» 

παραπέρα, εξελίσσοντάς το. 

 Μια φοιτήτρια μετά από την παρατήρησή της τα παιδιά να επαναλαμβάνουν 

το ίδιο παιχνίδι και να το καταστρέφουν συνέχεια, αφού εντάχθηκε στο παιχνίδι των 

παιδιών στο οικοδομικό υλικό, έθεσε στα παιδιά έναν προβληματισμό, ότι ζούσε 

στο ξενοδοχείο που κατασκεύασε το ένα παιδί, όμως ήθελε να πάει στο κάστρο που 

έφτιαξε το άλλο παιδί να βρει τον πρίγκιπα και δεν ήξερε ποιο δρόμο ν’ 

ακολουθήσει(βλ. παρ. I, περ. 7
ο
). Η φοιτήτρια με τον προβληματισμό που έθεσε στα 

δυο παιδιά, πέτυχε να τα προβληματίσει  και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους με 

σκοπό να βρουν μαζί μια λύση στον προβληματισμό που τέθηκε συνδέοντας τα 

παιχνίδια τους, καθώς και ότι εξέλιξαν το παιχνίδι τους. Ακόμη, με άλλες 

ερωτήσεις που έθεσε η νηπιαγωγός τα παιδιά άρχισαν να σκέφτονται πώς το 

παιχνίδι θα εξελιχθεί ακόμη περισσότερο, ψάχνοντας για το μεταφορικό μέσο με το 

οποίο η φοιτήτρια θα πήγαινε γρηγορότερα στον προορισμό της. 

Άλλη πρακτική που χρησιμοποίησαν συχνά οι υποψήφιοι νηπιαγωγοί ήταν η 

συμμετοχή τους στο ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών με σκοπό την εξέλιξη, 

επέκταση του παιδιού. Για παράδειγμα, όταν η φοιτήτρια παρατήρησε μια ομάδα 
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κοριτσιών να παίζουν κάθε μέρα κάνοντας αναπαράσταση ένα γάμο, αποφάσισε να 

συμμετέχει στο παιχνίδι τους αναλαμβάνοντας ένα ρόλο. Τα κορίτσια, λοιπόν, την 

χτένιζαν και την ετοίμαζαν και στη συνέχεια, το παιχνίδι εξελίχθηκε σε όλη τη 

διάρκεια της ώρας, καθώς προστέθηκαν και άλλοι ρόλοι στο παιχνίδι των 

παιδιών(βλ. παρ.I, περ. 10
ο
). 

Σε μια άλλη περίπτωση όπου τα παιδιά ήταν στάσιμα στο παιχνίδι τους, η 

φοιτήτρια παρεμβαίνει στο παιχνίδι των παιδιών υποδυόμενη τον πειρατή. Έτσι, 

το παιχνίδι των παιδιών συνεχίζεται, οι ρόλοι εναλλάσσονται και εξελίσσεται το 

παιχνίδι(βλ. παρ. I,περ. 22
ο
). 

Ακόμη, οι φοιτήτριες ρωτούν για να μάθουν το σκεπτικό με το οποίο 

παίζουν τα παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο παρατηρούν καλύτερα το παιχνίδι των 

παιδιών και μαθαίνουν γι αυτό, αλλά και κάνουν τα παιδιά να συγκεντρώνονται στο 

παιχνίδι τους. Περισσότερο, όμως, οι υποψήφιοι νηπιαγωγοί παρεμβαίνουν στο 

παιχνίδι διερευνώντας το σκεπτικό που παίζουν τα παιδιά με σκοπό να τα 

πλησιάσουν, προσεγγίσουν την ώρα που παίζουν και να συνεχίσουν με κάποιο άλλο 

είδος παρέμβασης. 

Για παράδειγμα, μια φοιτήτρια πλησιάζει μια ομάδα παιδιών που παίζουν στο 

οικοδομικό υλικό με τα τουβλάκια και τα ρωτά τί κατασκευάζουν. Αφού αυτά της 

απαντούν πως φτιάχνουν την «πόλη του never», και απαντούν και σε άλλες 

ερωτήσεις σχετικά με το παιχνίδι τους, η φοιτήτρια συνεχίζει να κάνει την 

παρέμβασή της χρησιμοποιώντας τον διερευνητικό διάλογο, καθώς και θέτοντας 

προβληματισμό προς τα παιδιά(βλ. παρ. I, περ. 9
ο
). Επίσης, μια άλλη φοιτήτρια κάνει 

ερωτήσεις για να διερευνήσει το σκεπτικό με το οποίο παίζουν τα παιδιά, όταν 

αυτά παίζουν κυνηγητό υποδυόμενοι τους κλέφτες και τους αστυνόμους, ενώ στη 

συνέχεια ακολουθεί η παρέμβασή της για να οργανώσει το παιχνίδι των 

παιδιών(βλ. παρ. I, περ. 12
ο
). 

 Λεκτική καθοδήγηση 

Λιγότερες φορές χρησιμοποίησαν οι φοιτητές τις λεκτικές παρεμβάσεις που 

αφορούν στην καθοδήγηση του παιχνιδιού από αυτούς. 

Για παράδειγμα, οι φοιτητές δίνουν οδηγίες στα παιδιά τι να κάνουν. Όταν 

το παιχνίδι των παιδιών επαναλαμβανόταν, η φοιτήτρια συχνά έδινε οδηγίες στα 
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παιδιά τι να κάνουν και πώς να αλλάξουν το παιχνίδι τους. Για παράδειγμα, σε ένα 

περιστατικό η φοιτήτρια ρωτά τα παιδιά αν θα συνεχίζουν να κατασκευάζουν ξανά 

γκαράζ και αν ναι, τους λέει να αλλάξουν το παιχνίδι τους και να κατασκευάσουν 

ένα εργοστάσιο(βλ. παρ. I, περ. 19
ο
). Σε μια άλλη περίπτωση, η φοιτήτρια, έπειτα 

από την παρατήρηση της επανάληψης του παιχνιδιού των παιδιών, κυνηγητού με 

κλέφτες και αστυνόμους, παρεμβαίνει στο παιχνίδι λέγοντας στα παιδιά να 

αλλάξουν ρόλους στο παιχνίδι τους(βλ. παρ.I, περ.1
ο
). Σε αυτές τις δυο 

συγκεκριμένες παρεμβάσεις, τα παιδιά δεν φαίνονται να ανταποκρίνονται, αλλά 

συνεχίζουν το παιχνίδι τους όπως και πριν. 

Υπάρχουν και κάποιες φορές όπου η υποψήφια εκπαιδευτικός παρεμβαίνει 

στο παιχνίδι των παιδιών οργανώνοντάς το, αλλά και προτείνοντας στα παιδιά τι 

να παίξουν. Για παράδειγμα, όπως αναφέρεται στις καταγραφές, η φοιτήτρια αφού 

παρατηρεί τα παιδιά να τσακώνονται γιατί δεν υπάρχει οργάνωση στο παιχνίδι τους, 

παρεμβαίνει με σκοπό να το οργανώσει (βλ. παρ. I, περ, 25
ο
). Εκτός από τους 

κανόνες του παιχνιδιού που εξηγεί στα παιδιά, προσπαθεί να ηρεμήσει τα παιδιά 

και να τα κάνει να καταλάβουν πως όλοι θα συμμετάσχουν στο παιχνίδι αρκεί να 

περιμένουν τη σειρά τους και κάθε φορά να ακολουθούν του κανόνες. Ακόμη, τα 

προετοιμάζει ώστε να ετοιμάζονται οι παίκτες σε ζευγάρια και να μην μαλώνουν 

μεταξύ τους για το ποιος θα παίξει πρώτος. 

Η φοιτήτρια με το να προτείνει στα παιδιά τι να παίξουν, παρεμβαίνει στο 

παιχνίδι τους. Σε ένα περιστατικό προτείνει στα παιδιά τι και πώς να παίξουν για 

να σταματήσει τη διαφωνία τους, όταν δυο ομάδες παιδιών συγκρούονται για το ποια 

ομάδα θα παίξει στην περιοχή του οικοδομικού υλικού(βλ. παρ. I, περ. 26
ο
). Έτσι, η 

νηπιαγωγός προτείνει να βρουν ένα από κοινού παιχνίδι, οι δυο ομάδες και να 

συνεργαστούν στον ίδιο χώρο. Τα παιδιά ανταποκρίνονται σε αυτή της την 

παρέμβαση και τα παιχνίδι συνεχίζεται και επεκτείνεται. 

 Συμμετοχή, οργάνωση, ενίσχυση 

Λίγες φάνηκαν να είναι οι φοιτήτριες που αποφάσισαν να συμμετέχουν στο 

παιχνίδι των παιδιών για να το οργανώσουν, αλλά και με σκοπό να το ξεκινήσουν. 

Για παράδειγμα, όταν μια ομάδα κοριτσιών ήταν αμέτοχα, στάσιμα σε μια περιοχή 

δραστηριοτήτων, η φοιτήτρια παρενέβη ξεκινώντας να παίζει η ίδια ένα 

μουσικοκινητικό παιχνίδι και τα παιδιά ακολούθησαν(βλ. παρ I, περ. 12
ο
).  Σε 
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άλλη περίπτωση, η υποψήφια νηπιαγωγός συμμετέχει στο παιχνίδι των κοριτσιών 

με το γάμο, όταν το βλέπει να επαναλαμβάνεται, και μοιράζει ρόλους για να το 

οργανώσει (βλ. παρ. I, περ. 8
ο
). Έτσι, άλλο κορίτσι έβαφε τη φοιτήτρια, άλλο την 

έντυνε, άλλο την χτένιζε. Άλλοτε πάλι, μια φοιτήτρια συμμετείχε σε ένα παιχνίδι 

ρόλων αναθέτοντας ρόλους και καθήκοντα στα παιδιά, ώστε να οργανωθεί το 

παιχνίδι, να σταματήσουν οι τσακωμοί και να συνεργαστούν τα παιδιά στο παιχνίδι. 

Έτσι, ένα παιδί έγινε ο ψήστης, ένας ο ταμίας, δυο παιδιά έγιναν σερβιτόροι (βλ. παρ. 

I, περ. 3
ο
). 

Ακόμη, κάποιες φορές οι φοιτήτριες επιβραβεύουν τα παιδιά. Σε ένα 

περιστατικό όπου τα παιδιά κατασκευάζουν μια πόλη που έχουν δει σε ηλεκτρονικό 

παιχνίδι, αφού η φοιτήτρια παρέμβει για να εξελίξει το παιχνίδι τους, επιβραβεύει τις 

απαντήσεις τους, αλλά και τις κινήσεις τους για να εξελίξουν παραπάνω αυτήν 

την πόλη (βλ. παρ. I, περ. 13
ο
). Σε άλλο περιστατικό η φοιτήτρια επιβραβεύει τα 

παιδιά για τη δημιουργία τους στο οικοδομικό υλικό με σκοπό να τα προσεγγίσει 

και στη συνέχεια να συμμετάσχει στο επαναλαμβανόμενο παιχνίδι τους για να το 

εξελίξει (βλ. παρ. I, περ. 15
ο
).  

Επίσης, σε άλλο περιστατικό όπου τα παιδιά παίζουν το συνηθισμένο παιχνίδι 

τους, οικογένεια στο κουκλόσπιτο, η φοιτήτρια κάνει ερωτήσεις στα παιδιά με 

σκοπό να ενισχύσει τη φαντασία τους στο παιχνίδι και να τα προβληματίσει(βλ. 

παρ. I, περ. 16
ο
). Συγκεκριμένα, τους είπε πως το μωρό τους κλαίει και τα ρώτησε 

ποιοι μπορεί να είναι οι λόγοι που αυτό κλαίει.  

 Ζητήματα ευταξίας 

Ελάχιστες παρατηρήθηκαν οι φορές κατά τις οποίες οι φοιτήτριες 

χρησιμοποίησαν πρακτικές για να παρέμβουν στις ελεύθερες δραστηριότητες των 

παιδιών, οι οποίες σχετίζονται με την ευταξία, αποσκοπούν σε αυτήν ή η αφορμή 

της παρέμβασής τους ξεκινά από αυτήν.  

Ειδικότερα, σε μια περίπτωση η φοιτήτρια σταματά το παιχνίδι των 

παιδιών όταν αυτό τείνει να γίνει επικίνδυνο, καθώς  μια ομάδα κοριτσιών τρέχουν 

συνεχώς στο χώρο της αίθουσας(βλ. παρ. I, περ. 21
ο
). Αφού, όμως σταματήσει το 

παιχνίδι, τους προτείνει να εκμεταλλευτούν με διαφορετικό τρόπο αυτή τους την 
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επιθυμία να τρέχουν, οπότε, τους δίνει την ιδέα να παραστήσουν πως κάνουν μάθημα 

χορού. 

Ακόμη, σε ένα περιστατικό η φοιτήτρια προσπαθεί να δώσει λύσεις στις 

συγκρούσεις των παιδιών προτείνοντάς τους να μοιραστούν το χώρο για τον 

οποίο και τσακώνονταν, αλλά και στη συνέχεια να ενώσουν το παιχνίδι τους (βλ. 

παρ. I, περ. 26
ο
). Περαιτέρω, σε ένα περιστατικό η φοιτήτρια παρεμβαίνει για να 

θυμίσει στα παιδιά τους κανόνες του παιχνιδιού, σκάκι, όταν αυτά φαίνεται να 

τσακώνονται και να το δυσχεραίνουν (βλ. παρ. I, περ. 25
ο
). Στο ίδιο περιστατικό, η 

φοιτήτρια παρενέβη απαντώντας σε κάθε απορία που εξέφραζαν τα παιδιά και 

θεωρούσε ότι θα ήταν χρήσιμη η απόκρισή της για τη ροή του παιχνιδιού, αφού 

παρακολουθούσε τα παιδιά. 

 

Ως προς τις πρακτικές που χρησιμοποίησαν οι  εν ενεργεία εκπαιδευτικοί 

 Ζητήματα ευταξίας και παρατήρηση 

Σε αντίθεση με τις πρακτικές που φάνηκε να χρησιμοποίησαν οι υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί, το είδος της παρέμβασης που φαίνεται να χρησιμοποίησαν 

περισσότερο απ’ όλες οι νηπιαγωγοί αφορούν σε ζητήματα που σχετίζονται με 

την  ευταξία. Πιο συγκεκριμένα, αυτές είναι η υπενθύμιση των κανόνων στα 

παιδιά,  καθώς και ο διάλογος για την επίλυση συγκρούσεων και η προσφορά 

λύσεων από τους εκπαιδευτικούς στις συγκρούσεις, ,με πολύ μικρή απόκλιση στην 

εμφάνισή τους. 

 Σε συγκεκριμένο περιστατικό, η νηπιαγωγός παρεμβαίνει στο παιχνίδι των 

παιδιών και υπενθυμίζει τους κανόνες της τάξης όταν υπάρχει αταξία και φασαρία 

μέσα στην αίθουσα και δεν τηρούνται οι κανόνες από τα παιδιά. Η εκπαιδευτικός 

αυξάνει τον τόνο της φωνής της για να επιβάλλει στα παιδιά τους κανόνες(βλ. 

παρ.II, περ.26
ο
). Σε άλλο περιστατικό η νηπιαγωγός παρεμβαίνει υπενθυμίζοντας 

τους κανόνες με σκοπό της να βοηθήσει τα παιδιά να επιλύσουν τις διαφωνίες τους, ο 

τόνος της φωνής της είναι χαμηλός και υπενθυμίζει με διακριτικότητα τους 

κανόνες, παρακινώντας τα παιδιά να συζητήσουν ουσιαστικά το πρόβλημά τους 

(βλ. παρ. II, περ, 25
ο
). Διαφαίνεται πως και στις δυο περιπτώσεις, στην υπενθύμιση 
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κανόνων με επιβλητικό τόνο, αλλά και στην πιο ήπια προσέγγιση των παιδιών, η 

παρέμβαση γίνεται αποδεκτή από τα παιδιά. 

Η νηπιαγωγός παρεμβαίνει στο παιχνίδι των παιδιών όταν οι συγκρούσεις 

τους γίνονται πολύ έντονες και παρατηρεί πως αυτά δεν μπορούν να λύσουν από 

μόνα τους τις διαφωνίες τους. Έτσι, παροτρύνει τα παιδιά με το διάλογο να λύσουν 

τις συγκρούσεις τους και να εξηγήσουν ο ένας στον άλλο τα αίτια της 

συμπεριφοράς τους. Με αυτόν τον τρόπο η ένταση στις συγκρούσεις τους 

ελαχιστοποιείται. Επίσης, σε άλλη περίπτωση αναφέρεται πως όταν η κατάσταση 

συγκρούσεων «ξεφεύγει» οι νηπιαγωγοί χαμηλώνουν στα γόνατα και συζητούν με 

διακριτικότητα με τα παιδιά, ενώ πολλές φορές πάλι με διακριτικότητα θίγουν 

το θέμα προς συζήτηση και στην παρεούλα(βλ. παρ II, περ. 17
ο
). 

Όσον αφορά στην παρέμβαση της εκπαιδευτικού με το να προσφέρει λύσεις 

στις συγκρούσεις, αυτή η παρέμβαση έχει ένα γενικό χαρακτήρα, καθώς στις 

περιπτώσεις όπου εμφανίζεται, δεν διευκρινίζεται ειδικότερα η παρέμβαση αυτή. 

Αυτό που αναφέρεται τις περισσότερες φορές στην εμφάνιση αυτής της κατηγορίας 

είναι πως η εκπαιδευτικός βοηθά στην επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ των 

παιδιών (βλ. παρ. II, περ. 8
ο
). 

Πολύ συχνή είναι και η παρατήρηση των παιδιών και των αντιδράσεών 

τους, αλλά και της διαχείρισης των καταστάσεων από τα παιδιά. Αναφέρεται πως 

η νηπιαγωγός είναι παρατηρητής του παιχνιδιού των παιδιών και σκοπό της έχει 

το να διερευνήσει πώς παίζουν και αν υπάρχουν διαφωνίες και αποκλεισμοί 

αναμεταξύ τους (βλ. παρ. II, περ. 10
ο
). Σε άλλο περιστατικό αναφέρεται πως η 

νηπιαγωγός αποφεύγει να παρεμβαίνει στο ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών, 

καθώς προτιμά να παρατηρεί το παιχνίδι και τη διαχείριση καταστάσεων και 

αντιδράσεων που προκύπτουν(βλ. παρ. II, περ. 23
ο
).Μόνο, αν κρίνει ότι η 

κατάσταση επεκτείνεται σε μεγάλο πρόβλημα, αποφασίζει να παρέμβει. Ακόμη, άλλη 

νηπιαγωγός είναι παρατηρητής του παιχνιδιού των παιδιών και ειδικότερα, της 

σύνθεσης ων ομάδων. 

 Έλεγχος παιχνιδιού 

Πολύ συχνά αποδεικνύεται, ακόμη πως χρησιμοποιούνται πρακτικές από τους 

εκπαιδευτικούς που αν τις αναλύσει κανείς σε βάθος, στα συγκεκριμένα περιστατικά 
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που έχουν καταγραφεί, διαπιστώνει πως αυτές σχετίζονται με την ευταξία, αλλά και 

με την επιβολή της εκπαιδευτικού για διάφορα ζητήματα, και οδηγούν στον 

έλεγχο του παιχνιδιού από τις νηπιαγωγούς. 

Πολύ συχνά εμφανίζεται η κατηγορία που δείχνει την εκπαιδευτικό να 

επιβάλλεται λεκτικά για ζητήματα που αφορούν στην ευταξία. Αυτό συμβαίνει 

καθώς, η νηπιαγωγός όταν υπάρχουν φασαρία και διαφωνίες μεταξύ των παιδιών με 

προστακτικό τόνο επιβάλλεται στα παιδιά για κάνουν ό,τι η ίδια τους λέει. 

Ακόμη, σε άλλο περιστατικό παρατηρείται, ο τρόπος με τον οποίο επεμβαίνει η 

νηπιαγωγός για να επιβάλλει την τάξη να είναι απότομος, όμως αποτελεσματικός, 

καθώς τα παιδιά ηρεμούν και κάνουν ότι αυτή τους λέει (βλ. παρ. II, περ. 22
ο
). Σε 

άλλο πάλι περιστατικό αναφέρεται πως η νηπιαγωγός ανεβάζει τους τόνους όταν 

τα παιδιά παρουσιάζουν επιθετικότητα για να σταματήσουν την ανεπιθύμητη 

κατ’ αυτήν συμπεριφορά. 

Βέβαια, στο ερευνητικό υλικό υπάρχουν διάφορες κατηγορίες που αφορούν 

στην ευταξία πιο συγκεκριμένες, όπως η υπενθύμιση κανόνων, η διακοπή του 

παιχνιδιού όταν αυτό γίνεται επικίνδυνο, ο χωρισμός της ομάδας των παιδιών όταν 

τσακώνονται, καθώς και οι κατηγορίες για την επίλυση των συγκρούσεων. Όμως η 

κατηγορία της επιβολής της νηπιαγωγού για ευταξία εμφανίζεται ως κατηγορία μόνη 

της στις καταγραφές και αφορά στον τρόπο με τον οποίο μιλά ή στην σωματική 

κίνηση που κάνει η νηπιαγωγός για να επιβληθεί στα παιδιά. 

Η πρακτική του να χωρίζει η εκπαιδευτικός την ομάδα των παιδιών που 

παίζουν μαζί, εμφανίζεται συχνά. Σε ένα καταγεγραμμένο περιστατικό η 

νηπιαγωγός αλλάζει το παιχνίδι των παιδιών σε κάποιο πιο ήσυχο παιχνίδι ή τον 

συμπαίκτη προκειμένου να αποφύγει την πιθανή επικινδυνότητα του παιχνιδιού, 

ενώ σε άλλο η νηπιαγωγός χωρίζει την ομάδα των παιδιών που παίζουν και 

τσακώνονται και στέλνει τα παιδιά να παίξουν σε άλλες περιοχές 

δραστηριοτήτων (βλ. παρ. II, περ. 15
ο
). 

Αρκετές φορές οι νηπιαγωγοί παρεμβαίνουν στο παιχνίδι των παιδιών 

προτείνοντάς τους τι να παίξουν, καθώς και καθοδηγώντας τους λεκτικά(βλ. παρ. 

II, περ. 10
ο
).Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται, πως όταν η νηπιαγωγός βρίσκει την 

ευκαιρία και θεωρεί πως πρέπει να παρέμβει στο παιχνίδι των παιδιών, το κάνει 

προτείνοντάς τους τι να κάνουν και παρέχοντάς τους άλλο τρόπο για να εξελίξουν 
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το παιχνίδι τους, με σκοπό της να το εξελίξει. Ακόμη, σε άλλο περιστατικό η 

νηπιαγωγός όταν παρατηρεί κάποιο παιδί αμέτοχο στο παιχνίδι του προτείνει να 

ολοκληρώσει την εργασία του που έχει απομείνει από την προηγούμενη 

ημέρα(παρ. II, περ. 7
ο
). Ακόμη, όσον αφορά στη λεκτική καθοδήγηση των 

εκπαιδευτικών, αυτή συμβαίνει με σκοπό να εξελιχθεί το παιχνίδι των παιδιών. Άλλες 

φορές πάλι, η εκπαιδευτικός καθοδηγεί τα παιδιά μέσα από ερωτήσεις και 

απαντήσεις που τους προσφέρει προς τη σωστή απάντηση σε κάτι, καθώς καις σε 

περιπτώσεις όπου υπάρχουν τσακωμοί, οδηγεί τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα 

λάθη τους(παρ. ΙΙ, περ. 2
ο
). Οι παρεμβάσεις των νηπιαγωγών φαίνονται να είναι 

κάποιες φορές αποτελεσματικές και κάποιες όχι. Όταν αυτές δεν γίνονται δεκτές από 

τα παιδιά, η νηπιαγωγός τα στέλνει στην απομόνωση για να αναλογιστούν τις πράξεις 

τους. 

 Σπάνια οι νηπιαγωγοί δίνουν οδηγίες στα παιδιά για να αλλάξουν το 

παιχνίδι τους με σκοπό να εμπλουτίσουν τη θεματολογία ενός παιχνιδιού και να 

εξελίξουν διαφορετικά το παιχνίδι, καθώς και σπάνια απαντούν στις ερωτήσεις 

των παιδιών όταν τυχαίνει η νηπιαγωγός να ακούσει τις απορίες τους και θεωρεί 

πως χρειάζεται να δώσει απάντηση για να προχωρήσει, εξελιχθεί το παιχνίδι 

τους(βλ. παρ. II, περ. 20
ο
). 

