
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

     ΘΕΜΑ: «Η ιδιότητα του ενεργού πολίτη: Κοινωνικές προεκτάσεις  

                    και εκπαιδευτικές εφαρμογές στη σχολική εκπαίδευση» 

 

     SUBJECT: «The capacity of active citizen: social implications  

                         and educational applications in school education» 

 

 

                             ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΑΠΑΔΩΡΑ 

                                          ΑΕΜ: 3071 

                              

                              ΕΠΟΠΤΡΙΑ: ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ 

           Β΄ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΡΙΑ: ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ 

 

 

ΦΛΩΡΙΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2017 



 

 

2 

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Σελίδες 

Πρόλογος …………………………………………………………………………… 4 

Περίληψη …………………………………………………………………………... 5 

Λέξεις - κλειδιά …………………………………………………………………….. 5 

Εισαγωγή ………………………………………………………………………… 6-7 

Ερευνητική προσέγγιση ……………………………………………………………. 7 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

1.1 Ορισμός – Περιεχόμενο της έννοιας πολίτης …………………………………. 8 

1.2 Η ιδιότητα του πολίτη ……………………………………………………...  9-11 

1.3 Η έννοια και η δράση του ενεργού πολίτη ……………………………….  11-12 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

2.1 Ορισμός - Περιεχόμενο …………………………………………………..... 12-13 

2.2 Ο ρόλος της ………………………………………………………………… 13-14 

2.3 Ο ρόλος του σχολείου στην κοινωνία των πολιτών ……………………… 14-15 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

3.1 Ο πολίτης στις σημερινές κοινωνίες και η αυτενέργεια στη σχολική τάξη 15-

17 

3.2 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ……………………………………………….. 18-19 



 

 

3 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

1.1 Η σημασία της καλής διατροφής …………………………………………….. 20 

1.2 Πρακτική άσκηση- Ενεργός πολίτης και διατροφή ……………………..  21-72 

 

Συμπεράσματα ……………………………………………………………………. 73 

Επίλογος …………………………………………………………………………… 73 

Βιβλιογραφία …………………………………………………………………... 74-76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

Πρόλογος 

  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των προπτυχιακών σπουδών 

μου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

  Κατά κύριο λόγο, θα ήθελα να ευχαριστήσω την επόπτρια της πτυχιακής μου 

εργασίας, την κ. Ευδοξία Κωτσαλίδου για την εμπιστοσύνη της στο συγκεκριμένο 

θέμα, καθώς και για τη συνεργασία και τη σωστή καθοδήγησή της προς την 

κατάκτηση των απαιτούμενων γνώσεων για τη διεκπεραίωσή της. Αξίζει, επίσης, να 

αναφερθεί ότι η πορεία προς την ολοκλήρωσή της καταστάθηκε εξελικτική χάρη στην 

πολύτιμη βοήθειά της, με τις συμβουλές της οποίας μπόρεσα να αντεπεξέλθω στην εν 

λόγω εργασία.. Αποτελεί προϊόν πολύμηνων κόπων, μιας και περιλαμβάνει και 

εκπαιδευτική εφαρμογή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και μάλιστα στο 

Νηπιαγωγείο Κάτω Κλεινών Φλώρινας κατά το έτος 2016. 
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Περίληψη 

  Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την έννοια και τη σημασία της 

ιδιότητας του ενεργού πολίτη, η οποία γίνεται εμφανής με την εικόνα που εμφανίζει 

στη σύγχρονη πραγματικότητα. Αρχικά, συνδέεται με την πολιτειακή ιδιότητα του 

πολίτη στα πλαίσια μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Στη συνέχεια, αποτελεί μέρος της 

κοινωνίας των πολιτών, μιας κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από ελεύθερη έκφραση, 

προσφορά και συμμετοχική δράση των μελών της. Τέλος, μπορεί να εφαρμοστεί 

μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι διαμέσου της 

αυτενέργειας αναπτύσσουν τη συνεργατικότητά τους και αλληλεπιδρούν κοινωνικά, 

με την κατάλληλη αρωγή των εκπαιδευτικών. Συνεπώς, εφαρμόστηκε ένα σχέδιο 

project με θέμα «Ενεργός πολίτης και Διατροφή» σε Νηπιαγωγείο, το οποίο συνέβαλε 

στην υιοθέτηση από την πλευρά των Νηπίων της ιδιότητας του ενεργού πολίτη.  