Άλλη πρακτική που χρησιμοποιήθηκε από τις νηπιαγωγούς ήταν να  στέλνουν 

τα παιδιά να παίξουν σε όποια περιοχή αυτές επιθυμούν(βλ. παρ II, περ. 15
ο
). Για 

παράδειγμα, μια νηπιαγωγός συνήθως με την άφιξη των παιδιών στην αίθουσα τα 

ωθεί να ζωγραφίσουν, οπότε τα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 

από μόνα τους σε ποια περιοχή επιθυμούν τα ίδια να εργαστούν. Ακόμη, όταν μια 

νηπιαγωγός παρεμβαίνει στο παιχνίδι των παιδιών όταν μαζεύονται πολλά άτομα σε 

μια περιοχή δραστηριοτήτων, χωρίζει την ομάδα των παιδιών για να αποφύγει την 

αταξία και στέλνει κάποια παιδιά σε άλλη περιοχή δραστηριοτήτων όπου η ίδια 

επιθυμεί(βλ. παρ. II, περ. 6
ο
).  

Λιγότερο συχνά εμφανίζεται η διακοπή του παιχνιδιού των παιδιών από 

την νηπιαγωγό όταν αυτό γίνεται επικίνδυνο. Σε μια περίπτωση όπου τα παιδιά 

τρέχουν συνεχώς παίζοντας κυνηγητό και ανεβαίνουν πάνω στα παγκάκια, η 

νηπιαγωγός σταματά το παιχνίδι τους επιβάλλοντας πως δεν πρέπει να τρέχουν 

μέσα στην τάξη και πως πρέπει να κατέβουν από τα παγκάκια εκείνη τη στιγμή 
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γιατί θα χτυπήσουν. Ακόμη, το ίδιο συχνά εμφανίζεται και η κατηγορία «διακοπή 

του παιχνιδιού» όπου η νηπιαγωγός παρεμβαίνει και σταματά το παιχνίδι των 

παιδιών για να απασχοληθούν αυτά και σε άλλες περιοχές δραστηριοτήτων, 

καθώς και για να σταματήσουν τη φασαρία(βλ. παρ. II, περ. 15
ο
). 

Η νηπιαγωγός, επίσης, χρησιμοποιεί την πρακτική να διακόπτει το παιχνίδι 

των παιδιών όταν γίνεται μεταφορά υλικών από μια περιοχή δραστηριοτήτων σε 

άλλες και ζητά από τα παιδιά να τα επιστρέψουν στις γωνιές από τις οποίες τα 

πήραν. Ακόμη, όταν τα παιδιά παίζουν κάποιο παιχνίδι σε κάποια άλλη περιοχή και 

όχι στη συνηθισμένη περιοχή που αυτό διεξάγεται, η νηπιαγωγός παρεμβαίνει και 

τους στέλνει να παίξουν το συγκεκριμένο παιχνίδι στην περιοχή που «πρέπει» να 

διεξαχθεί(βλ. παρ. II, περ. 15
ο
). Για παράδειγμα, όταν σε ένα περιστατικό τα παιδιά 

παίζουν στο κουκλόσπιτο με τα τουβλάκια ή αυτοκίνητα, η εκπαιδευτικός τα στέλνει 

στη γωνιά του οικοδομικού υλικού μαζί με τα παιχνίδια τους. 

 Συμμετοχή, ομαδικό παιχνίδι εξέλιξη 

Πολύ λίγες καταγράφηκαν οι πρακτικές με τις οποίες παρενέβησαν οι 

νηπιαγωγοί στο ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών, συμμετέχοντας, επιβραβεύοντας, 

προβληματίζοντας και με σκοπούς την εξέλιξη του παιχνιδιού, την ομαδικότητα. 

Μια πρακτική που χρησιμοποιεί η νηπιαγωγός είναι να προσπαθεί να 

εντάξει λεκτικά κι άλλα παιδιά στο ομαδικό παιχνίδι. Συγκεκριμένα, μια 

νηπιαγωγός πρότεινε σε ένα παιδί να παίξει με ένα άλλο παιδί, το οποίο  δεν το 

έκαναν δεκτό στην ομάδα τους(βλ. παρ. II, περ. 9
ο
). Το παιδί αμέσως έκανε ότι η 

νηπιαγωγός του είπε, όμως τελικά, το παιδί που ήταν ήδη στην ομάδα φάνηκε να 

διατάζει το νέο μέλος και το παιχνίδι τους δεν ξεκίνησε. 

Ακόμη, η νηπιαγωγός κάποιες φορές επιβραβεύει την προσπάθεια των 

παιδιών και βρίσκεται δίπλα τους σε κάθε βήμα προς την ολοκλήρωση της 

δραστηριότητάς τους, ώστε να κτίσει μεταξύ τους μια σχέση εμπιστοσύνης και 

σεβασμού(βλ. παρ II, περ. 5
ο
). Σε άλλη περίπτωση, η νηπιαγωγός επιβραβεύει τα 

παιδιά όταν της δείχνουν την εργασία που έχουν ολοκληρώσει, καθώς και 

ενθαρρύνει  λεκτικά το παιδί όταν πρόκειται να ολοκληρώσει κάποια εργασία 

μόνο του.   
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Οι νηπιαγωγοί κάνουν ερωτήσεις διερευνητικές, προβληματισμού στα 

παιδιά με σκοπό να εξελίξουν, επεκτείνουν το παιχνίδι τους (βλ. παρ. II, περ. 21
ο
). 

Επίσης, μέσω της συνεργασίας των παιδιών  κατά τη διάρκεια επίλυσης 

προβλήματος  η νηπιαγωγός επιθυμεί να οργανώσει το παιχνίδι των παιδιών. 

Μια άλλη πρακτική που εμφανίζεται στις καταγραφές είναι η παρέμβαση για 

την οργάνωση του παιχνιδιού(βλ. παρ. II, περ. 11
ο
). Για παράδειγμα, όταν το 

παιχνίδι των παιδιών είναι ακόμη στην αρχή και τα παιδιά δεν μπορούν να 

συντονιστούν για να το ξεκινήσουν, η νηπιαγωγός προσπαθεί να το οργανώσει 

συμμετέχοντας και μοιράζοντας ρόλους ή δίνοντας αρχικές ιδέες για το πώς να 

παίξουν τα παιδιά. Σ ένα περιστατικό η νηπιαγωγός λέει στα παιδιά πως είναι 

καλή ιδέα μερικά παιδιά να μαστορεύουν, άλλα να βάφουν και άλλα να 

μαγειρεύουν, ώστε να ξεκινήσει το παιχνίδι τους. Εκτός, όμως, από τη λεκτική 

παρέμβαση των νηπιαγωγών για την οργάνωση του παιχνιδιού, οι νηπιαγωγοί 

παρεμβαίνουν για να οργανώσουν το παιχνίδι ων παιδιών με τη συμμετοχή τους 

σε αυτό(βλ. παρ ΙΙ, περ.4
ο
).  

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν πρακτικές για να ενθαρρύνουν τη 

συμμετοχή των παιδιών στο ομαδικό παιχνίδι, σε μεικτές ομάδες. Παρεμβαίνουν 

είτε λεκτικά, είτε συμμετέχοντας οι ίδιοι στο παιχνίδι(βλ. παρ ΙΙ, περ.4
ο
, 11

ο
).  

Αφορμές παρέμβασης 

Από τον Πίνακα 3 διαφαίνονται οι αφορμές οι οποίες οδηγούν τους 

υποψήφιους και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς να πραγματοποιήσουν παρέμβαση στο 

παιχνίδι των παιδιών. Η αφορμή της παρέμβασης των εκπαιδευτικών αποτελεί κάποιο 

περιστατικό το οποίο παρατήρησαν οι υποψήφιοι και εν ενεργεία εκπαιδευτικοί και 

αυτό αποτέλεσε την ευκαιρία για να παρέμβουν στο παιχνίδι των παιδιών τη 

συγκεκριμένη στιγμή.  

 

Πίνακας 3 

3) ΑΦΟΡΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 Εν ενεργεία 

εκπαιδευτικοί 

Υποψήφιοι 

νηπιαγωγοί 
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3.1 Επανάληψη 

παιχνιδιού και μη 

εξέλιξή του 

 18 

3.2 Διαφωνίες, 

συγκρούσεις 

21 2 

3.3 Στασιμότητα στο 

παιχνίδι 

4 6 

3.4 Επικινδυνότητα στο 

παιχνίδι 

3 1 

3.5 Αποκλεισμοί 4  

3.6Μεταφορά υλικού 

σε άλλες περιοχές 

1  

3.7 Μη τήρηση των 

κανόνων 

1 1 

3.8 Μεγάλες ομάδες σε 

μια μόνο περιοχή 

1  

3.9 Φασαρία 5  

3.10 Μη συμμετοχή στο 

ομαδικό παιχνίδι 

1  

3.11 Προσπάθεια να 

καταφέρουν μια 

δραστηριότητα 

1  

3.12 Ζητούν βοήθεια  1 

3.13Δεν μπορούν να 

λύσουν διαφωνία μόνα 

τους 

1 1 

3.14 Απασχόληση στην 

ίδια περιοχή 

δραστηριοτήτων 

1  

 

Ως προς την αφορμή της παρέμβασης των υποψήφιων νηπιαγωγών 

 Επανάληψη παιχνιδιού, στασιμότητα 



52 
 

Στο ερευνητικό υλικό, φάνηκε πως οι περισσότερες υποψήφιες νηπιαγωγοί 

αποφάσισαν να παρέμβουν στο  ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών όταν 

παρατηρούσαν το παιχνίδι των παιδιών να επαναλαμβάνεται και να μην 

εξελίσσεται.Τέτοιο παράδειγμα εντοπίζουμε στο περιστατικό όπου στο οικοδομικό 

υλικό τα παιδιά κατασκεύαζαν σχεδόν κάθε μέρα τις ίδιες κατασκευές και μετά, 

χωρίς να παίξουν τα κατέστρεφαν και τα ξανάφτιαχναν από την αρχή(βλ. παρ. I, 

περ. 2
ο
).Σε άλλο περιστατικό, τα παιδιά επαναλάμβαναν το ίδιο παιχνίδι στο 

κουκλόσπιτο, προετοίμαζαν το γεύμα τους και τάιζαν ή έντυναν τις κούκλες τους. 

Ακόμη, σε άλλη περίπτωση τα παιδιά έπαιζαν κυνηγητό υποδυόμενοι τους 

κλέφτες και τους αστυνόμους για πολλές μέρες. Η φοιτήτρια και πάλι παρενέβη. 

Και στις τρεις  περιπτώσεις η νηπιαγωγός παρενέβη στο παιχνίδι τους με σκοπό της 

να το επεκτείνει και να το κάνει να έχει νόημα για τα παιδιά και να διαρκέσει 

περισσότερη ώρα(βλ. παρ. I, περ. 7
ο
, 8

ο
). 

Πολύ συχνά φαίνεται να παρενέβησαν οι φοιτήτριες στο παιχνίδι των 

παιδιών με αφορμή την στασιμότητα που διέκριναν στο παιχνίδι των παιδιών. 

Για παράδειγμα, μια ομάδα παιδιών ενώ παίζει στο οικοδομικό υλικό με τα 

τουβλάκια, η φοιτήτρια τα παρατηρεί να είναι σκεπτικά για λίγη ώρα, οπότε 

αποφασίζει να παρέμβει για να διερευνήσει το σενάριό τους και να εξελίξει το 

παιχνίδι τους(βλ. παρ. I, περ 13
ο
). Σε άλλη περίπτωση, η φοιτήτρια παρατηρεί 

ομάδα κοριτσιών να είναι μαζεμένες σε μια περιοχή δραστηριοτήτων, όμως 

εκείνη τη στιγμή να είναι αμέτοχες από το παιχνίδι. Έτσι, με αφορμή τη 

στασιμότητα στο παιχνίδι τις πλησιάζει και γίνεται η ίδια μέτοχος του παιχνιδιού 

ώστε να ξεκινήσει το παιχνίδι τους(βλ. παρ I, περ. 12
ο
). 

 Συγκρούσεις, επικινδυνότητα 

Επίσης, λιγότερο συχνά οι υποψήφιες νηπιαγωγοί πραγματοποίησαν την 

παρέμβασή τους παρατηρώντας συγκρούσεις και διαφωνίες μεταξύ των παιδιών. 

Μια φοιτήτρια με αφορμή την παρατήρηση ύπαρξης συγκρούσεων μεταξύ μιας 

ομάδας αγοριών και μια κοριτσιών που επιθυμούσαν να παίξουν στην ίδια 

περιοχή δραστηριοτήτων όλοι τον ίδιο ρόλο, αποφάσισε να παρέμβει στο 

παιχνίδι των παιδιών και να οργανώσει το παιχνίδι των παιδιών, μοιράζοντας 

ρόλους(βλ. παρ. I, περ 30
ο
). Σε άλλο περιστατικό, η φοιτήτρια παρεμβαίνει στο 

ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών όταν παρατηρεί να ξεκινούν τριβές μεταξύ των 
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παιδιών στο παιχνίδι, καθώς δεν γνωρίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού, 

«σκάκι» που προσπαθούν να παίξουν(βλ. παρ. I, περ 25
ο
). 

Ακόμη, μια μόνο φοιτήτρια φαίνεται να παρεμβαίνει στο παιχνίδι των 

παιδιών αφού παρατηρήσει πως αυτά δεν μπορούν μόνα τους να επιλύσουν τις 

διαφωνίες τους(βλ. παρ I, περ. 26
ο
).Στο συγκεκριμένο περιστατικό υπήρχαν δυο 

ομάδες παιδιών που ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τον ίδιο χώρο για να παίξουν και 

διαφωνούσαν για το ποιο ομάδα θα παίξει τελικά στο χώρο του οικοδομικού υλικού. 

Η φοιτήτρια, αφού πρώτα παρατήρησε τον τσακωμό των παιδιών και την 

απόφαση της κάθε ομάδας που ήταν να διώξει την άλλη ομάδα από το οικοδομικό 

υλικό, παρενέβη και πρότεινε στα παιδιά μια αρχική λύση, να μοιράσουν τον χώρο 

και αφού παρατήρησε πως αυτή ήταν αποδεκτή και αποτελεσματική πρότεινε 

στα παιδιά κι άλλη λύση, ιδέα, να ενώσουν το παιχνίδι τους. 

Πολύ σπάνια εμφανίστηκε, επίσης, η παρέμβαση της φοιτήτριας όταν το 

παιχνίδι των παιδιών ξεκίνησε να γίνεται επικίνδυνο(βλ. παρ I, 21
ο
). Πιο 

συγκεκριμένα, στην περίπτωση όπου τα κορίτσια επιδίδονταν στο κυνηγητό, και το 

παιχνίδι γινόταν επικινδυνότερο, η φοιτήτρια παρενέβη σε αυτό, σταματώντας το 

και προτείνοντάς τους να το μετατρέψουν σε χορό μπαλαρίνας. Σπάνια 

παρατηρήθηκε και η παρέμβαση της υποψήφιας νηπιαγωγού στο παιχνίδι με αφορμή 

την πρόσκληση των παιδιών για βοήθεια στο παιχνίδι τους(βλ. παρ I, περ. 20
ο
).  

Τέλος, η φοιτήτρια παρεμβαίνει στο παιχνίδι των παιδιών όταν παρατηρεί πως οι 

κανόνες του παιχνιδιού ή της τάξης δεν τηρούνται και στη συνέχεια 

προκαλούνται τριβές μεταξύ των παιδιών. 

Ως προς την αφορμή της παρέμβασης των εν ενεργεία εκπαιδευτικών 

 Διαφωνίες, συγκρούσεις 

Οι νηπιαγωγοί φαίνεται ότι τις πιο πολλές φορές που παρενέβησαν στο 

παιχνίδι των παιδιών, το έκαναν με αφορμή τις διαφωνίες, συγκρούσεις που 

προέκυψαν στην τάξη. Για παράδειγμα , η νηπιαγωγός παρεμβαίνει όταν τα παιδιά 

μιλούν με άσχημο τρόπο το ένα στ’ άλλο, όταν υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των 

παιδιών προσπαθεί να βοηθήσει στην επίλυσή τους ή να επαναφέρει την ευταξία. 

Σε ένα περιστατικό η νηπιαγωγός με αφορμή τις διαφωνίες των παιδιών ακούει και τα 
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δυο παιδιά που τσακώνονται, για ποιο λόγο μαλώνουν και στη συνέχεια προσπαθεί να 

βρει μια λύση μαζί τους(βλ. παρ. II, περ, 27
ο
). 

 Ζητήματα Ευταξίας 

Λιγότεροι νηπιαγωγοί φαίνεται να αποφασίζουν να παρέμβουν στο 

παιχνίδι των παιδιών, με αφορμή ζητήματα ευταξίας που προκύπτουν στην τάξη. 

Για παράδειγμα, οι νηπιαγωγοί παρεμβαίνουν στο ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών 

όταν δημιουργείται φασαρία και αταξία κατά τη διάρκειά του. Αυτή η κατηγορία 

θα μπορούσε να σχετίζεται με την κατηγορία όπου την αφορμή παρέμβασης 

αποτελούν οι διαφωνίες και οι τσακωμοί, όμως στο καταγεγραμμένο υλικό της 

έρευνας, εμφανίζεται ως γενικότερη κατηγορία μόνη της και υποθέτουμε πως 

αναφέρεται στη γενικότερη αταξία, φασαρία μέσα στην αίθουσα και όχι μόνο σε 

τσακωμούς(βλ. παρ II, περ. 26
ο
). 

Η παρατήρηση αποκλεισμών κάποιων παιδιών συναντάται κι αυτή ως 

αφορμή στο ερευνητικό υλικό. Η νηπιαγωγός, όταν παρατηρεί κάποια παιδιά να 

παραγκωνίζονται παρεμβαίνει στο παιχνίδι ζητώντας από την ομάδα παιδιών να 

συμπεριλάβουν και αυτό στο παιχνίδι. Επίσης, σε ένα περιστατικό, η νηπιαγωγός 

παρατηρεί ένα παιδί να αποκλείει κάποιο άλλο λεκτικά και να μαλώνει μαζί 

του(βλ. παρ. II, περ 6
ο
). Έτσι, παρεμβαίνει λεκτικά με έντονο τον τόνο της φωνής 

της, «Μιλάμε όμορφα στις φιλενάδες μας. Δε λέμε συνέχεια ότι δεν τις έχουμε φίλες! 

Όλες είμαστε φιλενάδες, δε φτύνουμε, δεν τραβάμε, πάντα κουβεντιάζουμε. 

Διαφορετικά, θα μείνουμε μόνες μας».  

Ακόμη, όταν η νηπιαγωγός παρατηρεί το παιχνίδι των παιδιών να γίνεται 

επικίνδυνο και κάποιες φορές επιθετικό, παρεμβαίνει για να το αλλάξει ή να 

αλλάξει τους παίκτες, όπως συνέβη όταν τα παιδιά έτρεχαν στην τάξη και ανέβαιναν 

στα παγκάκια. 

Πολύ λιγότερες φορές οι νηπιαγωγοί φαίνεται να παρεμβαίνουν στο παιχνίδι 

των παιδιών με αφορμή την στασιμότητα στο παιχνίδι τους. Για παράδειγμα, μια 

νηπιαγωγός παρεμβαίνει στις δραστηριότητες των παιδιών όταν το παιχνίδι δεν 

εξελίσσεται, αλλάζοντας την εξέλιξη του παιχνιδιού και εμπλουτίζοντας τη 

θεματολογία του(βλ. παρ II, περ 6
ο
).Ακόμη, όταν τα παιδιά κωλύονται στο παιχνίδι 



55 
 

τους (ίσως και λόγω συγκρούσεων) και το παιχνίδι τους είναι στάσιμο, 

παρεμβαίνει βοηθώντας τα με νέες ιδέες να το εξελίξουν(βλ. παρ II, περ.4
ο
). 

 

 Φασαρία 

Σπάνιες φάνηκαν να είναι οι περιπτώσεις στις οποίες οι νηπιαγωγοί 

παρενέβησαν στο ελεύθερο παιχνίδι έχοντας ως αφορμή κάποια περιστατικά που 

σχετίζονται με την ευταξία, αλλά και τον έλεγχο του παιχνιδιού. 

Η εκπαιδευτικός σπάνια φάνηκε να παρεμβαίνει στο παιχνίδι των παιδιών 

όταν αυτά μεταφέρουν παιχνίδια και υλικά σε άλλες γωνιές(βλ. παρ. II, περ. 15
ο
). 

Για παράδειγμα, σε ένα περιστατικό όπου τα παιδιά έπαιζαν με το οικοδομικό υλικό 

στο κουκλόσπιτο, η νηπιαγωγός σταματά το παιχνίδι υπενθυμίζοντάς τους πως αυτά 

με το οικοδομικό υλικό θα παίζουν μόνο στην περιοχή του οικοδομικού υλικού. 

Ακόμη, η νηπιαγωγός μόνο μια φορά παρεμβαίνει με αφορμή την μη 

τήρηση των κανόνων. Σπάνια, επίσης, παρεμβαίνει όταν τα παιδιά δεν μπορούν 

να δώσουν λύσεις στις συγκρούσεις τους μόνα τους και η επιθετικότητα μεταξύ 

τους αυξάνεται. 

 Στασιμότητα 

Λίγα είναι και τα περιστατικά, όπου η αφορμή της παρέμβασης των 

εκπαιδευτικών αφορά στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Για παράδειγμα, η νηπιαγωγός 

αποφασίζει να παρέμβει στο παιχνίδι των παιδιών με αφορμή την απασχόληση των 

παιδιών στην ίδια περιοχή για πολλή ώρα, καθώς και για την δημιουργία 

μεγάλων ομάδων σε μια συγκεκριμένη περιοχή(βλ. παρ II, περ 29
ο
). Όταν τα 

παιδιά απασχολούνται στην ίδια περιοχή δραστηριοτήτων για πολλή ώρα, η 

εκπαιδευτικός παρεμβαίνει με σκοπό να εξελίξει το παιχνίδι τους βάζοντάς τα να 

απασχοληθούν και σε άλλες περιοχές δραστηριοτήτων(βλ. παρ. II, περ. 15
ο
). 

Πολύ σπάνια η αφορμή τη παρέμβασης της νηπιαγωγού φαίνεται να 

συμβαίνει όταν τα παιδιά δεν συμμετέχουν στο ομαδικό παιχνίδι ενθαρρύνοντας 

τα πιο ντροπαλά παιδιά να ξεκινήσουν να παίζουν(βλ. παρ. II, περ, 4
ο
, 11

ο
). Ακόμη, 

όταν κάποιο παιδί προσπαθεί να επιτελέσει μια εργασία μόνο του, η νηπιαγωγός 

φαίνεται να εκτιμά αυτή την προσπάθεια και να την ενθαρρύνει ακόμη 
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περισσότερο, παρευρισκόμενη δίπλα στο παιδί για να το επιβραβεύει και να την 

ολοκληρώσει. 

Επιδίωξη  

Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τις επιδιώξεις των νηπιαγωγών και των φοιτητριών και με 

βάση αυτόν θα κάνουμε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε τις γενικότερες προθέσεις 

τους για τον ρόλο τους στην τάξη, μέσα από την παρέμβασή τους σε συγκεκριμένα 

περιστατικά παιχνιδιού. 

 

Πίνακας 4 

4) ΕΠΙΔΙΩΞΗ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 Εν ενεργεία 

εκπαιδευτικοί 

Υποψήφιοι 

νηπιαγωγοί 

4.1 Ενίσχυση, εξέλιξη 

παιχνιδιού 

4 8 

4.2 Έλεγχος παιχνιδιού 6 2 

4.3 Να σταματήσουν 

διαφωνίες, 

συγκρούσεις 

18 3 

4.4 Προβληματισμός 

παιδιών και εξέλιξη 

παιχνιδιού 

 10 

4.5Ενίσχυση 

διερευνητικού 

διαλόγου 

 1 

4.6 Κατανόηση του 

σκεπτικού που παίζουν 

1 6 

4.7 Αλλαγή παιχνιδιού 

για εξέλιξη  

 5 

4.8 Αλλαγή παιχνιδιού 

για ασφάλεια 

3 1 

4.9 Οργάνωση, αρχή 1 2 
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παιχνιδιού 

4.10 Διευκόλυνση 

παιχνιδιού  

 1 

4.11 Ενθάρρυνση για 

συμμετοχή στο ομαδικό 

παιχνίδι 

6  

4.12 Δραστηριότητα 

που η εκπαιδευτικός 

επιθυμεί 

5  

4.13Επιβολή ευταξίας 4  

4.14 Εξασφάλιση 

ευταξίας 

8  

4.15 Εξασφάλιση της 

τήρησης κανόνων 

6  

4.16 Ενθάρρυνση 

παιχνιδιού σε μικτές 

ομάδες 

1  

4.17 Εμψύχωση για 

ολοκλήρωση 

δραστηριότητας 

2  

4.18 Γνωριμία με τους 

μαθητές, κατανόηση 

αντιδράσεών τους 

3  

4.19 Ενθάρρυνση 

συνεργασίας παιδιών 

 1 

 

 

Ως προς τις επιδιώξεις των παρεμβάσεων των φοιτητριών 

 Εξέλιξη 
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Οι υποψήφιες εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις ημερολογιακές καταγραφές, τις 

περισσότερες φορές που παρεμβαίνουν στο ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών έχουν 

επιδιώξεις που σχετίζονται με την εξέλιξη του παιχνιδιού των παιδιών. 

Συγκεκριμένα, πολλές φορές παρατηρήθηκε οι υποψήφιοι νηπιαγωγοί να 

επιδιώκουν να προβληματίσουν τα παιδιά σχετικά με το παιχνίδι τους και να το 

εξελίξουν. Σε μια περίπτωση, με αφορμή την μονοτονία στο παιχνίδι των παιδιών 

στο κουκλόσπιτο, η φοιτήτρια παρεμβαίνει θέτοντας τον προβληματισμό «τι 

γιορτάζουν και έχουν τόσες ετοιμασίες στο τραπέζι;», επιδιώκοντας να δώσει 

περισσότερη εξέλιξη στο σενάριο του παιχνιδιού(βλ. παρ. I, περ. 17
ο
). 

Ακόμη, πολύ συχνά οι φοιτήτριες αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν κάποια 

πρακτική στο παιχνίδι των παιδιών με σκοπό να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα 

και τη φαντασία και να επεκτείνουν το παιχνίδι. Σε ένα περιστατικό όπου τα 

παιδιά παίζουν με κάποια πλαστικά ζώα και το παιχνίδι είναι επαναλαμβανόμενο και 

δεν εξελίσσεται, η φοιτήτρια παρεμβαίνει στο διάλογο των παιδιών κάνοντας κάποιες 

ερωτήσεις με σκοπό να ενισχύσει το παιχνίδι των παιδιών(βλ. παρ I, περ. 6
ο
). Σε 

άλλες περιπτώσεις, η επιδίωξη της υποψήφιας νηπιαγωγού είναι και πάλι η 

ενίσχυση και η εξέλιξη του παιχνιδιού των παιδιών, όμως αυτή αποφασίζει να 

χρησιμοποιήσει διαφορετική πρακτική. Για παράδειγμα, όταν τα παιδιά 

κατασκευάζουν στο οικοδομικό υλικό και επαναλαμβάνουν το ίδιο παιχνίδι, η 

φοιτήτρια συμμετέχει στο παιχνίδι τους με σκοπό της να το εξελίξει(βλ. παρ I, περ 

7
ο
). 

Συχνά εμφανίζεται και η επιδίωξη των φοιτητριών να διερευνήσουν το 

σενάριο του παιχνιδιού των παιδιών και να κατανοήσουν καλύτερα το σκεπτικό 

με το οποίο αυτά παίζουν. Στις περιπτώσεις αυτές, η διερεύνηση του σεναρίου του 

παιχνιδιού των παιδιών αποτελεί την αρχική επιδίωξη, όμως μετά από αυτήν 

ακολουθούν και άλλες και ως σύνολο φαίνεται να αποσκοπούν στη γενική 

εξέλιξη του παιχνιδιού. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί ένα περιστατικό όπου η 

φοιτήτρια ρωτά μια ομάδα κοριτσιών με την επιδίωξη να γνωρίσει το παιχνίδι 

τους και στη συνέχεια παρεμβαίνει συμμετέχοντας σε αυτό με σκοπό της να 

ξεκινήσει το παιχνίδι τους(βλ. παρ. I, περ. 12
ο
). Οι επιδιώξεις της φαίνεται στο 

σύνολό τους να σχετίζονται με την εξέλιξη του παιχνιδιού. 
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Ακόμη, φάνηκε πως συχνά οι υποψήφιοι νηπιαγωγοί έχουν ως σκοπό της 

παρέμβασης τους ν΄ αλλάξουν το παιχνίδι των παιδιών για να το εξελίξουν. Έτσι 

συνέβη σε ένα περιστατικό όπου η φοιτήτρια δίνει σαφείς οδηγίες στα παιδιά τι να 

κατασκευάσουν και πώς. Σκοπό της αποτελεί το να αλλάξει το παιχνίδι των 

παιδιών και να το εξελίξει, γιατί έως τώρα η ίδια το έκρινε να είναι 

επαναλαμβανόμενο και στάσιμο(βλ. παρ. I, περ 2
ο
). Άλλοτε, πάλι, η φοιτήτρια, 

επεδίωξε να αλλάξει το παιχνίδι των παιδιών για να βοηθήσει στην εξέλιξή του. 

Αυτό που έκανε ήταν ότι πήρε την πρωτοβουλία και προσπάθησε να προσθέσει η ίδια  

κάποιο αντικείμενο στο παιχνίδι τους(βλ. παρ. I, περ. 23).Ακόμη, σε άλλη περίπτωση 

με σκοπό της, και πάλι, την αλλαγή του παιχνιδιού για περισσότερη εξέλιξη, η 

φοιτήτρια προτείνει να προστεθούν κι άλλοι ρόλοι στο παιχνίδι. 

 Ζητήματα ευταξίας 

Οι επιδιώξεις των υποψήφιων νηπιαγωγών σε λίγες περιπτώσεις φαίνεται 

να αφορούν στην ευταξία. Τέτοιες περιπτώσεις είναι αυτές στις οποίες οι φοιτήτριες 

χρησιμοποιούν πρακτικές με τις οποίες επιδιώκουν να σταματήσουν τις 

συγκρούσεις, διαφωνίες των παιδιών. Για παράδειγμα, η φοιτήτρια υπενθυμίζει 

τους κανόνες ενός παιχνιδιού με σκοπό να σταματήσουν οι διαφωνίες(βλ. παρ. I, 

περ 25
ο
). Σε άλλο περιστατικό, με αφορμή τους τσακωμούς των παιδιών και με 

επιδίωξή της αυτοί να σταματήσουν, προτείνει στα παιδιά τον τρόπο με τον 

οποίο μπορούν να παίξουν(βλ. παρ. I, περ 26
ο
). 

Ακόμη, κάποιες φορές οι φοιτήτριες επεδίωξαν με την παρέμβασή τους να 

ελέγξουν το παιχνίδι των παιδιών και να υπάρχει ευταξία στη διάρκεια του 

παιχνιδιού. Σε κάποιες περιπτώσεις ο σκοπός των υποψήφιων εκπαιδευτικών 

αφορούσε στην ασφάλεια των παιδιών, όταν το παιχνίδι γινόταν επικίνδυνο. Σε 

μια περίπτωση η φοιτήτρια άλλαξε το παιχνίδι τους, κυνηγητό σε ένα πιο ήρεμο 

και ασφαλέστερο παιχνίδι(βλ. παρ. I, περ 21
ο
). 

 Διευκόλυνση, εξέλιξη 

Λίγες ήταν και οι φοιτήτριες που παρενέβησαν στο παιχνίδι των παιδιών 

έχοντας ως γενικότερο στόχο την εξέλιξη στη ροή του παιχνιδιού, αλλά και τη 

διευκόλυνσή του. Έτσι, σε κάποιο περιστατικό η φοιτήτρια φαίνεται να επιδιώκει 

να ενισχύσει το διερευνητικό διάλογο στο παιχνίδι των παιδιών. Η φοιτήτρια 
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ρωτά τα παιδιά τι, πού, ποιος, για ποιον λόγο, όταν παρατηρεί τα παιδιά να 

κυνηγιούνται και να παίζουν τους πολεμιστές(βλ. παρ. I, περ. 9
ο
, 16

ο
). 

Επίσης, σε ένα περιστατικό η φοιτήτρια παρεμβαίνει στο παιχνίδι με σκοπό 

να το διευκολύνει. Συγκεκριμένα, απαντά σε κάθε απορία που ακούει  τα παιδιά να 

έχουν και το παιχνίδι τους συνεχίζεται χωρίς να διακοπεί. Άλλες πάλι, φορές οι 

φοιτήτριες έχοντας ως επιδίωξή τους την διευκόλυνση του παιχνιδιού των 

παιδιών και την εξέλιξή του, οργανώνουν το παιχνίδι τους και βοηθούν τα παιδιά 

ώστε να το ξεκινήσουν(βλ. παρ. I, περ, 23
ο
). Σε μια περίπτωση, η φοιτήτρια λέει στα 

παιδιά να αλλάξουν ρόλους ώστε να οργανώσει το παιχνίδι τους. Σε άλλη 

περίπτωση, η φοιτήτρια προκειμένου να επιτύχει την επιδίωξή της, να οργανώσει 

το παιχνίδι των παιδιών, συμμετέχει σε αυτό αναλαμβάνοντας από μόνη της 

κάποιο ρόλο. Η φοιτήτρια προσποιείται ότι παραγγέλνει ένα κέικ, όταν τα κορίτσια 

έχουν σταματήσει να παίζουν, και το παιχνίδι τους ξεκινά αμέσως(βλ. παρ I, περ 14
ο
). 

Ως προς τις επιδιώξεις των παρεμβάσεων των εν ενεργεία νηπιαγωγών 

 Ευταξία, έλεγχος παιχνιδιού 

Όσον αφορά στους σκοπούς που φαίνεται να επιδιώκουν περισσότερο απ’ 

όλους οι εν ενεργεία νηπιαγωγοί πετύχουν στη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού 

των παιδιών, αυτοί έχουν άμεση σχέση με την ευταξία και με τον έλεγχο του 

παιχνιδιού των παιδιών. Για παράδειγμα, οι περισσότερες νηπιαγωγοί φαίνεται να 

έχουν ως επιδίωξή τους να σταματήσουν τις διαφωνίες, συγκρούσεις που 

δημιουργούν τα παιδιά μεταξύ τους. Σε ένα περιστατικό, η νηπιαγωγός ξεκινά το 

διάλογο μεταξύ των παιδιών και τις ερωτήσεις με σκοπό να επιλύσει τις 

διαφωνίες τους και να βρουν όλοι μαζί μια συμβιβαστική λύση(βλ. παρ. II, περ. 

6
ο
).Ακόμη, σε άλλο περιστατικό η νηπιαγωγός με σκοπό της την επίλυση των 

συγκρούσεων των παιδιών παρεμβαίνει στο παιχνίδι τους, χωρίζοντας την ομάδα 

που παίζει σε άλλες περιοχές δραστηριοτήτων, προτείνοντάς τους ιδέες για να 

παίξουν πιο ήσυχα(βλ. παρ. II, περ.1
ο
). 

Πολλές φαίνεται να είναι και οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν 

διάφορες πρακτικές με επιδίωξή τους την εξασφάλιση της ευταξίας κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού. Ως παράδειγμα αναφέρεται πως όταν τα παιδιά κάνουν 

πολλή φασαρία η νηπιαγωγός με σκοπό της να εξασφαλίσει την ευταξία στην 
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αίθουσα, υπενθυμίζει στα παιδιά κανόνες(βλ. παρ II, περ. 3
ο
)Σε άλλο περιστατικό, 

η νηπιαγωγός με σκοπό της να δημιουργήσει ένα κλίμα ευταξίας μέσα στην τάξη 

απευθύνεται προς τα παιδιά με προστακτικό τόνο επιβάλλοντάς τους το τι θα 

κάνουν(βλ. παρ. I, περ. 22
ο
).Ακόμη, η νηπιαγωγός προκειμένου να προληφθούν 

ατυχήματα και να είναι εύρυθμη η λειτουργία της τάξης, σταματά το παιχνίδι 

των παιδιών όταν τείνει να γίνει επικίνδυνο(βλ. παρ. II, περ. 6
ο
). 

Αρκετά συχνά εμφανίζεται ως επιδίωξη των εκπαιδευτικών η εξασφάλιση 

της τήρησης των κανόνων. Όταν, για παράδειγμα, σε μια περιοχή δραστηριοτήτων 

μαζεύονται για να παίξουν πολλά παιδιά μαζί, η νηπιαγωγός τους υπενθυμίζει τους 

κανόνες με σκοπό την τήρησή τους(βλ. παρ. II, περ. 15
ο
). Σε άλλο περιστατικό όπου 

η νηπιαγωγός παρατηρεί τα παιδιά να μην τηρούν τους κανόνες που έχουν ορίσει, 

τους μιλά με προστακτικό τόνο με στόχο της να τους υπενθυμίσει όσα «πρέπει» 

να κάνουν(βλ. παρ II, περ 13
ο
). 

Ακόμη, φαίνεται πως αρκετές είναι οι νηπιαγωγοί που στοχεύουν να 

ελέγχουν όλες τις δραστηριότητες των παιδιών και να τοποθετούν τα παιδιά σε 

όποια περιοχή αυτές επιλέγουν για παιχνίδι ή να τα απασχολούν με κάποια 

δραστηριότητα που αυτές επιθυμούν(βλ. παρ II, περ.22
ο
). Ακόμη, η νηπιαγωγός σε 

κάποια περίπτωση απαντά στις ερωτήσεις των παιδιών και προσπαθεί με τις δικές της 

ερωτήσεις, στοχευμένες, να τα κατευθύνει προς τη σωστή απάντηση, με σκοπό 

της να φτάσουν τα παιδιά στο σημείο να εξελίξουν το παιχνίδι τους(βλ. παρ II, 

περ. 3
ο
). Ωστόσο, εκτός από αυτή την εξέλιξη του παιχνιδιού του παιχνιδιού των 

παιδιών φαίνεται να επιδιώκεται και η καθοδήγηση του παιχνιδιού τους.  

 Έλεγχος 

Οι  εν ενεργεία νηπιαγωγοί χρησιμοποιούν, επίσης, πρακτικές στο παιχνίδι 

των παιδιών με σκοπό τους να έχουν οι ίδιοι σε μεγάλο ή σε μικρό βαθμό τον 

έλεγχο του παιχνιδιού. Ειδικότερα, κάποιες φορές σκοπεύουν στην επιβολή της 

ευταξίας και όχι απλά στην εξασφάλισή της, όπως αναφέρθηκε πριν. Με άλλα 

λόγια, στην περίπτωση της επιβολής της ευταξίας οι εκπαιδευτικοί επιβάλουν την 

ευταξία με προστακτικό τρόπο. Ένα τέτοιο περιστατικό συμβαίνει όταν η 

νηπιαγωγός θέλοντας να επιβάλει την τάξη, σταματά το παιχνίδι των παιδιών για 

να σταματήσει και τη διαφωνία που υπάρχει ανάμεσά τους(βλ. παρ. II, περ. 13
ο
). 

Ακόμη, σε ένα άλλο περιστατικό, η νηπιαγωγός φαίνεται να επιβάλει στα παιδιά να 
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μοιραστούν σε όλες τις περιοχές δραστηριοτήτων με σκοπό της να μην υπάρξει 

συνωστισμός και φασαρία στην τάξη(βλ. παρ. II, περ. 26).  

Υπάρχουν και άλλες φορές κατά τις οποίες οι νηπιαγωγοί αλλάζουν το 

παιχνίδι των παιδιών σε κάποιο πιο ήσυχο και ασφαλές παιχνίδι επιδιώκοντας 

την ασφάλειά τους. Επιπλέον, όταν υπάρχουν ζητήματα ευταξίας στη διάρκεια του 

παιχνιδιού μια νηπιαγωγός με επιβλητικό τόνο λέει στα παιδιά τι να κάνουν με 

σκοπό της να ελέγχει το παιχνίδι, αλλά και την ευταξία στην αίθουσα. Οι 

νηπιαγωγοί κάποιες φορές προσπαθούν επιδιώκοντας να είναι οι κύριοι ελέγχου 

του παιχνιδιού των παιδιών, τοποθετούν τα παιδιά σε συγκεκριμένες περιοχές 

δραστηριοτήτων που οι ίδιες επιθυμούν. Για παράδειγμα, μια νηπιαγωγός κάποια 

πρωινά με την άφιξη των παιδιών στο νηπιαγωγείο τους αναθέτει να ζωγραφίσουν ή 

να επιτελέσουν μια εργασία που η ίδια επιθυμεί(βλ. παρ.II, περ. 22
ο
, 26

ο
). 

 Εξέλιξη 

Ωστόσο, πέρα από τις πρακτικές που σχετίζονται με την ευταξία, αλλά και με 

την «εξουσία» που επιδιώκουν να έχουν οι εκπαιδευτικοί στο παιχνίδι των παιδιών, 

το ίδιο συχνά με αυτές  φαίνεται να εμφανίζονται και οι φορές που αυτοί έχουν 

σκοπό τους να ενθαρρύνουν κι άλλα παιδιά να συμμετέχουν στο ομαδικό 

παιχνίδι. Επίσης, αρκετές νηπιαγωγοί επιδιώκουν να εξελίξουν περαιτέρω το 

παιχνίδι, ώστε να επεκταθεί στη θεματολογία, αλλά και στη διάρκειά του(βλ. 

παρ. ΙΙ, περ. 9, 11
ο
).  

Για παράδειγμα, σε ένα περιστατικό η νηπιαγωγός αποφασίζει να γίνει 

καθοδηγητής του παιχνιδιού με σκοπό της να επεκτείνει τη φαντασία των 

παιδιών και το σενάριο στο παιχνίδι. Ακόμη, η νηπιαγωγός επιδιώκοντας την 

εξέλιξη του παιχνιδιού εμψυχώνει κι επαινεί τα παιδιά να συνεχίσουν. Σε άλλη 

περίπτωση, η νηπιαγωγός επιδιώκοντας να επεκτείνει και να ενισχύσει τη 

δημιουργικότητα και τη φαντασία των παιδιών τους θέτει προβληματισμούς στο 

παιχνίδι τους. 

Περεταίρω, η νηπιαγωγός παρεμβαίνει στο ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών για 

να τα παροτρύνει να συμμετέχουν στο ομαδικό παιχνίδι. Συγκεκριμένα, μια 

νηπιαγωγός έχει ως σκοπό της να ενθαρρύνει τα παιδιά που είναι ντροπαλά να 

συμμετέχουν περισσότερο στο ομαδικό παιχνίδι. Μια άλλη νηπιαγωγός παρατηρεί 
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το παιχνίδι των παιδιών και πώς αυτά αντιδρούν σε διάφορες καταστάσεις, με σκοπό 

της να ελέγξει αν υπάρχουν αποκλεισμοί μεταξύ των παιδιών και να καταφέρει 

να τα εντάξει στο ομαδικό παιχνίδι(βλ. παρ. II, περ. 11
ο
, 19

ο
). 

 Διευκόλυνση, εξέλιξη 

Πολύ λιγότερες είναι οι νηπιαγωγοί οι οποίες ενδιαφέρονται και στοχεύουν 

στη γενικότερη διευκόλυνση και εξέλιξη του παιχνιδιού των παιδιών. Για 

παράδειγμα, κάποιοι νηπιαγωγοί παρατηρώντας το παιχνίδι των παιδιών, επιδιώκουν 

να κατανοήσουν και να γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν τα παιδιά 

σε κάποιες καταστάσεις, επιδιώκουν να μάθουν περισσότερα για τα μικρά 

παιδιά. Ακόμη, υπάρχουν πολύ λίγες φορές κατά τις οποίες οι νηπιαγωγοί 

επιδιώκουν να εμψυχώνουν τα παιδιά να ολοκληρώσουν μια εργασία μόνα τους 

και έτσι να υποβοηθήσουν στη ροή του παιχνιδιού(βλ. παρ. II, περ. 23
ο
). 

Άλλη νηπιαγωγός, σκοπό της έχει την οργάνωση και την έναρξή του 

παιχνιδιού των παιδιών και την εξέλιξή του, καθώς αυτά δεν έχουν συντονιστεί 

ακόμη στο παιχνίδι τους. Σε ένα παράδειγμα, η νηπιαγωγός αναθέτει ρόλους στα 

παιδιά για το που θα παίζουν και τι θα κάνουν με σκοπό να ξεκινήσει το 

παιχνίδι(βλ. παρ II, περ. 1
ο
).Ακόμη, άλλη νηπιαγωγός έχει ως σκοπό της να 

ενθαρρύνει το παιχνίδι των παιδιών σε μεικτές ομάδες και αυτό που κάνει είναι 

να συμμετέχει στο παιχνίδι τους για να το επιτύχει(βλ. παρ. II, περ 4
ο
). Σε άλλη 

περίπτωση, η νηπιαγωγός με ερωτήσεις που κάνει στη διάρκεια του παιχνιδιού των 

παιδιών ρωτά για να μάθει για το σκεπτικό με το οποίο τα παιδιά παίζουν και 

λειτουργούν στο παιχνίδι τους. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσει να το εξελίξει 

αργότερα, όταν χρειαστεί, αλλά και να γνωρίσει καλύτερα τα μικρά παιδιά(βλ. παρ. 

II, περ.23
ο
). 

Αποτελεσματικότητα 

Στον τελευταίο αυτό, πίνακα αναδεικνύεται η αποτελεσματικότητα και η αποδοχή 

από τα παιδιά των παρεμβάσεων των ενηλίκων. 

Πίνακας 5 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

ΤΗΤΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
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 Εν ενεργεία 

εκπαιδευτικοί 

Υποψήφιο

ι 

νηπιαγωγο

ί 

5.1 Αποδεκτή η 

παρέμβαση από τα 

παιδιά και επίτευξη του 

στόχου 

10 18 

5.2 Αρχικά αποδεκτή 

από τα παιδιά, αλλά μη 

επίτευξη του στόχου 

2 2 

5.3 Μη αποδοχή από τα 

παιδιά και μη επίτευξη 

του στόχου 

2 2 

5.4 Δεν διευκρινίζεται 15 4 

 

Από το ερευνητικό υλικό που χρησιμοποίησα διαφαίνεται ότι οι πρακτικές 

που χρησιμοποίησαν οι φοιτήτριες για να παρέμβουν στο ελεύθερο παιχνίδι των 

παιδιών στάθηκαν τις περισσότερες φορές αποτελεσματικές. Με την λέξη  

«αποτελεσματικές» εννοούμε ότι η παρέμβαση έγινε αποδεκτή από τα παιδιά και ο 

σκοπός που είχε η φοιτήτρια όταν παρενέβη στο παιχνίδι, επιτεύχθηκε. 

Λιγότερες από τις αποτελεσματικές παρεμβάσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών 

φάνηκαν αποτελεσματικές αυτές των εν ενεργεία νηπιαγωγών.  

Συγκεκριμένα, οι πρακτικές των υποψήφιων νηπιαγωγών τις περισσότερες 

φορές αποδείχθηκαν αποδεκτές από τα μικρά παιδιά και ο στόχος τους φάνηκε να 

υλοποιείται όταν οι φοιτητές παρεμβαίνουν στις ελεύθερες δραστηριότητες των 

παιδιών έχοντας κατά κύριο λόγο ως σκοπό τους την εξέλιξη, επέκταση του 

παιχνιδιού, την οργάνωσή του. Για παράδειγμα, οι παρεμβάσεις των φοιτητριών 

πέτυχαν με την συμμετοχή των ίδιων στο παιχνίδι για να το οργανώσουν, 

ξεκινήσουν, εξελίξουν(βλ. παρ. I, περ. 15
ο
). Ακόμη, οι παρεμβάσεις αποδείχθηκαν 

αποτελεσματικές όταν οι φοιτήτριες χρησιμοποίησαν ερωτήσεις για να ενισχύσουν 

τη δημιουργικότητα των παιδιών, όταν κάνουν ερωτήσεις διερευνητικές και 
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προβληματισμού θέτοντας προβληματισμούς που αφορούν στο παιχνίδι, ώστε αυτό 

να εξελιχθεί(βλ. παρ. I, περ.18
ο
). 

Από την άλλη πλευρά, οι παρεμβάσεις των εν ενεργεία νηπιαγωγών 

φαίνεται να είναι αποτελεσματικές όταν οι νηπιαγωγοί παρεμβαίνουν στο παιχνίδι 

αποσκοπώντας κυρίως σε ζητήματα που αφορούν στην ευταξία. Σε αυτή την 

περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να χρησιμοποιούν το διάλογο για να 

σταματήσουν τις συγκρούσεις, να προσφέρουν λύσεις στις συγκρούσεις, να 

υπενθυμίζουν τους κανόνες(βλ. παρ. II, περ. 16
ο
). Ακόμη, αποδεκτές από τα παιδιά 

και με το στόχο των νηπιαγωγών να πετυχαίνει αποδεικνύονται οι πρακτικές εκείνες 

των εν ενεργεία νηπιαγωγών που έχουν ως γενικότερο σκοπό τον έλεγχο του 

παιχνιδιού των παιδιών. Τέτοιες είναι οι παρεμβάσεις όπου οι εκπαιδευτικοί 

οργανώνουν λεκτικά το παιχνίδι των παιδιών, προτείνουν στα παιδιά τι να 

παίξουν, δίνουν οδηγίες για να αλλάξουν τα παιδιά το παιχνίδι τους, σταματούν 

το παιχνίδι όταν αυτό γίνεται επικίνδυνο(βλ. παρ. II, περ. 16
ο
, 20

ο
). Εκτός, όμως 

από τις παρεμβάσεις που σχετίζονται με την ευταξία, φαίνεται ότι πετυχαίνει και η 

πρακτική της παρατήρησης του παιχνιδιού των παιδιών, καθώς και των 

αντιδράσεών τους και της διαχείρισης καταστάσεων από αυτά, η οποία 

χρησιμοποιείται συχνά(βλ. παρ. ΙΙ, περ. 23
ο
). 

Περαιτέρω, στο ερευνητικό υλικό υπάρχουν φορές όπου εμφανίζεται η 

κατηγορία του να είναι οι παρεμβάσεις αρχικά αποδεκτές από τα παιδιά, αλλά 

στη συνέχεια να μην πετυχαίνει ο στόχος των υποψηφίων νηπιαγωγών. Βέβαια, 

αυτή η κατηγορία εμφανίζεται σπάνια. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί  ένα περιστατικό 

όπου η φοιτήτρια παρεμβαίνει με σκοπό της να εξελίξει το παιχνίδι των παιδιών. 

Δίνει οδηγίες στα παιδιά να αλλάξουν το παιχνίδι τους στο οικοδομικό υλικό και να 

κατασκευάσουν κάτι διαφορετικό. Τα παιδιά στην αρχή την ακούν και κάνουν όσα 

τους λέει, ενώ όταν στη συνέχεια επεμβαίνει ξανά στο παιχνίδι τους και τους δίνει 

οδηγίες, αυτά φαίνεται να μην αποδέχονται την παρέμβαση και να διαλύουν όσα 

έχουν οικοδομήσει. Οπότε, το παιχνίδι σταματά και ο στόχος της φοιτήτριας που 

είναι η εξέλιξη του παιχνιδιού των παιδιών δεν επιτυγχάνεται(βλ. παρ I, περ. 4
ο
). 

Σπάνια, επίσης εμφανίζεται η κατηγορία «αρχικά αποδεκτή η παρέμβαση από 

τα παιδιά, αλλά μη επίτευξη του στόχου» και στο ερευνητικό υλικό που αφορά στις 

παρεμβάσεις των εν ενεργεία νηπιαγωγών. Για παράδειγμα, στο περιστατικό όπου η 
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νηπιαγωγός προσπαθεί λεκτικά να εντάξει κι άλλο παιδί στο ομαδικό παιχνίδι, 

αρχικά, το παιδί υπακούει στην επιβολή της νηπιαγωγού και προσπαθεί να εντάξει 

το άλλο παιδί στο παιχνίδι, όμως στο τέλος φαίνεται να μην είναι αποτελεσματική 

η παρέμβαση, καθώς το παιχνίδι δεν ξεκινά(βλ. παρ. ΙΙ, περ. 9
ο
). Επίσης, σε άλλο 

περιστατικό, όταν η νηπιαγωγός επιβάλλεται λεκτικά για ζητήματα που αφορούν 

στην ευταξία και οργανώνει το παιχνίδι των παιδιών, ενώ τα παιδιά στην αρχή 

αποδέχονται την παρέμβασή της, στη συνέχεια ξεκινούν και πάλι να 

τσακώνονται(βλ. παρ. ΙΙ, περ. 11
ο
). 

Ακόμη, πολύ λίγες φορές οι πρακτικές των  (υποψήφιων) εκπαιδευτικών δεν 

είναι αποδεκτές και αποτελεσματικές από τα παιδιά. Αυτό συνέβη όταν η 

νηπιαγωγός προσπαθεί να εντάξει κι άλλο παιδί στο ομαδικό παιχνίδι και υπενθυμίζει 

τους κανόνες στα παιδιά. Η παρέμβαση της νηπιαγωγού δεν γίνεται δεκτή από τα 

παιδιά, καθώς αυτά επιχειρηματολογούν ώστε να μην συμπεριλάβουν κι άλλο 

παιδί στο παιχνίδι τους(βλ. παρ. ΙΙ, περ. 12
ο
). Όσον αφορά στις φοιτήτριες, ένα 

παράδειγμα όπου οι πρακτική μιας φοιτήτριας δεν έγινε αποδεκτή από τα μικρά 

παιδιά είναι όταν αυτή αφού διερευνήσει το σενάριο του παιχνιδιού των παιδιών, το 

οργανώνει δίνοντας οδηγίες τι να κάνουν. Τα παιδιά φαίνεται να ανταποκρίνονται 

στις ερωτήσεις της φοιτήτριας, όμως  ο στόχος της και η κύρια παρέμβασή της 

που αφορά στον έλεγχο του παιχνιδιού των παιδιών δεν πετυχαίνει, καθώς τα 

παιδιά συνεχίζουν το παιχνίδι τους με τον ίδιο τρόπο που έπαιζαν και πριν(βλ. παρ. Ι, 

περ. 1
ο
). 

Τέλος, αρκετές είναι και οι περιπτώσεις των παρεμβάσεων των 

νηπιαγωγών στις οποίες δεν διευκρινίζεται η αποτελεσματικότητα ή μη των 

πρακτικών. Στα περιστατικά των υποψήφιων εκπαιδευτικών είναι πολύ λιγότερες 

οι περιπτώσεις στις οποίες δεν διευκρινίζεται η αποτελεσματικότητα. 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Μέσα από τη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία επιχείρησα να διερευνήσω κάποιες 

πτυχές που αφορούν στο ελεύθερο παιχνίδι στο νηπιαγωγείο, σε πραγματικές 

συνθήκες. Με άλλα λόγια, προσπάθησα να κατανοήσω μέσα από καταγραφές 

περιστατικών του ελεύθερου παιχνιδιού, τι συμβαίνει κατά τις ελεύθερες 

δραστηριότητες των παιδιών. Ειδικότερα, πώς συμπεριφέρονται και ενεργούν οι 
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νηπιαγωγοί και οι υποψήφιοι νηπιαγωγοί, ποιες πρακτικές επιλέγουν να 

χρησιμοποιούν και ποια είναι η επίδρασή τους στο παιχνίδι των παιδιών; 

Μέσα από την έρευνά μου αναδύθηκαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα για τις 

αφορμές και τις επιδιώξεις των παρεμβάσεων, τους τρόπους παρέμβασης, την 

επιλογή των εκπαιδευτικών για υποστήριξη ομάδας ή ατόμου, καθώς και την 

αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων σε σχέση με τις επιδιώξεις των εν ενεργεία 

και υποψήφιων νηπιαγωγών και απαντούν στα ερευνητικά μου ερωτήματα που 

αφορούν στα παραπάνω.  

Είδος πρακτικών 

Ως προς το είδος των πρακτικών τις οποίες φάνηκε να επιλέγουν οι 

εκπαιδευτικοί και οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, αυτές είναι διαφορετικές. Αρχικά, 

φάνηκαν να διαφοροποιήθηκαν και οι προτιμήσεις τους ως προς το κοινό που 

επιθυμούσαν να δράσουν. Για παράδειγμα, οι φοιτητές έστρεψαν την προσοχή τους 

αποκλειστικά σε ομάδες παιδιών που έπαιζαν, ενώ οι νηπιαγωγοί επέλεγαν να 

παρεμβαίνουν και σε ομάδες παιδιών, αλλά και να υποστηρίζουν ένα παιδί μόνο. 

Όσον αφορά σ’ αυτό το γεγονός θα πρέπει να πούμε πως είναι πολύ ωφέλιμο να 

στοχεύει η εκπαιδευτικός να υποστηρίξει ομαδικές δραστηριότητες, όμως είναι και 

ιδιαίτερα σημαντικό να μπορεί να διαφοροποιεί τους στόχους της σε σχέση με το 

κάθε παιδί και να λαμβάνει υπόψη της τις δυνατότητες του καθενός, ώστε να 

μπορούν όλα να ανταπεξέρχονται και να μην χάνονται οι ιδιαιτερότητες του κάθε 

παιδιού μέσα στην όλη ομογενοποίηση των προθέσεων των εκπαιδευτικών. Άλλωστε,  

υπάρχουν μαθητές οι οποίοι μαθαίνουν διαφορετικά, κινητικοί τύποι, ακουστικοί και 

αισθητικοί τύποι παιδιών και το σχολείο χρειάζεται να ανταποκρίνεται σε όλους 

αυτούς τους τύπους παιδιών!  

Ακόμη, οι περισσότερες φοιτήτριες, στα καταγεγραμμένα περιστατικά 

παρενέβησαν στο παιχνίδι των παιδιών με πρακτικές που υποστηρίζουν το παιχνίδι 

τους να εξελιχθεί, όπως ρωτώντας για αυτό, θέτοντας ερωτήματα και 

προβληματισμούς, αλλά και συμμετέχοντας σε αυτό. Λιγότερες φορές οι φοιτήτριες, 

χρησιμοποίησαν τη λεκτική καθοδήγηση, καθώς και τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι 

για να ξεκινήσουν, οργανώσουν το παιχνίδι, ενώ πολύ λιγότερες επενέβησαν στο 

παιχνίδι με πρακτικές που σχετίζονται με την ευταξία. 
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Από την άλλη πλευρά, οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις 

περισσότερες φορές πρακτικές που σχετίζονται με την ευταξία. Ακόμη, πολλές 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν και την παρατήρηση του παιχνιδιού των παιδιών ως 

πρακτική. Λιγότερες φορές φαίνονται να επιβάλλονται στα παιδιά με τις πρακτικές 

τους, οι πρακτικές τους σχετίζονται με τον έλεγχο. Για παράδειγμα, επιβάλλονται 

λεκτικά για να υπάρχει ευταξία, διακόπτουν το παιχνίδι των παιδιών, επιβάλλουν στα 

παιδιά πού, τι και με ποιον να παίξουν. 

 Ωστόσο, παρά τη μεγάλη σημασία που όλοι αποδέχονται πως έχει το παιχνίδι 

για την ανάπτυξη του παιδιού, πολύ λίγες είναι οι νηπιαγωγοί που επιλέγουν να 

επέμβουν στο παιχνίδι των παιδιών με πρακτικές που αφορούν στην εξέλιξη του 

παιχνιδιού, όπως με τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι, με την ενθάρρυνση και 

επιβράβευση, με την λεκτική προσπάθειά τους για συμμετοχή περισσότερων παιδιών 

στο ομαδικό παιχνίδι, καθώς και με ερωτήσεις και προβληματισμούς.  

Το γεγονός αυτό έχει παρατηρηθεί σε έρευνες και αποδεικνύεται πως οι 

εκπαιδευτικοί έχουν έλλειψη γνώσεων για το πώς να παρέμβουν στο παιχνίδι των 

παιδιών και να το υποστηρίξουν ώστε να επεκταθεί και να διαρκέσει (Miller and 

Almon 2009∙Moyles, Adams & Musgrove 2002 ό.α. στο Lemay, Bigras, Bouchard,2016). 

Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί φαίνονται να δυσκολεύονται πολλές φορές να εφαρμόσουν 

όσα έχουν διδαχθεί στην εκπαίδευσή τους για τη σημαντικότητα του παιχνιδιού 

καθώς και να παρέμβουν για λόγους και με στόχους που αφορούν στο παιχνίδι. 

Αντίθετα, επιδίδονται στις παραδοσιακές πρακτικές καθοδήγησης των παιδιών(Pui-

Wah & Stimpson, 2004 ό.α. στο  Lemay, Bigras, Bouchard, 2016). 

Ιδιαίτερη σημασία κατέχει η πρακτική των εκπαιδευτικών να  παρατηρούν το 

παιχνίδι των παιδιών. Σε κάποιες περιπτώσεις οι νηπιαγωγοί παρατηρούν το παιχνίδι 

των παιδιών γιατί θέλουν να γνωρίσουν τις αντιδράσεις τους σε συγκεκριμένα 

περιστατικά, αλλά και να τα γνωρίσουν καλύτερα μέσα από το παιχνίδι τους και τον 

τρόπο με τον οποίο αυτά αντιδρούν. Ακόμη, κάποιοι νηπιαγωγοί παρατηρούν το 

παιχνίδι των παιδιών για να το διερευνήσουν και να μπορέσουν στη συνέχεια με άλλη 

πρακτική να παρέμβουν σε αυτό για να το εξελίξουν.  

Όμως, συμβαίνει  και το να αρκούνται οι νηπιαγωγοί στην παρατήρηση του 

παιχνιδιού των παιδιών και να είναι αμέτοχες σε αυτό, να μην κάνουν καμία 

παρέμβαση. Αυτή τους η ενέργεια σχετίζεται απόλυτα με τις θεωρίες του 
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παιδοκεντρισμού που οι ίδιοι ενστερνίζονται. Αξίζει να αναφερθεί η άποψη κάποιας 

εκπαιδευτικού σε έρευνα που αφορούσε στις θεωρίες των εκπαιδευτικών (Wood & 

Bennett,2001: 322). Η εκπαιδευτικός ισχυρίζεται πως έμαθε πολλά περισσότερα για τις 

θεωρίες του Piaget σε σχέση με το παιχνίδι, απ’ ότι για αυτές του Vygotsky κατά τη 

διάρκεια των σπουδών της.  Ίσως, ανάλογη με αυτήν να είναι και η ενέργεια των 

εκπαιδευτικών που αρκούνται στην παρατήρηση, δηλαδή να αρκούνται στο ρόλο του 

παρατηρητή όπως η θεωρία του Piaget για τον παιδοκεντρισμό ορίζει, να μην θέλουν 

να ενεργήσουν με διαφορετικό τρόπο για να μην καταπατήσουν το δικαίωμα των 

παιδιών στο «έθος» του παιχνιδιού. Η παιδοκεντρική παιδαγωγική φαίνεται ότι 

επιδρά στο παιδί θέτοντάς το στο επίκεντρο, θέλοντάς το να μαθαίνει και να 

αναπτύσσεται νοητικά και σωματικά, όμως το απομακρύνει από τον κοινωνικό του 

περίγυρο(Walkerdine,1984 ό. α. στο Μακρυνιώτη,2000: 170). Άλλες πάλι, φορές οι 

νηπιαγωγοί ενδέχεται να αρκούνται στο ρόλο του παρατηρητή εμπνεόμενοι από το 

ρόλο του εκπαιδευτικού όπως αυτός διαμορφώνεται στο Βιβλίο Δραστηριοτήτων των 

Νηπιαγωγών, ο οποίος αναδεικνύεται στο ρόλο του παρατηρητή, ερμηνευτή, 

αξιολογητή.  

Επίσης, σε έρευνα έχουν αναδειχθεί κάποια επιχειρήματα που αφορούν στη 

μη παρέμβαση των εκπαιδευτικών στο παιχνίδι(Αυγητίδου,2008: 196). Οι 

εκπαιδευτικοί επιθυμούν τον παιδοκεντρισμό και συγκεκριμένα θέλουν τα παιδιά να 

εκφράζονται όπως αυτά θέλουν, να μπορούν να λύνουν μόνα τους τις διαφωνίες, να 

επιλέγουν τον συμπαίκτη και το παιχνίδι τους μόνα, καθώς και να μην επιβάλλονται 

οι κανόνες των νηπιαγωγών.  

Από τις διαφορετικές πρακτικές που χρησιμοποίησαν εκπαιδευτικοί και 

φοιτητές, φαίνεται να διαφέρουν οι ίδιοι ως προς τις πεποιθήσεις που έχουν 

διαμορφώσει για το παιχνίδι, αλλά και για το ρόλο των εκπαιδευτικών. Οι υποψήφιοι 

νηπιαγωγοί φαίνεται να ενισχύουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα σενάρια παιχνιδιών, ενώ 

σπάνια να ενεργούν σε σχέση με την πειθαρχία ή ευταξία των παιδιών.  

Μπορούμε να πούμε πως η παρέμβαση των εκπαιδευτικών για ευταξία και 

έλεγχο στο παιχνίδι προσδίδει δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα, ακόμη και στις 

ελεύθερες δραστηριότητες στην τάξη. Συγκεκριμένα, οι περιπτώσεις στις οποίες οι 

εκπαιδευτικοί ενεργούν διακόπτοντας το παιχνίδι των παιδιών, ορίζοντας τους 

συμπαίκτες ή το παιχνίδι των παιδιών, επιβαλλόμενοι οι ίδιοι για ευταξία, 
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καθοδηγώντας τις ενέργειές τους σε υπερβολικό βαθμό, μοιάζουν να κατευθύνουν το 

παιχνίδι των παιδιών σε μεγάλο βαθμό, σαν να αποσκοπούν να προσδώσουν στο 

ελεύθερο παιχνίδι διδακτικό χαρακτήρα(Sutton – Smith ό.α. στο Smith & Dziurgot,2011).  

Άλλωστε, ίσως υποσυνείδητα ή και συνειδητά κάποιοι νηπιαγωγοί να επιθυμούν να 

ανταποκριθούν στις προσδοκίες που θέτουν οι γονείς για την απόκτηση ακαδημαϊκών 

γνώσεων για τα παιδιά τους(Αυγητίδου,2008). Τις ενέργειες αυτές των νηπιαγωγών 

μπορούμε να συνδέσουμε με την  άποψη που διατυπώνει η Μακρυνιώτη (2000) ότι 

μέσα στο νηπιαγωγείο επιχειρείται η πιο αποτελεσματική διδασκαλία για να 

μπορέσουν τα παιδιά να κατανοήσουν κάποιες προεπιστημονικές έννοιες. Όμως, 

όπως είπε και σε ομιλία του(στην εκδήλωση «Big Bang», 2016) ο σύμβουλος 

ψυχικής υγείας, Σπύρος Κασιμάτης, «χρειαζόμαστε εκπαιδευτικούς που να μπορούν 

ν’ ασχοληθούν με το ίδιο το παιδί και όχι με την επίδοσή τους, εκπαιδευτικούς που να 

μπορούν ν  ακούν τα παιδιά και όχι να μιλάνε». 

Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί, όπως παρατήρησε σε έρευνά του ο Turner (1977, ό. 

α. στο Aubrey, David, Godfrey & Thompson,2000) γνωρίζουν περισσότερο πώς να 

ελέγξουν τα παιδιά από το να παίξουν, να μιλήσουν μαζί τους ή να τους 

καθοδηγήσουν στο παιχνίδι. Οι νηπιαγωγοί δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι με 

παρεμβάσεις που σχετίζονται με το παιχνίδι θα μπορέσουν καλύτερα, οι ίδιοι να 

προωθήσουν την μάθηση και την ανάπτυξη των μικρών παιδιών, οπότε, ενεργούν 

περισσότερο επιβλέποντας και καθοδηγώντας το παιχνίδι τους. 

Οι πρακτικές των νηπιαγωγών, αρκετές φορές φάνηκαν  να έχουν αποτέλεσμα 

και να γίνονται αποδεκτές από τα παιδιά. Όμως, ως επίκεντρο των ενεργειών τους 

εμφανίζεται και επιτυγχάνεται η πειθαρχία και η ευταξία, ενώ η εξέλιξη στο παιχνίδι 

μοιάζει να παραμερίζεται. 

Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε, επίσης, να πούμε πως η «ευταξία» και η 

«πειθαρχία» μπορούν να εξασφαλιστούν και με άλλους τρόπους σε όλη τη διάρκεια 

της χρονιάς, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να συμβαίνει κάποιο περιστατικό στο 

οποίο θα πρέπει να κάνουν την παρέμβασή τους με πρακτικές που μοιάζουν να 

περιορίζουν και να αναστέλλουν τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια του 

παιδιού. Για παράδειγμα, όταν ξεκινά μια νηπιαγωγός και αποκτά σχέσεις 

ουσιαστικές με τα παιδιά, γνωρίζει τις επιθυμίες, τα κίνητρά τους, όταν η ίδια θέτει 

εξελικτικούς στόχους για να επιτυγχάνει σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς 
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(Αυγητίδου,2008: 25),  τότε καταφέρνει να κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών και να 

τα ηρεμεί, χωρίς να χρειάζεται να επιδιώκει την ευταξία με τρόπους επιβλητικούς. 

Επίσης, όταν η νηπιαγωγός προσπαθεί καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς να 

βασίζει τις σχέσεις στο νηπιαγωγείο στη συζήτησα, όταν κάνει τη συζήτηση μέρος 

της ρουτίνας της τάξης(Μπιρμπίλη,2015), τότε πετυχαίνει την ουσιαστική 

επικοινωνία στην τάξη. Ίσως μια τέτοια πρόταση να ακούγεται υπερβολική ή 

δύσκολη στην εφαρμογή της, όμως είναι κατάλληλη και υποβοηθητική για την 

διαμόρφωση ενός κλίματος που θα ευνοεί την ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων 

των παιδιών, δηλαδή το παιχνίδι τους. 

Αντίθετα, όσον αφορά στους φοιτητές, η εκπαίδευση που οι ίδιοι φαίνεται να 

έλαβαν πριν από την εφαρμογή της πρακτικής τους άσκησης φαίνεται πως στόχευε 

στην ανάδειξη της σημασίας του παιχνιδιού, αλλά και του ρόλου του εκπαιδευτικού 

σε αυτό, καθώς οι περισσότερες φοιτήτριες ενεπλάκησαν στα σενάρια παιχνιδιών είτε 

λεκτικά, είτε με τη συμμετοχή τους σε αυτά. Οι ίδιοι αποδεικνύεται πως 

εκπαιδεύτηκαν θεωρητικά με πιο σύγχρονες θεωρίες και έρευνες που σχετίζονται με 

την «παιδαγωγική του παιχνιδιού». 

Με την λεκτική παρέμβαση και την συμμετοχή τους στο παιχνίδι οι φοιτητές 

πέτυχαν την αποδοχή των πρακτικών τους από τα παιδιά καθώς και των στόχων τους. 

Για παράδειγμα, βοήθησαν τα παιδιά να συγκεντρωθούν στο παιχνίδι τους, να το 

εξελίξουν περισσότερο, να εμπλέξουν κι άλλα άτομα σε αυτό, να το ξεκινήσουν, 

καθώς και να αναπτύξουν καλύτερη σχέση με τα παιδιά. 

Αφορμή και επιδίωξη 

Όσον αφορά στα ερευνητικά ερωτήματα για την αφορμή και την επιδίωξη των 

παρεμβάσεων, οι επιδιώξεις που έχουν οι υποψήφιοι και εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, 

τις περισσότερες φορές εξαρτώνται από τις αφορμές με τις οποίες αποφασίζουν να 

παρέμβουν και σχετίζονται μεταξύ τους σε μεγάλο βαθμό. Ακόμη, αρκετές φορές οι 

αφορμές και οι επιδιώξεις καθορίζουν και το είδος της ενέργειας των εκπαιδευτικών 

στις ελεύθερες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, όταν σε ένα περιστατικό η 

φοιτήτρια παρατηρεί πως τα παιδιά σταματούν το παιχνίδι και δεν ξέρουν τι άλλο να 

πουν, επιδίωξή της αποτελεί να εξελίξει το παιχνίδι τους. Οπότε, οι πρακτικές που 

χρησιμοποιεί αφορούν και αυτές στην εξέλιξη του παιχνιδιού. 
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Στη συγκεκριμένη έρευνα αναδείχθηκε ότι πάρα πολλές φορές οι αφορμές 

παρέμβασης των εν ενεργεία εκπαιδευτικών σχετίζονται με περιστατικά όπου 

υπάρχουν διαφωνίες και συγκρούσεις στο παιχνίδι.  Ακόμη, λιγότερες φορές τις 

αφορμές αποτελούν η φασαρία, οι αποκλεισμοί και η επικινδυνότητα στο παιχνίδι 

των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί αποφασίζουν να παρέμβουν στο 

παιχνίδι των παιδιών όταν δεν τηρούνται κανόνες, γίνεται μεταφορά υλικών και 

παιχνιδιών από μια περιοχή σε άλλη, παίζουν μεγάλες ομάδες σε μια περιοχή 

δραστηριοτήτων, όταν δεν μπορούν τα παιδιά να λύσουν μια διαφωνία μόνα τους. 

Επίσης, υπάρχουν και κάποιες αφορμές που σχετίζονται με την εξέλιξη του 

παιχνιδιού και εμφανίζονται λιγότερο συχνά, η μη συμμετοχή των παιδιών στο 

ομαδικό παιχνίδι και η απασχόλησή τους στην ίδια περιοχή δραστηριοτήτων για 

πολλή ώρα, η στασιμότητα και η επανάληψη στο παιχνίδι τους. 

Αντίστοιχες με τις αφορμές τους δείχνουν να είναι και οι επιδιώξεις τους. Με 

άλλα λόγια, αφού οι εκπαιδευτικοί δρουν τις περισσότερες φορές αφορμώντας από 

ζητήματα που αφορούν στην ευταξία, και οι στόχοι τους κατά κύριο λόγο αφορούν σε 

αυτήν. Για παράδειγμα, οι νηπιαγωγοί επιδιώκουν να σταματήσουν τις διαφωνίες, 

συγκρούσεις, να εξασφαλίσουν την ευταξία, την τήρηση κανόνων, τον έλεγχο του 

παιχνιδιού, σε μεγάλο βαθμό. Ακόμη, η επιδίωξη της ενίσχυσης και εξέλιξης του 

παιχνιδιού και ενθάρρυνσης για συμμετοχή στο ομαδικό παιχνίδι δεν φαίνεται να 

λείπουν,  αφού συχνά οι νηπιαγωγοί ενεργούν με αφορμή την στασιμότητα του 

παιχνιδιού. Από την άλλη πλευρά, πολύ συχνά εμφανίζονται οι επιδιώξεις για την 

επιβολή ευταξίας, αλλαγή του παιχνιδιού για ασφάλεια και η επιδίωξη να 

απασχοληθούν τα παιδιά σε δραστηριότητες που η νηπιαγωγός επιθυμεί. Σπάνια οι 

νηπιαγωγοί επιδιώκουν να ενεργήσουν με κύριο σκοπό τους να βοηθήσουν την 

εξέλιξη του παιχνιδιού. Σπάνια επεδίωξαν να γνωρίσουν καλύτερα τους μαθητές 

τους, να κατανοήσουν το παιχνίδι και τις αντιδράσεις τους, να εμψυχώσουν τα παιδιά 

για να ολοκληρώσουν μια εργασία, να ενισχύσουν τον διερευνητικό διάλογο, να 

ενθαρρύνουν τις μεικτές ομάδες και να οργανώσουν το παιχνίδι τους ώστε αυτό να 

ξεκινήσει. 

Όσον αφορά τις αφορμές και τις επιδιώξεις σύμφωνα με τις οποίες οι 

υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ενεργούν, αυτές σχετίζονται περισσότερο με το παιχνίδι και 

την εξέλιξή του. Για παράδειγμα, όταν οι φοιτήτριες επικεντρώνονται στο παιχνίδι 

των παιδιών και το παρατηρούν να επαναλαμβάνεται, να είναι στάσιμο και να μην 
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εξελίσσεται, επόμενο είναι να θέτουν ως στόχο τους να το εξελίξουν, να το 

ενισχύσουν, να θέτουν προβληματισμούς στα παιδιά ώστε να το εξελίξουν, να 

κατανοήσουν το σκεπτικό με το οποίο τα παιδιά παίζουν, αλλά και να το αλλάξουν. 

Τις λίγες φορές που οι φοιτητές αφορμώνται από τις συγκρούσεις, την 

επικινδυνότητα στο παιχνίδι, τη μη τήρηση κανόνων, τις διαφωνίες που δεν μπορούν 

να επιλύσουν τα παιδιά μόνα τους, φαίνεται να θέτουν ανάλογους στόχους για να 

πετύχουν. Έτσι, λίγες είναι οι φορές που οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να 

σταματήσουν τις συγκρούσεις, να ελέγξουν το παιχνίδι, να το αλλάξουν για 

ασφάλεια. 

Οι αφορμές και οι επιδιώξεις των εν ενεργεία εκπαιδευτικών τις περισσότερες 

φορές αφορούν στην ευταξία και τον έλεγχο του παιχνιδιού και των ενεργειών των 

παιδιών. Οι νηπιαγωγοί επιδιώκουν να είναι κυρίαρχοι και να μην δίνουν στα παιδιά 

την «εξουσία». Ακόμη, οι ίδιοι φαίνονται να επιδιώκουν την ευταξία χωρίς να θέτουν 

ως προτεραιότητά τους τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Αντίθετα, οι 

επιδιώξεις τους κρύβουν τα κίνητρα, επιδιώξεις που έχουν νόημα γι αυτούς . Αυτό το 

γεγονός αντανακλά τις πεποιθήσεις που έχουν οι ίδιοι για το ρόλο του εκπαιδευτικού. 

Οι φοιτητές, παρατηρούμε πως λειτουργούν επικεντρωμένοι στους στόχους 

τους που αφορούν ουσιαστικότερα στο παιχνίδι και την εξέλιξή του. Η αλήθεια είναι 

πως αποτελούσε καθήκον των ίδιων των φοιτητών για την πρακτική τους άσκηση να 

καταγράψουν περιστατικά όπου παρενέβησαν στο ελεύθερο παιχνίδι. Ενδεχομένως,  

αυτό το γεγονός να τους παρακίνησε να ενεργήσουν με αφορμή και επιδίωξη 

ζητήματα που αφορούσαν στην εξέλιξη του παιχνιδιού, καθώς αυτό είναι το ζήτημα 

στο οποίο επικεντρώθηκαν στην εκπαίδευσή  τους. Ίσως, αν και οι εν ενεργεία 

εκπαιδευτικοί υποβληθούν σε διαδικασία καταγραφής και ανάλυσης, να 

επανατοποθετηθούν και να πετύχουν να γίνουν φορείς της εκπαιδευτικής αλλαγής, 

εκπαιδευτικοί που θα πειραματιστούν με νέες στρατηγικές(Αυγητίδου,2008)  αφού 

βελτιώσουν τη σκέψη τους ως προς το τι επιδιώκουν από τα παιδιά.  

Επίσης, φαίνεται πως οι φοιτητές δεν έχουν την εξουσία που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί και αυτό για το οποίο αγωνίζονταν ήταν η καλύτερη εφαρμογή όσων 

έχουν διδαχθεί, δηλαδή η καλύτερη επικοινωνία με τα παιδιά ώστε να έχουν το 

καλύτερο αποτέλεσμα στην όλη προσπάθεια της πρακτικής τους άσκησης. Αυτός 

ίσως είναι και ο λόγος για τον οποίο επεδίωξαν να πλησιάσουν και ενδιαφέρθηκαν 
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περισσότερο για τα παιδιά και το παιχνίδι τους. Όμως,  όσον αφορά στους 

εκπαιδευτικούς, το παιχνίδι αποτελεί ένα μέσο με το οποίο μπορούν αυτοί να 

ρυθμίσουν και να καθορίσουν την παιδικότητα, επιτηρώντας το(Μακρυνιώτη,200: 115), 

οι εκπαιδευτικοί μοιάζουν να έχουν την εξουσία ακόμη και στο «αυθόρμητο» παιχνίδι 

των παιδιών. 

Αποτελεσματικότητα 

Όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των πρακτικών σε σχέση με τις επιδιώξεις 

που στις εκάστοτε περιπτώσεις χρησιμοποίησαν οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί και οι 

υποψήφιοι νηπιαγωγοί, αυτές φαίνονται να είναι τις περισσότερες φορές 

αποτελεσματικές. Βέβαια, στην περίπτωση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών πολλές 

είναι οι φορές όπου η αποτελεσματικότητα των πρακτικών δεν διευκρινίζονται. 

Όμως, υπάρχουν λίγες φορές και στις δυο περιπτώσεις, όπου οι παρεμβάσεις φαίνεται 

να γίνονται αρχικά αποδεκτές από τα παιδιά, όμως στη συνέχεια να μην πετυχαίνει ο 

στόχος είτε των εκπαιδευτικών, είτε των υποψήφιων εκπαιδευτικών.  

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση των υποψήφιων εκπαιδευτικών,  όταν οι 

εκπαιδευτικοί αποσκοπούν κατά βάθος στον έλεγχο του παιχνιδιού και οι ενέργειές 

τους μοιάζουν να είναι φορτικές για το παιχνίδι των παιδιών, καθώς δεν τους 

αφήνουν περιθώρια να ενεργήσουν μόνα τους, τα παιδιά δεν ανταποκρίνονται σε 

αυτές. Ίσως, αρχικά να δείχνουν πρόθυμα ν’ ανταποκριθούν σε αυτή την αλλαγή 

επειδή τους λέει κάποιος μεγαλύτερος να το κάνουν, όμως αφού οι ενέργειες των 

φοιτητριών δεν συνάδουν με τον τρόπο που τα παιδιά θέλουν να παίξουν στο  

παιχνίδι , τα παιδιά δεν αποκρίνονται. 

Ακόμη,  στην περίπτωση των εν ενεργεία νηπιαγωγών συμβαίνει να 

προσπαθεί η νηπιαγωγός να εντάξει κι άλλο παιδί στην ομάδα παιδιών που παίζουν. 

Μπορεί η επιδίωξή της να είναι πολύ σημαντική, όμως ο τρόπος με τον οποίο 

επιλέγει να ενεργήσει φαίνεται επιβλητικός, σχετίζεται με την επιβολή ευταξίας, και 

δεν έχει αποτέλεσμα στο παιχνίδι. Η παρέμβαση, βέβαια, είναι αρχικά αποδεκτή από 

τα παιδιά, ίσως λόγω της επιβλητικότητας της νηπιαγωγού. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται 

ότι δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι με παρεμβάσεις που σχετίζονται με το παιχνίδι 

θα μπορέσουν καλύτερα, οι ίδιοι να πετύχουν να προωθήσουν την μάθηση και την 

ανάπτυξη των μικρών παιδιών. Οπότε, ενεργούν περισσότερο επιβλέποντας και 

καθοδηγώντας το παιχνίδι των παιδιών, παρά παίζοντας μαζί τους και παρέχοντάς 
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τους τη «σκαλωσιά» που χρειάζονται για την ανάπτυξη και τη μάθησή τους(Kontos 

1999∙Pramling Samuelsson & Johansson 2009 ό.α. στο Lemay, Brigas, Bouchard, 2016). 

Δεν μπορούμε να παραλείψουμε πως η αποτελεσματικότητα των 

παρεμβάσεων των υποψήφιων και εν ενεργεία εκπαιδευτικών εξαρτάται από το είδος 

των πρακτικών που αυτοί επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν, όμως συνδέεται απόλυτα 

και με το προφίλ των παιδιών. Για παράδειγμα, υπάρχουν παιδιά που είναι παθητικά 

ή και χαμηλών τόνων, ενώ άλλα πιο ενεργά. Αυτό που εμείς προασπιζόμαστε είναι η 

παροχή ευκαιριών στα παιδιά από του εκπαιδευτικούς για περισσότερη ενεργητική 

συμμετοχή και ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, και όχι η χρήση 

πρακτικών που θα επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά την παθητικότητά τους. Είναι 

ανάγκη να συνδέσουμε το παιχνίδι των παιδιών με τη συμμετοχή τους, το δικαίωμά 

τους να εκφράζονται και να κατασκευάζουν σημαντικές, με νόημα γι αυτά 

καταστάσεις(Loizou & Avgitidou,2014). 

Τέλος, ο ρόλος που οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να έχουν στο ελεύθερο 

παιχνίδι των παιδιών διαφοροποιείται. Άλλες φορές, οι πρακτικές φαίνεται να 

«αρμόζουν» στις περιστάσεις και να είναι αποτελεσματικές και άλλες όχι. Όμως, 

σίγουρα οι νηπιαγωγοί μπορούν να βελτιώσουν  τις εκπαιδευτικές τους πρακτικές και 

να δοκιμάσουν να χρησιμοποιήσουν νέες στρατηγικές που θα αντισταθμίσουν τις 

ανάγκες των μικρών παιδιών. Η ανάγκη βελτίωσης των εκπαιδευτικών πρακτικών για 

την ανάπτυξη και μάθηση των παιδιών από το παιχνίδι προκύπτει και από τα 

αποτελέσματα διεθνών ερευνών(Lemay, Brigas, Βouchard, 2016∙Smith & Dziurgot, 

2011), που αφορούν στις ενέργειες των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης σε 

σχέση με το ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών. Η βελτίωση των πρακτικών των 

νηπιαγωγών μπορεί να επιτευχθεί όταν οι ίδιοι στραφούν προς μια επαγγελματική 

εκπαίδευσή τους, όταν παρατηρούν, καταγράφουν, στοχάζονται και 

επανατοποθετούνται σε σχέση με τις δικές τους ενέργειες, στο δικό τους πλαίσιο, 

όπως αποδεικνύουν και οι έρευνες δράσεις που περιγράφει η Αυγητίδου(2008).  

Καθώς ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός για την ανάπτυξη του 

παιδιού μέσα από το ελεύθερο παιχνίδι, ο σύγχρονος νηπιαγωγός χρειάζεται να 

προσπαθήσει να γίνει φορέας της εκπαιδευτικής αλλαγής, στρεφόμενος προς την 

«παιδαγωγική του παιχνιδιού», αλλά και να επιλέγει τις πρακτικές του συνδέοντας 
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την εκπαιδευτική θεωρία με την εκπαιδευτική πράξη, δίχως να τις θεωρεί 

ανεξάρτητες τη μία από την άλλη. 

Αισιοδοξούμε, καθώς όλο και περισσότερα προγράμματα σήμερα δίνουν 

έμφαση στο να ακούγεται η φωνή των παιδιών και να λαμβάνονται υπόψη 

περισσότερο οι απόψεις τους, με σκοπό να έχουν τα παιδιά καλύτερες εμπειρίες(Clark 

& Moss,2001∙Clark & Statham,2005∙Edwards, Gandini & Forman,1993∙Langsted,1994 

∙Rinaldi,2006 ό. α. στο Loizou & Avgitidou,2014). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι (Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί) 

 3) ΑΦΟΡΜΗ 1) ΑΤ/ 

ΟΜΑ

Δ. 

ΠΑΡΕ

ΜΒΑΣ

Η 

2)  ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

4) ΕΠΙΔΙΩΞΗ 5) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΤΙΚΟ 

1
Ο
 

ΠΕ

Ρ  

Η φοιτήτρια 

παρατηρεί τα 

παιδιά ότι 

επαναλαμβάν

ουν το ίδιο 

παιχνίδι 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα. 

2.1.1 Ρωτά για να 

γνωρίσει το 

σκεπτικό που 

παίζουν τα παιδιά 

(T.W.) (Φ) 

2.1.14 Οργανώνει 

το παιχνίδι των 

παιδιών  

 

Η υποψήφια 

νηπιαγωγός αφού 

παρατηρεί πως τα 

παιδιά 

επαναλαμβάνουν 

το ίδιο παιχνίδι 

προσπαθεί να 

διερευνήσει το 

σενάριο αλλά και 

να ενισχύσει την 

ανταλλαγή ρόλων 

για την εξέλιξή του.  

Δίνει οδηγίες στα 

παιδιά τι να κάνουν 

Ενώ γίνονται 

κάποιες 

ερωτήσεις για 

διερεύνηση του 

σεναρίου, οι 

παρεμβάσεις 

έχουν στόχο τον 

έλεγχο του 

παιχνιδιού.  Δε 

διευκρινίζεται αν 

οι οδηγίες / 

προτάσεις έγιναν 

δεκτές.  Το 

παιχνίδι φαίνεται 

να εξελίσσεται 

με τον ίδιο τρόπο 

μετά τις 

παρεμβάσεις της 

φοιτήτριας. 

2
Ο
 

Π 

Η φοιτήτρια 

παρατηρεί τα 

παιδιά να 

επαναλαμβάν

ουν το 

σενάριο του  

παιχνιδιού 

και να μην 

εξελίσσουν 

το παιχνίδι 

τους. 

 

 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.1.10 Δίνει 

οδηγίες για να 

αλλάξουν το 

παιχνίδι τους 

 

Η φοιτήτρια αφού 

παρατηρεί το 

επαναλαμβανόμενο 

και μη 

εξελισσόμενο 

παιχνίδι των 

παιδιών, 

παρεμβαίνει στο 

παιχνίδι των 

παιδιών λεκτικά, με 

σκοπό να παίξουν 

να δημιουργήσουν 

τα παιδιά κάτι 

διαφορετικό από 

ό,τι κατασκεύαζαν 

πριν.  

Τα παιδιά 

αποδέχονται την 

παρέμβαση της 

φοιτήτριας και 

αλλάζουν το 

παιχνίδι τους, 

όπως η ίδια τους 

λέει. Όμως, όταν 

η νηπιαγωγός 

παρεμβαίνει και 

δεύτερη φορά 

για να τους 

αλλάξει το 

παιχνίδι, τα 

παιδιά αρνούνται 

την παρέμβασή 

της και 

συνεχίζουν να 

παίζουν όπως 

έπαιζαν πριν, 

ενώ στο τέλος 

χαλάν ό,τι έχουν 

οικοδομήσει. 

3
ο
 

ΠΕ

Ρ 

Η φοιτήτρια 

παρατηρεί 

πως 

υπάρχουν 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

 

2.2.1 Συμμετέχει 

για να οργανώσει 

το παιχνίδι των 

Η υποψήφια 

νηπιαγωγός 

αντιλαμβάνεται τη 

διαφωνία που 

Η παρέμβαση 

της υποψήφιας 

νηπιαγωγού 

έγινε αποδεκτή 
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διαφωνίες 

μεταξύ μιας 

ομάδας 

αγοριών και 

μιας ομάδας 

κοριτσιών. 

παιδιών 

αναθέτοντας 

ρόλους ή 

καθήκοντα 

(T.W.), (Φ) 

 

υπάρχει ανάμεσα 

στα παιδιά που 

θέλουν να γίνουν 

όλα μάγειρες στο 

παιχνίδι. Έτσι, 

αποφασίζει από 

κοινού με τα παιδιά 

να μοιράσουν τους 

ρόλους για να 

σταματήσουν οι 

διαφωνίες και να 

εξελιχθεί το 

παιχνίδι. 

από τα παιδιά 

και φάνηκε 

αποτελεσματική, 

καθώς, αφού 

μοιράστηκαν οι 

ρόλοι το παιχνίδι 

των παιδιών 

διήρκησε 

περισσότερη 

ώρα και τα 

παιδιά 

επικοινώνησαν 

μεταξύ τους. 

4
ο
 

ΠΕ

Ρ 

Η φοιτήτρια 

παρατηρεί 

πως τα 

παιδιά 

σταματούν 

το παιχνίδι 

τους, δεν 

ξέρουν τι 

άλλο να 

κάνουν, να 

πουν. 

1Β)Υπ

οστηρί

ζει 

ομάδα 

 

2.1.10 Δίνει 

οδηγίες για να 

αλλάξουν το 

παιχνίδι τους. 

2.1.12 Προτείνει 

στα παιδιά τι να 

παίξουν. 

2.1.3  

Χρησιμοποιεί 

ερωτήσεις για να 

ενισχύσει- 

επεκτείνει τη 

φαντασία και 

δημιουργικότητα 

(T.W.)(Φ) 

 

Η υποψήφια 

νηπιαγωγός αφού 

παρατηρεί μια 

μικτή ομάδα να 

σταματούν το 

παιχνίδι τους  και 

να μην έχουν κάτι 

άλλο να κάνουν, 

δίνει οδηγίες στα 

παιδιά για να 

αλλάξουν το 

παιχνίδι τους και να 

το επεκτείνουν. 

Αφού τα παιδιά 

παίξουν με την ιδέα 

της φοιτήτριας, 

σταματούν ξανά το 

παιχνίδι τους. Η  

φοιτήτρια 

επεμβαίνει ξανά 

λεκτικά, θέτοντάς 

τους έναν 

προβληματισμό 

θέλοντας να 

κεντρίσει το 

ενδιαφέρον τους 

και να τα 

προβληματίσει  για 

να εξελίξει το 

παιχνίδι τους 

Η πρώτη 

παρέμβαση της 

φοιτήτριας 

γίνεται αποδεκτή 

από τα παιδιά, 

όμως δεν 

φαίνεται να είναι 

αποτελεσματική, 

καθώς 

σταματούν το 

παιχνίδι. Η 

δεύτερη 

παρέμβαση 

γίνεται αποδεκτή 

, καθώς τα 

παιδιά αρχικά 

προβληματίζοντ

αι σχετικά με το 

λεκτικό σχόλιο 

της φοιτήτριας, 

όμως δεν 

διευκρινίζεται αν 

το παιχνίδι 

συνεχίζεται, 

εξελίσσεται.  

5
Ο
 

ΠΕ

Ρ 

Η φοιτήτρια 

παρεμβαίνει 

όταν βλέπει 

πως το 

παιχνίδι των 

παιδιών 

επαναλαμβάν

εται και δεν 

εξελίσσεται. 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

παιδιώ

ν. 

 

2.1.3 

Χρησιμοποιεί 

ερωτήσεις για να 

ενισχύσει- 

επεκτείνει τη 

φαντασία και 

δημιουργικότητα 

(T.W.)(Φ) 

2.1.10 

 Δίνει οδηγίες για 

να αλλάξουν το 

παιχνίδι τους 

Η φοιτήτρια 

προσπαθεί να 

επεκτείνει τη 

φαντασία των 

παιδιών όταν 

βλέπει πως αυτά 

δεν μπορούν να 

συνεχίσουν το 

παιχνίδι τους. Δίνει 

στα παιδιά οδηγίες 

γα να βρουν έναν 

ακόμη ρόλο στο 

Η παρέμβαση 

της υποψήφιας 

νηπιαγωγού 

γίνεται αποδεκτή 

από τα παιδιά, 

καθώς τα παιδιά 

δέχονται την 

πρότασή της με 

χαρά και στη 

συνέχεια 

βρίσκουν και 

εντάσσουν κι 
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 παιχνίδι τους. Όταν 

αυτά σταματούν 

ξανά το παιχνίδι, η 

υποψήφια 

νηπιαγωγός δίνει 

ξανά οδηγίες στα 

παιδιά να 

εναλλάξουν τους 

ρόλους τους για να 

γίνει το παιχνίδι πιο 

ενδιαφέρον. 

άλλους ρόλους 

στο παιχνίδι για 

να το 

συνεχίσουν. 

Ακόμη, η 

φαντασία τους 

έγινε 

εντονότερη. 

Όμως, τα παιδιά 

φαίνονται να 

βαριούνται ξανά. 

Ανταποκρίνονται 

και πάλι στην 

παρέμβαση, 

οδηγία της 

φοιτήτριας για 

την εναλλαγή 

των ρόλων. 

6
Ο
 

ΠΕ

Ρ 

Η φοιτήτρια 

παρεμβαίνει 

όταν το 

σενάριο του 

παιχνιδιού 

επαναλαμβάν

εται ή δεν 

εξελίσσεται. 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.1.11 Κάνει 

ερωτήσεις 

διερευνητικές, 

προβληματισμού. 

 

Η υποψήφια 

νηπιαγωγός θέλει 

να δημιουργήσει 

κάποιον 

προβληματισμό 

στα παιδιά για να 

εξελίξουν το 

παιχνίδι τους. 

   - 

7
Ο 

ΠΕ

Ρ 

Η υποψήφια 

νηπιαγωγός 

αποφασίζει 

να παρέμβει 

στο παιχνίδι 

των παιδιών 

όταν 

παρατηρεί 

πως αυτά 

επαναλαμβάν

ουν την ίδια 

ρουτίνα στο 

παιχνίδι 

τους. 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.2.2 Συμμετέχει 

για να επεκτείνει- 

εξελίξει το 

παιχνίδι των 

παιδιών 

 

2.1.11 Κάνει 

ερωτήσεις 

διερευνητικές, 

προβληματισμού 

 

Η υποψήφια 

νηπιαγωγός όταν 

βλέπει πως τα 

παιδιά δεν 

συνεχίζουν το 

παιχνίδι τους, 

συμμετέχει η ίδια 

στο παιχνίδι τους 

και τους θέτει έναν 

προβληματισμό με 

σκοπό να συνεχίσει 

και να επεκτείνει το 

παιχνίδι τους. 

Η συμμετοχική 

παρέμβασή της 

είναι αποδεκτή 

και 

αποτελεσματική, 

καθώς τα παιδιά  

εξελίσσουν το 

παιχνίδι τους και 

ψάχνουν να 

βρουν λύση στον 

προβληματισμό 

της φοιτήτριας. 

Επίσης, τα 

παιδιά την 

αποδέχονται και 

την θέλουν 

συμμέτοχο στο 

παιχνίδι τους. 

Καθώς 

συνεχίζουν να 

παίζουν. 

8
Ο
 

ΠΕ

Ρ 

Η φοιτήτρια 

επεμβαίνει 

όταν 

παρατηρεί 

πως τα 

κάποια 

κορίτσια 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.2.1 Συμμετέχει 

για να οργανώσει 

το παιχνίδι των 

παιδιών 

αναθέτοντας 

ρόλους ή 

καθήκοντα 

Η υποψήφια 

εκπαιδευτικός 

βλέποντας πως τα 

παιδιά δεν 

εξελίσσουν το 

παιχνίδι τους και 

επαναλαμβάνουν 

Η παρέμβασή 

της είναι 

αποτελεσματική 

και αποδεκτή 

από τα παιδιά, 

καθώς το 

παιχνίδι τους 
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επαναλαμβάν

ουν το ίδιο 

σενάριο. 

(T.W.), (Φ) 

 

2.2.2 Συμμετέχει 

για να επεκτείνει- 

εξελίξει το 

παιχνίδι των 

παιδιών. 

 

αρκετές φορές το 

ίδιο σενάριο, 

συμμετέχει στο 

παιχνίδι των 

παιδιών και 

μοιράζει 

περισσότερους 

ρόλους στο 

παιχνίδι. 

επεκτείνεται και 

διαρκεί 

περισσότερο, 

καθώς 

χρησιμοποιούν 

όλη τους την 

ελεύθερη ώρα να 

παίζουν. 

9
Ο
 

ΠΕ

Ρ 

Η φοιτήτρια 

αποφασίζει 

να παρέμβει 

στο παιχνίδι 

επειδή βλέπει 

πως το 

παιχνίδι των 

κοριτσιών 

επαναλαμβάν

εται. 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.1.11 Κάνει 

ερωτήσεις 

διερευνητικές, 

προβληματισμού. 

 

Η φοιτήτρια 

παρεμβαίνει στο 

επαναλαμβανόμενο 

παιχνίδι των 

παιδιών κάνοντας 

ερωτήσεις και  

συζητώντας με τα 

παιδιά σχετικά με 

τη θεματολογία του 

παιχνιδιού τους 

προκειμένου να 

ενισχύσει το 

διερευνητικό 

διάλογο. 

Η φοιτήτρια 

φαίνεται να 

πετυχαίνει και να 

ενισχύει τον 

διερευνητικό 

διάλογο και την 

λεκτική 

επικοινωνία 

μεταξύ των 

παιδιών. 

10
Ο 

ΠΕ

Ρ 

Η φοιτήτρια 

παρατηρεί τα 

παιδιά ότι 

παίζουν το 

ίδιο παιχνίδι 

για πολλοστή 

φορά και 

αποφασίζει 

να παρέμβει 

στο παιχνίδι 

τους. 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα. 

2.2.2 Συμμετέχει 

για να επεκτείνει- 

εξελίξει το 

παιχνίδι των 

παιδιών. 

2.1.11 Κάνει 

ερωτήσεις 

διερευνητικές, 

προβληματισμού 

 

Η υποψήφια 

νηπιαγωγός αφού 

βλέπει τα παιδιά να 

παίζουν το ίδιο 

παιχνίδι, 

συμμετέχει στο 

παιχνίδι τους, 

αναλαμβάνει να 

παίξει η ίδια έναν 

ρόλο και τα παιδιά 

άλλους και θέτει 

στα παιδιά 

προβληματισμούς 

και ερωτήσεις ώστε 

να εντείνει τη 

δημιουργικότητα 

και τη φαντασία 

τους και να 

συνεχίσουν το 

παιχνίδι τους. 

Η παρέμβαση 

της νηπιαγωγού 

γίνεται αποδεκτή 

από τα παιδιά 

και είναι 

αποτελεσματική, 

αφού τα παιδιά 

συνεχίζουν το 

παιχνίδι τους με 

την φοιτήτρια με 

περισσότερη 

δημιουργικότητα 

και καταφέρνουν 

να εμπλέξουν και 

άλλα άτομα, 

τελικά στο 

παιχνίδι τους. 

11
Ο
 

ΠΕ

Ρ 

- 1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.2.2 Συμμετέχει 

για να επεκτείνει- 

εξελίξει το 

παιχνίδι των 

παιδιών. 

 

Η νηπιαγωγός 

συμμετέχει στο 

παιχνίδι των 

παιδιών για να το 

επεκτείνει και να 

ενθαρρύνει και τη 

συνεργασία μεταξύ 

τους. Έτσι 

αναλαμβάνει να 

υποδυθεί έναν ρόλο 

στο παιχνίδι των 

Τα παιδιά 

συνεργάζονται 

και επικοινωνούν 

μεταξύ τους, 

επεκτείνουν το 

παιχνίδι τους. 

Επομένως, η 

παρέμβαση στο 

παιχνίδι είναι 

αποτελεσματική. 
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παιδιών. 

12
Ο
 

ΠΕ

Ρ 

Η φοιτήτρια 

παρεμβαίνει 

στο παιχνίδι 

γιατί 

παρατηρεί τα 

παιδιά να 

επαναλαμβάν

ονται στα 

παιχνίδια 

τους στο 

ελεύθερο 

παιχνίδι. 

Ακόμη, η 

φοιτήτρια 

παρεμβαίνει 

όταν βλέπει 

τα παιδιά να 

μένουν 

στάσιμα στο 

παιχνίδι τους 

και να μην 

έχουν τι να 

πουν ή να 

κάνουν. 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.1.1 Ρωτά για να 

γνωρίσει το 

σκεπτικό που 

παίζουν τα παιδιά 

(T.W.) (Φ). 

2.1.12 Προτείνει 

στα παιδιά τι να 

παίξουν. 

2.2.3 Συμμετέχει 

για να ξεκινήσει 

το παιχνίδι. 

 

Η νηπιαγωγός ρωτά 

μια ομάδα 

κοριτσιών για να 

γνωρίσει το 

σκεπτικό με το 

οποίο παίζουν και 

τι παίζουν. Αφού 

της απαντούν πως 

δεν έχουν τι να 

κάνουν, αυτή 

προτείνει στα 

κορίτσια να 

παίξουν ένα 

μουσικοκινητικό 

παιχνίδι, και ξεκινά 

η ίδια το παιχνίδι 

για να τους το 

δείξει. 

- 

13
Ο
 

ΠΕ

Ρ 

Η φοιτήτρια 

παρατηρεί τα 

παιδιά να 

είναι 

σκεπτικά 

κατά τη 

διάρκεια του 

ελεύθερου 

παιχνιδιού 

και 

αποφασίζει 

να επέμβει 

στο παιχνίδι 

τους. 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα. 

2.1.1 Ρωτά για να 

γνωρίσει το 

σκεπτικό που 

παίζουν τα παιδιά 

(T.W.) (Φ) 

 

2.1.3 

Χρησιμοποιεί 

ερωτήσεις για να 

ενισχύσει- 

επεκτείνει τη 

φαντασία και 

δημιουργικότητα 

(T.W.)(Φ) 

 

2.1.4 Επιβραβεύει 

 

2.1.11 Κάνει 

ερωτήσεις 

διερευνητικές, 

προβληματισμού 

 

Η υποψήφια 

νηπιαγωγός, αρχικά 

ρωτά τα παιδιά για 

να μάθει το 

σκεπτικό με το 

οποίο παίζουν και 

τι παιχνίδι παίζουν. 

Στη συνέχεια 

χρησιμοποιεί 

ερωτήσεις 

διευκρινιστικές και 

προβληματισμού, 

καθώς και 

διαλέγεται με τα 

παιδιά προκειμένου 

να επεκτείνει τη 

φαντασία και τη 

δημιουργικότητά 

τους στο 

συγκεκριμένο 

παιχνίδι. Ακόμη, η 

φοιτήτρια 

επιβραβεύει 

λεκτικά τα παιδιά 

για την προσπάθειά 

τους να δώσουν 

νέες ιδέες στο 

παιχνίδι. 

Οι παρεμβάσεις 

της φοιτήτριας 

γίνονται 

αποδεκτές από 

τα παιδιά και 

αυτά 

ανταποκρίνονται, 

καθώς απαντούν 

στις ερωτήσεις 

της, 

προβληματίζοντ

αι, δίνουν νέες 

ιδέες και 

επικοινωνούν 

μεταξύ τους, 

«οικοδομώντας» 

ο ένας στις ιδέες 

του άλλου. Η 

δημιουργικότητα 

και η φαντασία 

των παιδιών 

μέσα στο 

παιχνίδι 

επεκτείνεται. 

14
Ο
 Η φοιτήτρια 1Β) 2.1.1 Ρωτά για να Η φοιτήτρια αφού Μόλις η 
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ΠΕ

Ρ 

αποφασίζει 

να παρέμβει 

στο παιχνίδι 

των παιδιών 

όταν 

παρατηρεί 

πως αρκετές 

φορές 

στέκοντας σε 

μια περιοχή 

δραστηριοτή

των, όμως 

είναι 

αμέτοχα. Δεν 

παίζουν. 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

γνωρίσει το 

σκεπτικό που 

παίζουν τα παιδιά 

(T.W.) (Φ). 

 (T.W.), (Φ) 

2.2.3 Συμμετέχει 

για να ξεκινήσει 

το παιχνίδι. 

 

 

παρατηρεί μια 

ομάδα κοριτσιών 

να βρίσκονται σε 

μια περιοχή 

δραστηριοτήτων, 

αλλά να μην 

απασχολούνται με 

κάποιον τρόπο, 

ρωτά τα παιδιά για 

να γνωρίσει τι 

σκέφτονται και τι 

κάνουν εκείνη τη 

στιγμή. Στη 

συνέχεια, η ίδια η 

φοιτήτρια 

αναλαμβάνει και 

υποδύεται  ένα 

ρόλο με σκοπό να 

ξεκινήσει το 

παιχνίδι των 

κοριτσιών. 

φοιτήτρια ξεκινά 

να υποδύεται 

έναν ρόλο, το 

παιχνίδι ξεκινά 

αμέσως. Τα 

κορίτσια 

«ενεργοποιούντα

ι» μία μία και 

από μόνες τους 

αναλαμβάνουν 

διαφορετικούς 

ρόλους για να 

ξεκινήσουν το 

παιχνίδι. 

Συνεχίζουν το 

παιχνίδι και 

επικοινωνούν 

μεταξύ τους. Στο 

παιχνίδι τους 

συνεχίζει να 

συμμετέχει και η 

φοιτήτρια. 

15
Ο
 

ΠΕ

Ρ 

Η φοιτήτρια 

παρεμβαίνει 

όταν βλέπει 

πως τα 

παιδιά 

επαναλαμβάν

ουν το 

σενάριο ενός 

παιχνιδιού 

χωρίς να το 

εμπλουτίζου

ν. 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.1.4 Επιβραβεύει 

 

2.1.11 Κάνει 

ερωτήσεις 

διερευνητικές, 

προβληματισμού. 

2.2.2 Συμμετέχει 

για να επεκτείνει- 

εξελίξει το 

παιχνίδι των 

παιδιών 

 

Η φοιτήτρια, 

αρχικά επιβραβεύει 

τα παιδιά για να τα 

προσεγγίσει και 

κάνει 

διευκρινιστικές 

ερωτήσεις για να 

μάθει για το 

παιχνίδι τους. Στη 

συνέχεια, συμφωνεί 

μαζί με τα παιδιά 

να παίξουν όλοι 

μαζί, οπότε 

συμμετέχει στο 

παιχνίδι των 

παιδιών για να το 

εξελίξει. 

Οι παρεμβάσεις 

της φοιτήτριας 

φαίνεται ότι 

γίνονται 

αποδεκτές από 

τα παιδιά, καθώς 

το παιχνίδι 

αλλάζει κα τα 

παιδιά 

αναλαμβάνουν 

ρόλους σε αυτό. 

Ακόμη, το 

παιχνίδι 

συνεχίζεται και 

οι ρόλοι 

εναλλάσσονται. 

16
Ο 

ΠΕ

Ρ 

Η υποψήφια 

νηπιαγωγός 

αποφασίζει 

να παρέμβει 

στο ελεύθερο 

παιχνίδι των 

παιδιών όταν 

παρατηρεί τα 

παιδιά να 

επαναλαμβάν

ουν το ίδιο 

παιχνίδι 

χωρίς να 

υπάρχει 

κάποια 

εξέλιξη. 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.1.1 Ρωτά για να 

γνωρίσει το 

σκεπτικό που 

παίζουν τα παιδιά 

(T.W.) (Φ) 

2.1.11 Κάνει 

ερωτήσεις 

διερευνητικές, 

προβληματισμού 

 

Η φοιτήτρια όταν 

παρατηρεί τα 

παιδιά να 

επαναλαμβάνουν 

αυτό που παίζουν 

χωρίς να το 

εξελίσσουν, 

αποφασίζει να 

παρέμβει στο 

παιχνίδι των 

παιδιών. Έτσι, 

ρωτά τα παιδιά για 

να γνωρίσει το 

σκεπτικό με το 

οποίο παίζουν και 

διερευνά το 

Τα παιδιά 

αμέσως μετά από 

τις ερωτήσεις 

που έλαβαν από 

τις νηπιαγωγούς 

ξεκίνησαν να 

εξελίσσουν το 

παιχνίδι τους και 

να προσθέτουν 

κατασκευές σε 

αυτό, καθώς και 

το παιχνίδι τους 

συνεχίστηκε με 

μεγαλύτερη 

φαντασία. 
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σενάριο του 

παιχνιδιού. Ακόμη, 

κάνει στα παιδιά 

ερωτήσεις 

διερευνητικές, 

προβληματισμού, 

ώστε να εξελίξει το 

παιχνίδι τους. 

17
Ο
  

ΠΕ

Ρ 

Η φοιτήτρια 

με αφορμή 

την 

επανάληψη 

του σεναρίου 

του 

παιχνιδιού 

των παιδιών 

παρεμβαίνει 

στο παιχνίδι 

τους. 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.2.2 Συμμετέχει 

για να επεκτείνει- 

εξελίξει το 

παιχνίδι των 

παιδιών 

2.1.11 Κάνει 

ερωτήσεις 

διερευνητικές, 

προβληματισμού 

 

Η φοιτήτρια, 

συμμετέχει στο 

παιχνίδι των 

παιδιών με σκοπό 

να το επεκτείνει. 

Στη συνέχεια κάνει 

κάποιες 

διερευνητικές 

ερωτήσεις στα 

παιδιά έτσι ώστε να 

τα προβληματίσει 

και να εξελίξουν 

περαιτέρω το 

παιχνίδι τους. 

Η φοιτήτρια 

πετυχαίνει να 

αλλάξει το 

σενάριο του 

παιχνιδιού, να το 

εξελίξει μέσα 

από τις 

ερωτήσεις που 

κάνει στα παιδιά. 

Τα παιδιά 

αλλάζουν και 

ρόλους 

αναμεταξύ τους. 

18
Ο
  

ΠΕ

Ρ 

Η φοιτήτρια 

όταν 

παρατηρεί 

πως μια 

ομάδα 

παιδιών 

επαναλαμβάν

ουν πολλές 

φορές το ίδιο 

παιχνίδι και 

το 

σταματούν 

πολύ 

γρήγορα, 

παρεμβαίνει 

στο παιχνίδι 

τους. 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.1.11 Κάνει 

ερωτήσεις 

διερευνητικές, 

προβληματισμού 

2.1.4 Επιβραβεύει 

2.2.2 Συμμετέχει 

για να επεκτείνει- 

εξελίξει το 

παιχνίδι των 

παιδιών 

 

Η νηπιαγωγός 

πλησιάζει τα παιδιά 

και κάνει 

ερωτήσεις 

διερευνητικές και 

προβληματισμού με 

σκοπό να εξελίξει 

το παιχνίδι τους. 

Επιβραβεύει τα 

παιδιά για τις ιδέες 

τους με σκοπό να 

συνεχίσουν να 

σκεφτούν κι άλλες 

ιδέες και να 

επεκτείνουν το 

παιχνίδι τους 

περισσότερο. 

Τέλος, η φοιτήτρια 

εντάσσεται και 

αυτή στο 

κατασκευαστικό 

παιχνίδι των 

παιδιών με σκοπό 

να εξελιχθεί. 

Τα παιδιά 

δέχονται τις 

ερωτήσεις της 

νηπιαγωγού και 

συνεχίζουν το 

παιχνίδι τους με 

ακόμη 

μεγαλύτερη 

φαντασία. 

Ακόμη, όταν η 

νηπιαγωγός 

παίζει μαζί τους, 

το παιχνίδι 

εξελίσσεται.  

Κατά τις 

επόμενες μέρες, 

παίζοντας το ίδιο 

παιχνίδι, το 

εξέλισσαν 

περισσότερο. 

19
Ο
 

ΠΕ

Ρ 

Η υποψήφια 

εκπαιδευτικό

ς 

παρεμβαίνει 

στο παιχνίδι 

των παιδιών 

όταν 

παρατηρεί 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.1.11 Κάνει 

ερωτήσεις 

διερευνητικές, 

προβληματισμού 

2.1.10 Δίνει 

οδηγίες για να 

αλλάξουν το 

παιχνίδι τους 

Η φοιτήτρια 

παρατηρώντας το 

παιχνίδι των 

παιδιών να 

επαναλαμβάνεται 

προσπαθεί μέσα 

από ερωτήσεις που 

κάνει στα παιδιά να 

- 
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πως αυτά 

επαναλαμβάν

ουν το ίδιο 

παιχνίδι, 

όμως μένουν 

στάσιμα, δεν 

το 

εξελίσσουν. 

 τα προβληματίσει 

και να επεκτείνουν 

το σενάριό τους. 

Ακόμη, καθοδηγεί 

τα παιδιά για να 

αλλάξουν, 

εξελίξουν το 

παιχνίδι τους. 

20
Ο
 

ΠΕ

Ρ 

Η φοιτήτρια 

παρατηρεί το 

παιχνίδι των 

παιδιών να 

είναι 

επαναλαμβαν

όμενο και 

μονότονο. 

Παρεμβαίνει 

στο παιχνίδι 

των παιδιών 

έπειτα από 

πρόσκληση 

των ίδιων 

των παιδιών. 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.2.2 Συμμετέχει 

για να επεκτείνει- 

εξελίξει το 

παιχνίδι των 

παιδιών 

2.1.11 Κάνει 

ερωτήσεις 

διερευνητικές, 

προβληματισμού 

 

Η φοιτήτρια έπειτα 

από πρόσκληση 

των παιδιών 

συμμετέχει στο 

παιχνίδι τους. Θέτει 

μια ερώτηση 

προβληματισμού τα 

παιδιά με σκοπό να 

επεκτείνει το 

παιχνίδι τους. 

Τα παιδιά 

επεκτείνουν το 

παιχνίδι τους και 

συνεχίζουν να 

παίζουν, ακόμη 

και με τη 

συμμετοχή της 

φοιτήτριας.  

Τα παιδιά 

συνεχίζουν το 

παιχνίδι τους, 

αλλάζοντάς το 

μόνα τους και 

αποκτώντας 

ρόλους από μόνα 

τους. Ωστόσο, τα 

παραπάνω 

συμβαίνουν 

χωρίς να είναι 

ιδιαίτερα μεγάλη 

η συμμετοχή της 

φοιτήτριας στο 

παιχνίδι . 

21
Ο
  

ΠΕ

Ρ 

Η φοιτήτρια 

παρεμβαίνει 

όταν το 

παιχνίδι των 

παιδιών 

γίνεται 

επικίνδυνο. 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.3.1 Σταματά το 

παιχνίδι όταν 

γίνεται επικίνδυνο 

2.1.12 Προτείνει 

στα παιδιά τι να 

παίξουν 

 

Η φοιτήτρια αφού 

παρατηρεί το 

επαναλαμβανόμενο 

παιχνίδι των 

παιδιών να γίνεται 

επικίνδυνο, το 

σταματά και τους 

προτείνει να το 

αλλάξουν με σκοπό 

αυτό να γίνει πιο 

ασφαλές. 

Η παρέμβαση 

της φοιτήτριας 

γίνεται αποδεκτή 

και 

αποτελεσματική 

από τα παιδιά 

καθώς αυτά 

αλλάζουν το 

παιχνίδι τους. 

22
Ο
  

ΠΕ

Ρ 

Η φοιτήτρια 

παρεμβαίνει 

στο ελεύθερο 

παιχνίδι των 

παιδιών όταν 

παρατηρεί 

ότι το 

παιχνίδι τους 

επαναλαμβάν

εται, καθώς 

και ότι μένει 

στάσιμο. 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.1.1 Ρωτά για να 

γνωρίσει το 

σκεπτικό που 

παίζουν τα παιδιά 

(T.W.) (Φ) 

2.2.2 Συμμετέχει 

για να επεκτείνει- 

εξελίξει το 

παιχνίδι των 

παιδιών 

 

Η φοιτήτρια αφού 

βλέπει το παιχνίδι 

των παιδιών να 

επαναλαμβάνεται 

και να μην 

εξελίσσεται, 

πλησιάζει τα παιδιά 

και τα ρωτά τι και 

πώς παίζουν για να 

γνωρίσει το 

σκεπτικό τους. Στη 

συνέχεια, 

Τα παιδιά 

εξέλιξαν τα 

παιχνίδι τους, 

αφού 

προστέθηκαν κι 

άλλοι ρόλοι σε 

αυτό, αλλά και 

νέα μέλη στο 

παιχνίδι. Ακόμη, 

το παιχνίδι των 

παιδιών 

επεκτάθηκε 
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αναλαμβάνει από 

μόνη της ένα ρόλο 

και συμμετέχει στο 

παιχνίδι των 

παιδιών με σκοπό 

της να το εξελίξει. 

καθώς κατά τις 

επόμενες μέρες 

το παιχνίδι των 

παιδιών 

συνεχίστηκε με 

την διαφορετική 

συμβολή του 

κάθε παιδιού σε 

αυτό. 

23
Ο
 

ΠΕ

Ρ 

Η φοιτήτρια 

παρατηρεί τα 

παιδιά να 

επαναλαμβάν

ουν το ίδιο 

παιχνίδι πολύ 

συχνά και αν 

μην το 

εξελίσσουν.  

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.1.14 Οργανώνει 

το παιχνίδι των 

παιδιών 

2.1.10 Δίνει 

οδηγίες για να 

αλλάξουν το 

παιχνίδι τους 

 

Η φοιτήτρια όταν 

παρατηρεί πως το 

παιχνίδι των 

παιδιών 

επαναλαμβάνεται 

και δεν 

εξελίσσεται, 

παίρνει την 

πρωτοβουλία να 

προσθέσει ένα 

αντικείμενο- 

παιχνίδι στο 

παιχνίδι των 

παιδιών με σκοπό 

να τους το αλλάξει, 

εξελίξει. 

Η παρέμβαση 

της φοιτήτριας 

δεν γίνεται 

αποδεκτή από τα 

παιδιά, καθώς 

αυτά αρνούνται 

να την δεχτούν 

και να παίξουν 

με αυτόν τον 

τρόπο. 

24
Ο
  

ΠΕ

Ρ 

Η φοιτήτρια 

αποφασίζει 

να παρέμβει 

στο παιχνίδι 

των παιδιών 

με αφορμή 

την 

επανάληψη 

του 

παιχνιδιού 

των παιδιών. 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.1.11 Κάνει 

ερωτήσεις 

διερευνητικές, 

προβληματισμού 

 

Η φοιτήτρια όταν 

παρατηρεί τα 

παιδιά να παίζουν 

ξανά το ίδιο 

παιχνίδι, 

αποφασίζει να 

παρέμβει σε αυτό, 

θέτοντας έναν 

προβληματισμό 

στα παιδιά με 

σκοπό τη να το 

εξελίξει. 

Τα παιδιά μετά 

την παρέμβαση 

της νηπιαγωγού 

προσπαθούν να 

δώσουν λύση 

στον 

προβληματισμό 

και 

συνεργάζονται. 

Ακόμη, το 

παιχνίδι τους 

επεκτείνεται με 

αυτόν τον τρόπο, 

όμως δεν 

διευκρινίζεται αν 

το παιχνίδι 

συνεχίζεται. 

25
Ο
  

ΠΕ

Ρ 

Η φοιτήτρια 

παρεμβαίνει 

στο ελεύθερο 

παιχνίδι των 

παιδιών όταν 

παρατηρεί 

πως τα 

παιδιά δεν 

τηρούν τον 

κανόνα του 

παιχνιδιού 

και ξεκινούν 

1Β)Υπ

οστηρί

ζει 

ομάδα 

2.1.5 Υπενθυμίζει 

τους κανόνες 

2.1.14 Οργανώνει 

το παιχνίδι των 

παιδιών 

2.1.16 Απαντά 

στις ερωτήσεις, 

απορίες των 

παιδιών 

 

Η υποψήφια 

εκπαιδευτικός, 

όταν παρατηρεί 

πως τα παιδιά δεν 

τηρούν τους 

κανόνες του 

συγκεκριμένου 

παιχνιδιού που 

παίζουν, 

αποφασίζει να τους 

υπενθυμίσει τον 

κανόνα με σκοπό 

Η παρέμβαση 

της φοιτήτριας 

γίνεται αποδεκτή 

από τα παιδιά 

και με αυτόν τον 

τρόπο μπορούν 

πιο εύκολα να 

συνεχίσουν τη 

ροή του 

παιχνιδιού, και 

κάθε φορά που 

υπάρχουν 
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να 

δημιουργούν

ται τριβές 

μεταξύ των 

παιδιών 

να σταματήσουν οι 

διαφωνίες μεταξύ 

τους. Ακόμη, 

οργανώνει το 

παιχνίδι των 

παιδιών με σκοπό 

να παίξουν όλα όσα 

θέλουν, αλλά και 

να σταματήσουν οι 

μεταξύ τους 

διαφωνίες. Τέλος, 

απαντά κάθε φορά 

στις ερωτήσεις των 

παιδιών για να 

διευκολύνει το 

παιχνίδι τους. 

διαφωνίες 

συμβουλεύονται 

τη φοιτήτρια. 

26
Ο
 

ΠΕ

Ρ 

Η φοιτήτρια 

παρατηρεί το 

σενάριο του 

παιχνιδιού να 

επαναλαμβάν

εται. 

Ωστόσο, 

αποφασίζει 

να παρέμβει 

στο παιχνίδι 

των παιδιών 

όταν 

παρατηρεί τα 

παιδιά να 

μην μπορούν 

να λύσουν 

μόνα τους τις 

μεταξύ τους 

διαφωνίες. 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.1.8 Προσφέρει 

λύσεις στις 

συγκρούσεις  

(Τ.W.), (Φ) 

 

2.1.12 Προτείνει 

στα παιδιά τι να 

παίξουν 

2.1.14 Οργανώνει 

το παιχνίδι των 

παιδιών 

 

Η φοιτήτρια, με 

σκοπό να 

σταματήσει τις 

συγκρούσεις των 

παιδιών προσπαθεί 

να προτείνει στα 

παιδιά τι και πώς 

να παίξουν, καθώς 

και να οργανώσει 

το παιχνίδι τους. 

Στη συνέχεια 

προτείνει λύσεις 

στις συγκρούσεις 

τους και οργανώνει 

το παιχνίδι τους με 

άλλο τρόπο. 

Η παρέμβαση 

της φοιτήτριας, 

αρχικά δεν 

γίνεται αποδεκτή 

από τα παιδιά, 

καθώς αυτά 

συνεχίζουν να 

τσακώνονται. 

Στη συνέχεια,  η 

φοιτήτρια 

προτείνει η ίδια 

στα παιδιά με 

ποιον τρόπο να 

παίξουν και αυτά 

από μόνα τους, 

αποφασίζουν να 

ενώσουν το 

παιχνίδι των δυο 

ομάδων και να 

παίξουν ομαλά, 

όλα μαζί. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (Εν ενεργεία Νηπιαγωγοί) 

 3)ΑΦΟΡΜΗ 1)ΑΤ/ 

ΟΜΑ

Δ 

ΠΑΡΕ

ΜΒΑΣ

Η 

2)  ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

4)ΕΠΙΔΙΩΞΗ 5)ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ

ΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1
Ο
 

ΠΕΡ  

Η 

νηπιαγωγός  

παρεμβαίνει 

στο 

ελεύθερο 

παιχνίδι των 

παιδιών 

όταν αυτά 

1Α) 

Υποστ

ηρίζει 

παιδί 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.3.5 Χωρίζει την 

ομάδα των 

παιδιών που 

παίζουν και 

τσακώνονται 

 

Η νηπιαγωγός 

παρεμβαίνει μόνο 

με σκοπό να 

επιλύσει 

συγκρούσεις 

μεταξύ των 

παιδιών. 

- 
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τσακώνονται

. 

2
Ο
 Π Η 

νηπιαγωγός 

αποφασίζει 

να παρέμβει 

στο 

ελεύθερο 

παιχνίδι των 

παιδιών 

όταν 

παρατηρεί 

διαφωνίες 

μεταξύ τους. 

Ακόμη, 

παρεμβαίνει 

στο παιχνίδι 

όταν θεωρεί 

πως είναι 

ανάγκη να 

καθοδηγήσει 

λεκτικά τα 

παιδιά. 

1Α) 

Υποστ

ηρίζει 

παιδί 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

 

2.1.15 

Χρησιμοποιεί το 

διάλογο για να 

σταματήσει τις 

συγκρούσεις 

2.1.17 Καθοδηγεί 

λεκτικά το παιδί  

 

Η νηπιαγωγός  

όταν παρατηρεί ότι 

υπάρχουν 

συγκρούσεις 

μεταξύ των παιδιών 

προσπαθεί να τις 

επιλύσει 

χρησιμοποιώντας 

το διάλογο με τα 

παιδιά. Ακόμη, 

πολλές φορές 

παρεμβαίνει με 

στοχευμένες 

ερωτήσεις 

προκειμένου να 

κατευθύνει τα 

παιδιά να φτάσουν 

στη σωστή 

απάντηση για κάτι. 

Οι 

παρεμβάσ

εις της 

νηπιαγωγ

ού άλλοτε 

είναι 

αποδεκτές 

και 

αποτελεσ

ματικές 

για τα 

παιδιά. 

Άλλοτε, 

όμως, δεν 

είναι 

καθώς η 

νηπιαγωγ

ός 

χρησιμοπ

οιεί την 

τακτική 

της 

απομόνωσ

ης για τα 

παιδιά, 

ώστε να 

αναλογιστ

ούν τις 

πράξεις 

τους. 

3
ο
 

ΠΕΡ 

Η 

εκπαιδευτικ

ός 

παρεμβαίνει 

στο 

ελεύθερο 

παιχνίδι των 

παιδιών 

όταν 

παρατηρεί 

τα παιδιά να 

τσακώνονται

. 

1Α) 

Υποστ

ηρίζει 

παιδί 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.4.1 Παρατηρεί 

αντιδράσεις και 

τη διαχείριση 

καταστάσεων από 

τα παιδιά 

2.1.8 Προσφέρει 

λύσεις στις 

συγκρούσεις 

(Τ.W.), (Φ) 

2.1.5 Υπενθυμίζει 

τους κανόνες 

 

 

Η νηπιαγωγός 

παρεμβαίνει στο 

παιχνίδι των 

παιδιών 

υπενθυμίζοντας 

τους κανόνες, αλλά 

και προσπαθώντας 

να επιλύσει τις 

συγκρούσεις των 

παιδιών με σκοπό 

να επαναφέρει την 

ευταξία στην 

αίθουσα. 

- 

4
ο
 

ΠΕΡ 

Η 

νηπιαγωγός 

παρεμβαίνει 

στο 

ελεύθερο 

παιχνίδι των 

παιδιών 

όταν κρίνει 

πως πρέπει 

1Α) 

Υποστ

ηρίζει 

παιδί 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.4.1 Παρατηρεί 

αντιδράσεις και 

τη διαχείριση 

καταστάσεων από 

τα παιδιά 

2.1.17 Καθοδηγεί 

λεκτικά το παιδί  

2.1.18 

Ενθαρρύνει τις 

Η νηπιαγωγός 

παρατηρεί το 

παιχνίδι των 

παιδιών, τις 

αντιδράσεις τους 

και τη διαχείριση 

καταστάσεων από 

τα παιδιά με σκοπό 

να γνωρίσει 

- 
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να παρέμβει 

γιατί τα 

παιδιά 

κωλύονται. 

μεικτές ομάδες 

2.1.11 Κάνει 

ερωτήσεις 

διερευνητικές, 

προβληματισμού 

2.2.5 Συμμετέχει 

για να οργανώσει 

το παιχνίδι των 

παιδιών 

2.2.4 Συμμετέχει 

στο παιχνίδι των 

παιδιών για να 

ενθαρρύνει τις 

μεικτές ομάδες 

 

καλύτερα τους 

μαθητές της. 

Ακόμη, συμμετέχει 

στο παιχνίδι των 

παιδιών με σκοπό 

να το οργανώσει 

θέτοντας έναν 

προβληματισμό 

στα παιδιά, αλλά 

και με σκοπό να 

ενθαρρύνει το 

παιχνίδι των 

παιδιών σε μεικτές 

ομάδες. 

5
Ο
 

ΠΕΡ 

Η 

εκπαιδευτικ

ός 

παρεμβαίνει 

στο 

ελεύθερο 

παιχνίδι των 

παιδιών 

όταν 

παρατηρεί 

να υπάρχουν 

διαφωνίες 

και 

διαπληκτισμ

οί μεταξύ 

των παιδιών. 

Ακόμη, η 

νηπιαγωγός 

παρεμβαίνει 

στο παιχνίδι 

των παιδιών 

όταν 

παρατηρεί 

την 

προσπάθειά 

τους να 

φέρουν εις 

πέρας μια 

δραστηριότη

τα. 

 

1Α) 

Υποστ

ηρίζει 

παιδί 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.1.8 Προσφέρει 

λύσεις στις 

συγκρούσεις 

(Τ.W.), (Φ) 

2.1.4 Επιβραβεύει 

2.1.6 Ενθαρρύνει 

το παιδί λεκτικά 

για να 

ολοκληρώσει μια 

εργασία μόνο του 

(T.W.), (Φ) 

 

Η νηπιαγωγός αφού 

παρατηρεί να 

υπάρχουν 

τσακωμοί μεταξύ 

των παιδιών, 

παρεμβαίνει στο 

παιχνίδι των 

παιδιών 

προσφέροντας 

λύσεις στις 

συγκρούσεις τους, 

με σκοπό να τις 

σταματήσει. 

Ακόμη,  βρίσκεται 

δίπλα στα παιδιά 

και κάθε φορά  

επιβραβεύει την 

προσπάθειά τους 

και τα ενθαρρύνει 

να ολοκληρώσουν 

τις εργασίες μόνα 

τους με σκοπό να 

τα εμψυχώνει και 

να επικοινωνεί μαζί 

τους. 

 

Δεν 

διευκρινίζεται αν 

οι παρεμβάσεις 

της νηπιαγωγού 

είναι αποδεκτές 

και 

αποτελεσματικές

, όμως μεταξύ 

των παιδιών και 

της νηπιαγωγού 

υπάρχει σχέση 

σεβασμού και 

επικοινωνίας. 

6
Ο
 

ΠΕΡ 

Η 

νηπιαγωγός 

παρεμβαίνει 

στο παιχνίδι 

των παιδιών 

όταν 

παρατηρεί 

τα παιδιά να 

συγκρούοντ

1Α) 

Υποστ

ηρίζει 

παιδί 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.1.5 Υπενθυμίζει 

τους κανόνες 

2.1.15 

Χρησιμοποιεί το 

διάλογο για να 

σταματήσει τις 

συγκρούσεις 

2.3.1 Σταματά το 

παιχνίδι όταν 

Η νηπιαγωγός όταν 

παρεμβαίνει στο 

παιχνίδι των 

παιδιών 

υπενθυμίζοντάς 

τους κανόνες για να 

αποτρέψει τις 

συγκρούσεις τους. 

Ακόμη, 

- 
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αι, καθώς 

και όταν 

παρατηρεί 

το παιχνίδι 

των παιδιών 

να γίνεται 

επικίνδυνο. 

γίνεται επικίνδυνο 

2.3.5 Χωρίζει την 

ομάδα των 

παιδιών που 

παίζουν και 

τσακώνονται 

2.1.9 Επιβάλλεται 

λεκτικά για 

ζητήματα που 

αφορούν στην 

ευταξία 

 

 

χρησιμοποιεί το 

διάλογο και συζητά 

με τα παιδιά στην 

περίπτωση που δεν 

μπορούν να 

επιλύσουν μόνα 

τους τη διαφωνία, 

με σκοπό να βρουν 

στο τέλος μια 

συμβιβαστική 

λύση. Όταν το 

παιχνίδι των 

παιδιών γίνει 

επικίνδυνο, η  

νηπιαγωγός το 

σταματά, το 

αλλάζει ή αλλάζει 

και τους 

συμπαίκτες. Τέλος, 

κάποιες φορές 

επιβάλλεται 

λεκτικά η ίδια, με 

σκοπό να 

σταματήσει την 

ανεπιθύμητη 

συμπεριφορά των 

παιδιών. 

 

7
Ο 

ΠΕΡ 

Η 

εκπαιδευτικ

ός 

παρεμβαίνει 

στο παιχνίδι 

των παιδιών 

όταν 

παρατηρεί 

τα παιδιά να 

μαλώνουν 

και να 

μιλούν 

άσχημα 

μεταξύ τους. 

Ακόμη, η 

νηπιαγωγός 

παρεμβαίνει 

στο 

ελεύθερο 

παιχνίδι 

όταν κάποια 

παιδιά είναι 

αμέτοχα και 

δεν έχουν τι 

να κάνουν. 

1Α) 

Υποστ

ηρίζει 

παιδί 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.1.15 

Χρησιμοποιεί το 

διάλογο για να 

σταματήσει τις 

συγκρούσεις 

2.1.12 Προτείνει 

στα παιδιά τι να 

παίξουν 

 

Η νηπιαγωγός όταν 

παρατηρεί πως 

υπάρχουν 

συγκρούσεις 

μεταξύ των παιδιών 

προσπαθεί με το 

διάλογο να 

επιλύσει τις 

διαφωνίες τους. 

Ακόμη, όταν 

κάποιο παιδί δεν 

απασχολείται σε 

κάποια περιοχή 

δραστηριοτήτων, 

τότε η νηπιαγωγός 

του αναθέτει 

κάποια εργασία να 

ολοκληρώσει, με 

σκοπό να 

απασχοληθεί κάπου 

και να τελειώσει 

την εργασία του. 

- 

8
Ο
 

ΠΕΡ 

Η 

νηπιαγωγός 

1Α) 

Υποστ

2.1.8 Προσφέρει 

λύσεις στις 

Η νηπιαγωγός, 

μόνο, όταν τα 

- 
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παρεμβαίνει 

στο 

ελεύθερο 

παιχνίδι των 

παιδιών με 

αφορμή 

κάποιο 

περιστατικό 

που 

συμβαίνει 

και τα 

παιδιά 

ζητούν τη 

βοήθειά της 

για να το 

διαχειριστού

ν. Ακόμη, η 

νηπιαγωγός 

παρεμβαίνει 

στο παιχνίδι 

των παιδιών 

όταν 

παρατηρεί 

πως κάποιο 

από τα 

παιδιά 

παραμελούν

ταν στο 

ομαδικό 

παιχνίδι. 

ηρίζει 

παιδί 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

συγκρούσεις 

(Τ.W.), (Φ) 

2.1.13 Προσπαθεί 

να εντάξει κι 

άλλο παιδί στο 

παιχνίδι 

 

παιδιά ζητήσουν τη 

βοήθειά της 

προσφέρει λύσεις 

στις συγκρούσεις 

των παιδιών με 

σκοπό να τις 

επιλύσει. Ακόμη, 

παροτρύνει τα 

παιδιά να εντάξουν 

κι άλλο μέλος στο 

ομαδικό τους 

παιχνίδι και να μην 

το απομονώνουν. 

9
Ο
 

ΠΕΡ 

Η 

νηπιαγωγός 

παρεμβαίνει 

στο 

ελεύθερο 

παιχνίδι των 

παιδιών 

όταν 

παρατηρεί 

να υπάρχουν 

αποκλεισμοί 

κάποιων 

παιδιών. 

1Α) 

Υποστ

ηρίζει 

παιδί 

2.1.13 Προσπαθεί 

να εντάξει κι 

άλλο παιδί στο 

παιχνίδι 

 

Η νηπιαγωγός αφού 

παρατηρεί το 

διάλογο μεταξύ των 

παιδιών όπου το 

ένα παιδί θέλει να 

ενταχθεί στο 

ομαδικό παιχνίδι 

και ένα άλλο παιδί 

δεν το αφήνει, 

λεκτικά προσπαθεί 

να το εντάξει στην 

ομάδα με σκοπό να 

μην το 

απομονώνουν τα 

υπόλοιπα παιδιά. 

Η παρέμβαση 

της νηπιαγωγού 

φαίνεται αρχικά 

να έχει κάποιο 

αποτέλεσμα και 

να είναι 

αποδεκτή από το 

παιδί που 

προσπάθησε να 

αποκλείσει από 

την ομάδα τον 

συμμαθητή του. 

Όμως, αφού του 

εξηγεί το 

παιχνίδι και 

αποφασίζει για 

τον ρόλο του 

συμμαθητή του 

και για το πώς 

πρέπει να 

φέρεται ο 

συμμαθητής του, 

το παιχνίδι δεν 

ξεκινά. 

10
Ο 

Η 1Β)  2.4.1 Παρατηρεί Η νηπιαγωγός Η νηπιαγωγός 
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ΠΕΡ νηπιαγωγός 

κάνει 

παρεμβάσεις 

στο 

ελεύθερο 

παιχνίδι των 

παιδιών 

όταν θεωρεί 

ότι το 

παιχνίδι των 

παιδιών 

είναι 

στάσιμο και 

δεν 

εξελίσσεται 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

αντιδράσεις και 

τη διαχείριση 

καταστάσεων από 

τα παιδιά 

2.1.17 Καθοδηγεί 

λεκτικά το παιδί  

 

 

παρατηρεί το 

παιχνίδι των 

παιδιών με σκοπό 

να δει αν υπάρχουν 

αποκλεισμοί και 

συγκρούσεις 

μεταξύ τους. 

Ακόμη, 

παρεμβαίνει 

καθοδηγώντας 

λεκτικά το παιχνίδι 

των παιδιών για να 

επεκτείνει το 

παιχνίδι των 

παιδιών. 

παρόλο που 

παρατηρεί το 

παιχνίδι των 

παιδιών για να 

δει αν υπάρχουν 

αποκλεισμοί, δεν 

διευκρινίζεται αν 

παρεμβαίνει στη 

συνέχεια. Όταν 

παρεμβαίνει στο 

παιχνίδι 

καθοδηγώντας 

το, τα παιδιά 

χαίρονται, όμως 

δεν 

διευκρινίζεται το 

αν είναι 

αποτελεσματική 

η παρέμβασή 

της. 

11
Ο
 

ΠΕΡ 

Η 

νηπιαγωγός 

παρεμβαίνει 

όταν 

παρατηρεί 

να υπάρχουν 

διαφωνίες 

μεταξύ των 

παιδιών, 

όταν το 

παιχνίδι 

γίνεται 

επικίνδυνο, 

καθώς και 

όταν 

βλέπουν τα 

παιδιά 

αμέτοχα. 

1Α) 

Υποστ

ηρίζει 

παιδί 

1Β)Υπ

οστηρί

ζει 

ομάδα 

2.1.7 Ενθαρρύνει 

το παιδί να 

συμμετέχει στο 

παιχνίδι μαζί με 

άλλα παιδιά 

2.3.1 Σταματά το 

παιχνίδι όταν 

γίνεται επικίνδυνο 

2.1.9 Επιβάλλεται 

λεκτικά για 

ζητήματα που 

αφορούν στην 

ευταξία 

2.1.14 Οργανώνει 

το παιχνίδι των 

παιδιών 

 

Η νηπιαγωγός 

προσπαθεί να 

ενθαρρύνει τη 

συμμετοχή κάποιου 

παιδιού που είναι 

αμέτοχο, στο 

ομαδικό παιχνίδι. 

Ακόμη, 

παρεμβαίνει και 

σταματά το 

παιχνίδι των 

παιδιών ώστε να 

αποτρέψει την 

επικινδυνότητα του 

παιχνιδιού. 

Παρεμβαίνει, 

επίσης, 

προκειμένου να 

επιλύσει διαφωνίες 

μεταξύ των παιδιών 

και να εξασφαλίσει 

την ευταξία στην 

τάξη. Τέλος, 

παρεμβαίνει 

λεκτικά για να 

οργανώσει το 

παιχνίδι των 

παιδιών όταν αυτό 

βρίσκεται ακόμη 

στην αρχή και τα 

παιδιά δεν ξέρουν 

πώς να το 

ξεκινήσουν. 

Η παρέμβαση 

της νηπιαγωγού 

για την επίλυση 

διαφωνιών δεν 

είναι 

αποτελεσματική, 

καθώς τα παιδιά 

σταματούν για 

λίγο τον 

τσακωμό και στη 

συνέχεια 

ξεκινούν και 

πάλι να 

τσακώνονται. 

12
Ο
 

ΠΕΡ 

Η 

εκπαιδευτικ

1Α) 

Υποστ

2.3.3 Παρεμβαίνει 

βάζοντας τα 

Η νηπιαγωγός αφού 

παρατηρεί πως τα 

Η λεκτική 

παρέμβαση της 
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ός 

παρεμβαίνει 

στο 

ελεύθερο 

παιχνίδι των 

παιδιών 

όταν 

παρατηρεί 

πως κάποια 

από αυτά 

παραγκωνίζ

ονται ή ότι 

δεν 

επιθυμούν 

να 

απασχοληθο

ύν με κάτι, 

να παίξουν. 

Ακόμη, η 

παρέμβασή 

της 

συμβαίνει 

όταν τα 

παιδιά 

μαλώνουν 

μεταξύ τους. 

ηρίζει 

παιδί 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

παιδιά να 

εργαστούν όπου η 

νηπιαγωγός 

επιθυμεί 

2.1.13 Προσπαθεί 

να εντάξει κι 

άλλο παιδί στο 

παιχνίδι 

2.1.5 Υπενθυμίζει 

τους κανόνες 

2.1.7 Ενθαρρύνει 

το παιδί να 

συμμετέχει στο 

παιχνίδι μαζί με 

άλλα παιδιά 

2.3.1 Σταματά το 

παιχνίδι όταν 

γίνεται επικίνδυνο 

 

παιδιά δεν 

επιθυμούν να 

συμμετέχουν στο 

παιχνίδι, 

παρεμβαίνει και 

«αναγκάζει» αυτή 

τα παιδιά να 

φέρουν εις πέρας 

ό,τι η ίδια επιθυμεί. 

Ακόμη, όταν βλέπει 

πως κάποιο από τα 

παιδιά δεν 

συμμετέχει στο 

ομαδικό παιχνίδι ή 

δεν είναι επιθυμητό 

από τα άλλα μέλη, 

προσπαθεί λεκτικά 

να το εντάξει στο 

παιχνίδι, 

ενθαρρύνοντάς το ή 

συζητώντας με όλα 

τα μέλη. Επιπλέον, 

σταματά το 

παιχνίδι των 

παιδιών όταν αυτό 

γίνεται επικίνδυνο 

και τους 

υπενθυμίζει τους 

κανόνες που έχουν 

θέσει, προκειμένου 

να λύσουν με τη 

συζήτηση τις 

διαφωνίες που 

δημιουργήθηκαν. 

νηπιαγωγού για 

να εντάξει κι 

άλλο παιδί στο 

ομαδικό παιχνίδι 

δεν γίνεται 

αποτελεσματική, 

καθώς τα παιδιά 

επιχειρηματολογ

ούν ώστε να μην 

τα δεχτούν στο 

παιχνίδι τους και 

δεν υπάρχει 

κάποια λύση σε 

αυτό. 

13
Ο
 

ΠΕΡ 

Η 

νηπιαγωγός 

παρεμβαίνει 

στο 

ελεύθερο 

παιχνίδι των 

παιδιών 

όταν 

παρατηρεί 

αταξία, αλλά 

και 

συγκρούσεις 

μεταξύ των 

παιδιών. 

1Α) 

Υποστ

ηρίζει 

παιδί 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.1.4 Επιβραβεύει 

2.1.5 Υπενθυμίζει 

τους κανόνες 

2.1.9 Επιβάλλεται 

λεκτικά για 

ζητήματα που 

αφορούν στην 

ευταξία 

2.3.6 Σταματά το 

παιχνίδι 

 

Η νηπιαγωγός όταν 

παρατηρεί πως 

δημιουργείται 

αταξία και πολλή 

φασαρία στην τάξη, 

προστάζει τα 

παιδιά, τους λέει τι 

να κάνουν, αλλά 

και υπενθυμίζει 

τους κανόνες της 

τάξης προκειμένου 

να επιβάλλει την 

ευταξία. Ακόμη, 

όταν το παιχνίδι 

των παιδιών γίνεται 

θορυβώδες, η 

εκπαιδευτικός το 

σταματά και βάζει 

τα παιδιά να 

ζωγραφίσουν. 

Ωστόσο, κάποιες 

Όταν η 

νηπιαγωγός 

σταματά το 

παιχνίδι των 

παιδιών για να 

ρυθμίσει την 

ευταξία μέσα 

στην αίθουσα, 

δεν 

διευκρινίζεται αν 

πετυχαίνει το 

σκοπό της αυτόν, 

όμως είναι 

σίγουρο πως 

καταστέλλει τη 

δημιουργικότητα  

των παιδιών. 

Ακόμη, δεν 

διευκρινίζεται αν 

οι υπόλοιπες 

παρεμβάσεις 
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φορές επιβραβεύει 

τα παιδιά 

γίνονται 

αποδεκτές, αλλά 

και 

αποτελεσματικές 

14
Ο
 

ΠΕΡ 

Η 

εκπαιδευτικ

ός 

παρεμβαίνει 

όταν βλέπει 

ότι 

υπάρχουν 

διαφωνίες 

και 

τσακωμοί 

μεταξύ των 

παιδιών 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.1.5 Υπενθυμίζει 

τους κανόνες 

 

Η εκπαιδευτικός 

όταν παρατηρεί τα 

παιδιά να 

τσακώνονται 

υπενθυμίζει τους 

κανόνες της τάξης 

προκειμένου να 

επαναφέρει την 

ισορροπία στις 

σχέσεις των 

παιδιών, καθώς και 

την ευταξία. 

Η παρέμβαση 

της νηπιαγωγού 

είναι αποδεκτή 

από τα παιδιά, 

όμως δεν 

διευκρινίζεται αν 

είναι και 

αποτελεσματική. 

15
Ο
 

ΠΕΡ 

Η 

νηπιαγωγός 

παρεμβαίνει 

στο παιχνίδι 

των παιδιών 

όταν βλέπει 

πως σε 

ορισμένες 

περιοχές 

δραστηριοτή

των 

συγκεντρών

εται μεγάλος 

αριθμός 

παιδιών. 

Ακόμη, η 

εκπαιδευτικ

ός 

αποφασίζει 

να παρέμβει 

όταν τα 

παιδιά 

μεταφέρουν 

παιχνίδια 

και υλικά σε 

άλλες 

περιοχές από 

αυτές στις 

οποίες 

ανήκουν. 

Όταν το 

παιχνίδι των 

παιδιών 

γίνεται 

επικίνδυνο, 

αλλά και 

όταν 

δημιουργείτ

αι φασαρία, 

1Α) 

Υποστ

ηρίζει 

παιδί 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.3.3Παρεμβαίνει 

βάζοντας τα 

παιδιά να 

εργαστούν όπου η 

νηπιαγωγός 

επιθυμεί 

2.3.2 Παρεμβαίνει 

όταν τα παιδιά 

μεταφέρουν 

παιχνίδια σε 

άλλες περιοχές 

2.3.1 Σταματά το 

παιχνίδι όταν 

γίνεται επικίνδυνο 

2.3.5 Χωρίζει την 

ομάδα των 

παιδιών που 

παίζουν και 

τσακώνονται 

Η νηπιαγωγός, με 

σκοπό της το 

ζήτημα της 

ευταξίας στην τάξη, 

παρεμβαίνει στο 

παιχνίδι των 

παιδιών, 

χωρίζοντάς τα σε 

διάφορες γωνιές 

στην τάξη, όταν 

αυτά 

συγκεντρώνονται 

όλα σε μια περιοχή. 

Ακόμη, όταν τα 

παιδιά μεταφέρουν 

παιχνίδια και υλικά 

σε άλλες περιοχές 

δραστηριοτήτων, η 

νηπιαγωγός 

παρεμβαίνει 

λεκτικά με σκοπό 

να τηρούνται οι 

κανόνες του χώρου 

και να είναι 

εύρυθμη η 

λειτουργία της 

τάξης. Η 

νηπιαγωγός 

επεμβαίνει στο 

παιχνίδι των 

παιδιών 

σταματώντας το, 

για να προληφθούν 

ατυχήματα. 

- 
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αταξία στην 

αίθουσα, η 

νηπιαγωγός 

παρεμβαίνει. 

16
Ο
 

ΠΕΡ 

Η 

νηπιαγωγός 

παρεμβαίνει 

στο 

ελεύθερο 

παιχνίδι  

όταν βλέπει 

πως 

υπάρχουν 

διαφωνίες 

μεταξύ των 

παιδιών. 

Ακόμη, 

κάνει την 

παρέμβασή 

της όταν το 

παιχνίδι των 

παιδιών δεν 

εξελίσσεται. 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.1.12 Προτείνει 

στα παιδιά τι να 

παίξουν 

2.1.14 Οργανώνει 

το παιχνίδι των 

παιδιών 

2.1.8 Προσφέρει 

λύσεις στις 

συγκρούσεις 

(Τ.W.), (Φ) 

2.1.15 

Χρησιμοποιεί το 

διάλογο για να 

σταματήσει τις 

συγκρούσεις 

 

Η νηπιαγωγός αφού 

παρατηρεί πως το 

παιχνίδι των 

παιδιών δεν 

εξελίσσεται, 

προτείνει στα 

παιδιά τι να 

παίξουν, δίνει 

οδηγίες με ποιον 

τρόπο να αλλάξουν 

το παιχνίδι τους με 

σκοπό να το 

εξελίξουν, να το 

εμπλουτίσουν. 

Ακόμη, αφού 

παρατηρεί για 

αρκετή ώρα τις 

διαφωνίες μεταξύ 

των παιδιών, 

προσπαθεί αν 

συζητά με τα 

παιδιά με σκοπό να 

τις επιλύσει. 

Όσον αφορά 

στην επίλυση 

συγκρούσεων 

μεταξύ των 

παιδιών, η 

ένταση στις 

σχέσεις τους 

ελαχιστοποιείται 

όταν μέσα από 

τον διάλογο 

λύνουν το 

πρόβλημά τους 

17
Ο
 

ΠΕΡ 

Η 

νηπιαγωγός 

παρεμβαίνει 

στο παιχνίδι 

των παιδιών 

όταν 

υπάρχουν 

συγκρούσεις 

μεταξύ τους. 

Ακόμη, η 

νηπιαγωγός 

παρεμβαίνει 

όταν 

υπάρχει 

πολλή 

φασαρία 

μέσα στην 

αίθουσα, 

αλλά και με 

αφορμή 

κάποιων 

περιστατικώ

ν όπου το 

παιχνίδι δεν 

εξελίσσεται 

1Α) 

Υποστ

ηρίζει 

παιδί 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.1.15 

Χρησιμοποιεί το 

διάλογο για να 

σταματήσει τις 

συγκρούσεις 

2.1.5 Υπενθυμίζει 

τους κανόνες 

 

Η νηπιαγωγός αφού 

παρατηρεί πως 

υπάρχουν 

συγκρούσεις 

μεταξύ των 

παιδιών, συζητά με 

τα παιδιά και 

κάποιες φορές 

(λιγοστές) συζητά 

για το θέα αυτό με 

διακριτικότητα 

στην παρεούλα, 

ώστε να επιλύσει 

τις διαφωνίες των 

παιδιών. Ακόμη,  η 

νηπιαγωγός 

υπενθυμίζει τους 

κανόνες της τάξης 

με σκοπό να μην 

υπάρχει φασαρία 

στην τάξη. 

Οι παρεμβάσεις 

της νηπιαγωγού 

γίνονται 

αποδεκτές από 

τα παιδιά 

18
Ο
 

ΠΕΡ 

Η 

νηπιαγωγός 

1Α) 

Υποστ

Δεν 

διευκρινίζεται το 

Σκοπός των 

παρεμβάσεων της 

- 
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παρεμβαίνει 

όταν 

παρατηρεί 

τριβές στις 

σχέσεις των 

παιδιών. 

Ακόμη, 

παρεμβαίνει 

στο παιχνίδι 

των παιδιών 

όταν βλέπει 

πως μερικά 

παιδιά δεν 

συμμετέχουν 

στο ομαδικό 

παιχνίδι. 

ηρίζει 

παιδί 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

είδος των 

παρεμβάσεων της 

νηπιαγωγού με 

ακρίβεια. 

εκπαιδευτικού είναι 

να επιλύσει τις 

διαφωνίες μεταξύ 

των παιδιών, καθώς 

και να εντάξει τα 

πιο «μοναχικά» 

παιδιά στο ομαδικό 

παιχνίδι. 

19
Ο
 

ΠΕΡ 

Η 

νηπιαγωγός 

παρεμβαίνει 

όταν 

παρατηρεί 

να υπάρχουν 

αποκλεισμοί 

μεταξύ των 

παιδιών. 

- 2.4.1 Παρατηρεί 

αντιδράσεις και 

τη διαχείριση 

καταστάσεων από 

τα παιδιά 

2.1.12 Προτείνει 

στα παιδιά τι να 

παίξουν 

2.1.4 Επιβραβεύει 

2.1.13 Προσπαθεί 

να εντάξει κι 

άλλο παιδί στο 

παιχνίδι 

 

 

Η νηπιαγωγός 

παρατηρεί το 

παιχνίδι των 

παιδιών με τις 

αντιδράσεις τους 

και τη διαχείριση 

καταστάσεων από 

τα παιδιά και δεν 

επεμβαίνει στο 

παιχνίδι με σκοπό 

να διερευνήσει τον 

τρόπο που αυτά 

παίζουν. Ακόμη, 

παρεμβαίνει 

μερικές φορές στο 

παιχνίδι 

προτείνοντας στα 

παιδιά τι να 

παίξουν και 

καθοδηγώντας το 

παιχνίδι τους με 

σκοπό να το 

επεκτείνει. Τέλος, η 

νηπιαγωγός 

παρεμβαίνει στο 

παιχνίδι με σκοπό 

να εντάξει και άλλα 

παιδιά στο ομαδικό 

παιχνίδι 

- 

20
Ο
 

ΠΕΡ 

Η 

εκπαιδευτικ

ός 

αποφασίζει 

να παρέμβει 

στο παιχνίδι 

των παιδιών 

όταν βλέπει 

να μην 

εξελίσσεται 

 2.1.16 Απαντά 

στις ερωτήσεις, 

απορίες των 

παιδιών 

2.1.15 

Χρησιμοποιεί το 

διάλογο για να 

σταματήσει τις 

συγκρούσεις 

2.1.5 Υπενθυμίζει 

Η νηπιαγωγός όταν 

βλέπει πως το 

παιχνίδι των 

παιδιών δεν 

εξελίσσεται, δίνει 

οδηγίες για να το 

αλλάξουν, αλλά και 

παρεμβαίνει 

μιλώντας με τα 

παιδιά και 

 Οι παρεμβάσεις 

της νηπιαγωγού 

που στοχεύουν 

στην επίλυση 

των 

συγκρούσεων 

μεταξύ των 

παιδιών φαίνεται 

να είναι 

αποδεκτές από 
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το παιχνίδι 

των παιδιών, 

καθώς και 

όταν 

παρατηρεί 

συγκρούσεις 

μεταξύ τους. 

τους κανόνες 

2.1.10 Δίνει 

οδηγίες για να 

αλλάξουν το 

παιχνίδι τους 

 

 

λύνοντάς τους 

απορίες, με σκοπό 

να επεκτείνει το 

παιχνίδι τους. 

Ακόμη, όταν 

παρατηρεί 

διαφωνίες μεταξύ 

των παιδιών 

χρησιμοποιεί 

διάλογο με τα 

παιδιά για να 

σταματήσει τις 

συγκρούσεις, αλλά 

και υπενθυμίζει 

τους κανόνες της 

τάξης, ώστε να 

επαναφέρει την 

ευταξία. 

τα παιδιά και οι 

συγκρούσεις και 

οι τσακωμοί 

μεταξύ των 

παιδιών 

λιγοστεύουν 

στην τάξη. 

21
Ο
 

ΠΕΡ 

Η 

νηπιαγωγός 

παρεμβαίνει 

στο παιχνίδι 

των παιδιών 

στην 

περίπτωση 

που 

παρατηρεί 

ότι τα παιδιά 

διαφωνούν 

μεταξύ τους. 

1Α) 

Υποστ

ηρίζει 

παιδί 

1Β)Υπ

οστηρί

ζει 

ομάδα 

2.1.11 Κάνει 

ερωτήσεις 

διερευνητικές, 

προβληματισμού 

2.1.8 Προσφέρει 

λύσεις στις 

συγκρούσεις 

(Τ.W.), (Φ) 

2.1.15 

Χρησιμοποιεί το 

διάλογο για να 

σταματήσει τις 

συγκρούσεις 

2.1.5 Υπενθυμίζει 

τους κανόνες 

 

Η νηπιαγωγός 

προσπαθεί αν 

επιλύσει τις 

συγκρούσεις 

μεταξύ των 

παιδιών, 

προσφέροντας 

λύσεις, συζητώντας 

με τα παιδιά, αλλά 

και υπενθυμίζοντας 

τους κανόνες της 

τάξης ως προς τη 

συμπεριφορά των 

παιδιών. Ακόμη, με 

σκοπό της να 

επεκτείνει και να 

ενισχύσει το 

παιχνίδι των 

παιδιών κάνει 

ερωτήσεις 

διερευνητικές, 

προβληματισμού. 

Οι παρεμβάσεις 

της νηπιαγωγού 

γίνονται 

αποδεκτές από 

τα νήπια καθώς 

πάντα την ακούν 

με προσοχή και 

χωρίς να 

αντιδρούν. 

 

22
Ο
 

ΠΕΡ 

Η 

εκπαιδευτικ

ός 

παρεμβαίνει 

στο 

ελεύθερο 

παιχνίδι των 

παιδιών 

όταν 

υπάρχουν 

διαφωνίες 

μεταξύ των 

παιδιών, 

καθώς και 

όταν 

1Α) 

Υποστ

ηρίζει 

παιδί 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.1.9 Επιβάλλεται 

λεκτικά για 

ζητήματα που 

αφορούν στην 

ευταξία 

 

2.3.3 Παρεμβαίνει 

βάζοντας τα 

παιδιά να 

εργαστούν όπου η 

νηπιαγωγός 

επιθυμεί 

 

Η νηπιαγωγός όταν 

παρατηρεί ότι 

υπάρχει πολλή 

φασαρία στην τάξη, 

επιβάλλεται 

λεκτικά για 

ζητήματα με σκοπό 

να επαναφέρει την 

ησυχία, ευταξία 

στην τάξη. Ακόμη, 

η νηπιαγωγός 

πολλές φορές 

παρεμβαίνει στο 

ελεύθερο παιχνίδι 

των παιδιών με 

- 
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υπάρχει 

πολλή 

φασαρία 

στην τάξη. 

σκοπό να 

εργαστούν τα 

παιδιά σε κάποια 

περιοχή 

δραστηριοτήτων 

που αυτή επιθυμεί 

προκειμένου να 

ολοκληρώσουν 

κάποια εργασία. 

23
Ο
 

ΠΕΡ 

Η 

νηπιαγωγός 

παρεμβαίνει 

στο 

ελεύθερο 

παιχνίδι των 

παιδιών στις 

περιπτώσεις 

όπου τα 

παιδιά 

τσακώνονται 

μεταξύ τους. 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.1.8 Προσφέρει 

λύσεις στις 

συγκρούσεις 

(Τ.W.), (Φ) 

2.4.1 Παρατηρεί 

αντιδράσεις και 

τη διαχείριση 

καταστάσεων από 

τα παιδιά 

 

Η νηπιαγωγός 

παρεμβαίνει στο 

ελεύθερο παιχνίδι 

των παιδιών με 

σκοπό να επιλύσει 

τις συγκρούσεις 

μεταξύ τους. 

Ωστόσο, δεν 

παρατηρείται πολύ 

συχνή παρέμβασή 

της, καθώς 

παρατηρεί τις 

αντιδράσεις και τη 

διαχείριση 

καταστάσεων από 

τα παιδιά με σκοπό 

της να τα γνωρίσει 

καθώς και πώς 

αυτά αντιδρούν. 

Η παρέμβαση 

της νηπιαγωγού 

για την επίλυση 

συγκρούσεων 

γίνεται αποδεκτή 

από τα παιδιά. 

24
Ο
 

ΠΕΡ 

Η 

νηπιαγωγός 

αποφασίζει 

να παρέμβει 

στο 

ελεύθερο 

παιχνίδι των 

παιδιών 

όταν 

ξεκινούν οι 

συγκρούσεις 

μεταξύ των 

παιδιών και 

η ένταση 

στις 

αντιδράσεις 

τους 

αυξάνεται. 

1Α) 

Υποστ

ηρίζει 

παιδί 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.1.15 

Χρησιμοποιεί το 

διάλογο για να 

σταματήσει τις 

συγκρούσεις 

2.1.9 Επιβάλλεται 

λεκτικά για 

ζητήματα που 

αφορούν στην 

ευταξία 

 

Η νηπιαγωγός όταν 

παρατηρεί πως ο 

τόνος των παιδιών 

αυξάνεται και 

ξεκινούν οι 

συγκρούσεις, μιλά 

με τα παιδιά 

προκειμένου να 

σταματήσει τις 

συγκρούσεις. 

Κάποιες φορές, 

επιβάλλεται 

λεκτικά για να 

επιβάλλει την τάξη 

μέσα στην αίθουσα. 

 

25
Ο
 

ΠΕΡ 

Η 

νηπιαγωγός 

παρεμβαίνει 

μόνο με 

αφορμή τις 

συγκρούσεις 

που θα 

παρατηρήσει 

 2.1.5 Υπενθυμίζει 

τους κανόνες 

 

2.4.1 Παρατηρεί 

αντιδράσεις και 

τη διαχείριση 

καταστάσεων από 

τα παιδιά 

Η νηπιαγωγός 

παρεμβαίνει στο 

παιχνίδι των 

παιδιών 

υπενθυμίζοντας 

τους κανόνες με 

σκοπό να 

σταματήσει τις 

- 
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στην τάξη.  συγκρούσεις 

μεταξύ των 

παιδιών, αλλά και 

να επαναφέρει την 

τάξη. 

26
Ο
 

ΠΕΡ 

Η 

νηπιαγωγός 

παρεμβαίνει 

στο 

ελεύθερο 

παιχνίδι των 

παιδιών 

όταν 

υπάρχει 

αρκετή 

φασαρία 

στην τάξη. 

 2.1.5 Υπενθυμίζει 

τους κανόνες 

 

Η νηπιαγωγός 

υπενθυμίζει κάθε 

φορά έναν 

συγκεκριμένο 

κανόνα της τάξης 

(λέει στα παιδιά να 

διασκορπιστούν σε 

όλες τις περιοχές 

δραστηριοτήτων 

για να μην υπάρχει 

συνωστισμός σε 

μια), με σκοπό να 

διεξαχθεί ομαλά το 

παιχνίδι των 

παιδιών, χωρίς 

συγκρούσεις. 

Ακόμη, υπενθυμίζει 

τους κανόνες της 

τάξης, με σκοπό να 

επαναφέρει την 

ευταξία. 

 

 

27
Ο
 

ΠΕΡ 

Η 

εκπαιδευτικ

ός 

παρεμβαίνει 

στο 

ελεύθερο 

παιχνίδι των 

παιδιών 

όταν 

παρατηρεί 

συγκρούσεις 

μεταξύ τους, 

καθώς και 

όταν 

παρατηρεί 

πως δεν 

τηρούνται οι 

κανόνες. 

1Α) 

Υποστ

ηρίζει 

παιδί 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.1.5 Υπενθυμίζει 

τους κανόνες 

2.1.8 Προσφέρει 

λύσεις στις 

συγκρούσεις 

(Τ.W.), (Φ) 

2.1.15 

Χρησιμοποιεί το 

διάλογο για να 

σταματήσει τις 

συγκρούσεις 

 

Η νηπιαγωγός όταν 

αντιλαμβάνεται  

πως υπάρχουν 

συγκρούσεις 

μεταξύ των παιδιών  

προσπαθεί να 

συζητήσει μαζί 

τους με σκοπό να 

διερευνήσει τα 

αίτια των 

συγκρούσεων, 

καθώς και 

προσπαθεί να 

προσφέρει λύσεις 

για να 

σταματήσουν οι 

διαφωνίες. Ακόμη, 

όταν τα παιδιά 

διαφωνούν γιατί 

θέλουν αν 

εργαστούν όλα 

στην ίδια περιοχή 

δραστηριοτήτων, η 

νηπιαγωγός θέτει ή 

υπενθυμίζει ένα 

κανόνα για να μην 

αδικηθεί καμιά 

ομάδα παιδιών 

- 



101 
 

28
Ο
 

ΠΕΡ 

Η 

νηπιαγωγός 

αποφασίζει 

να παρέμβει 

στο παιχνίδι 

των παιδιών 

όταν βλέπει 

πως αυτά 

κωλύονται 

και μένουν 

στάσιμα στο 

παιχνίδι 

τους, καθώς 

και όταν 

παρατηρεί 

συγκρούσεις 

μεταξύ των 

παιδιών. 

1Α) 

Υποστ

ηρίζει 

παιδί 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.1.8 Προσφέρει 

λύσεις στις 

συγκρούσεις 

(Τ.W.), (Φ) 

2.1.12 Προτείνει 

στα παιδιά τι να 

παίξουν 

2.3.5 Χωρίζει την 

ομάδα των 

παιδιών που 

παίζουν και 

τσακώνονται 

 

Η νηπιαγωγός, 

όταν τα παιδιά 

κωλύονται στο 

παιχνίδι τους, 

προτείνει στα 

παιδιά τι να 

παίξουν με σκοπό 

να τους δώσει ιδέες 

για να επεκτείνουν 

το παιχνίδι τους. 

Ακόμη, όταν βλέπει 

τα παιδιά να 

τσακώνονται, 

προσφέρει λύσεις 

στις συγκρούσεις 

τους με σκοπό να 

σταματήσουν τη 

σύγκρουσή τους 

και να συνεχίσουν 

ομαλά το παιχνίδι 

τους. Άλλοτε πάλι, 

σταματά το 

παιχνίδι των 

παιδιών χωρίζοντας 

την ομάδα των 

παιδιών που 

παίζουν και 

τσακώνονται. 

- 

29
Ο
 

ΠΕΡ 

Η 

νηπιαγωγός 

παρεμβαίνει 

στο 

ελεύθερο 

παιχνίδι των 

παιδιών 

όταν τα 

παιδιά 

απασχολούν

ται για 

πολλή ώρα 

στην ίδια 

περιοχή 

δραστηριοτή

των. 

1Α) 

Υποστ

ηρίζει 

παιδί 

1Β) 

Υποστ

ηρίζει 

ομάδα 

2.3.6 Σταματά το 

παιχνίδι των 

παιδιών 

 

Η νηπιαγωγός 

παρεμβαίνει στο 

παιχνίδι των 

παιδιών, 

σταματώντας το, 

όταν αυτά παίζουν 

για πολλή ώρα 

στην ίδια περιοχή 

δραστηριοτήτων, 

με σκοπό να 

μπορούν να 

δραστηριοποιηθούν 

σε όλες τις 

περιοχές. 

Τα παιδιά 

αποδέχονται την 

παρέμβαση της 

νηπιαγωγού. 

 

 

 

 