 

Abstract 

  This specific graduate work deals  with the meaning of the capacity of active citizen, 

which becomes obvious with the image she appears in modern reality. Firstly, this 

capacity is connected with the capacity of citizen within the democratic society. Then, 

it is a part of the society of citizens, which is characterized by free expression, offer 

and participatory action of its members. Finally, this capacity can be applied through 

the educational process, during which the trainees, through self-sufficiency develop 

their co-operation and interact socially, with the appropriate help of teachers. 

Therefore, a plan project with the subject «Active citizen and Diet» was applied in a 

Kindergarten and it helped the infants to adopt the capacity of active citizen. 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: ιδιότητα του πολίτη, ενεργός πολίτης, κοινωνία των πολιτών, 

εκπαίδευση και διατροφή. 
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Εισαγωγή  

  Στόχος του συγκεκριμένου πονήματος είναι να γίνει αντιληπτή η έννοια της 

ιδιότητας του ενεργού πολίτη ως μέλους μια κοινωνίας που διέπεται από 

υπευθυνότητα, ελευθερία, δημοκρατία, ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή στα κοινά 

και η σύνδεσή του με το σχολικό περιβάλλον ως διαύλου ένωσης με την κοινωνία 

αφού με τις κατάλληλες σχολικές πρακτικές μπορούν οι μαθητές να συμμετέχουν 

ενεργά σε κοινωνικές δράσεις, καθιστάμενοι σύγχρονοι ενεργοί πολίτες. Για τον λόγο 

αυτόν, παρατίθεται ένα σχέδιο εργασίας (project), το οποίο εφαρμόστηκε στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και στόχευσε στην εκμάθηση από πλευράς των νηπίων της 

σπουδαιότητας της υγιεινής διατροφής, αλλά και στην ενημέρωση των άλλων παιδιών 

και συγκεκριμένα του δημοτικού σχολείου της περιοχής που εφαρμόστηκε. 

  Η παρούσα εργασία αναπτύσσεται σε δύο μέρη, από τα οποία το πρώτο 

περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο και αποτελείται από τρία κεφάλαια, τα οποία 

χωρίζονται σε επιμέρους ενότητες και το δεύτερο την πρακτική εφαρμογή. 

  Το πρώτο κεφάλαιο του θεωρητικού πλαισίου επικεντρώνεται στην έννοια «ενεργός 

πολίτης», αρχόμενο από την έννοια της λέξης «πολίτης» ως μέλους κράτους και στην 

προέλευσή της από την αρχαία Ελλάδα και μάλιστα από τον φιλόσοφο Αριστοτέλη 

ως όντος που εκ φύσεως ζει σε πόλη. Η σύγχρονη έννοια της λέξης εστιάζει στα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, αλλά και τη στάση του απέναντι στην 

κοινωνία ως συμμετοχικού μέλους αυτής. Στη συνέχεια, αναλύεται η έννοια της 

ιδιότητας του πολίτη, εκκινώντας από την εμφάνισή της στη Γαλλία και συνδεόμενης 

με τη δημοκρατία και την ελευθερία στα πλαίσια μιας δημοκρατικής κοινωνίας. 

Σήμερα, αυτή η πολιτειακή ιδιότητα προϋποθέτει τη σωστή ενημέρωση και 

ενεργητικότητα του πολίτη, ώστε με υπευθυνότητα να ανταποκριθεί στις ανάγκες της 

κοινωνίας. Παράλληλα, τονίζεται ότι η ανάπτυξη αυτής της υπευθυνότητας, η οποία 

τον οδηγεί στην ενεργητική ιδιότητα της έννοιας «πολίτης» που έχει επικρατήσει ως 

όρος «ενεργός πολίτης » προσδιορίζοντας αυτόν που προκύπτει από τη δημοκρατία, 

είναι ενημερωμένος για τα κοινά, συμμετέχει ενεργά σε κοινωνικές δομές και 

επιδιώκει τη δημόσια έκφραση. 

  Το δεύτερο κεφάλαιο του θεωρητικού πλαισίου πραγματεύεται την έννοια 

«κοινωνία των πολιτών» που συνδέεται άμεσα με τον ενεργό πολίτη. Ως όρος 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αγγλία με διαφορετική σημασία από τη 

σημερινή που δηλώνει τις μορφές κοινωνικής δράσης ατόμων ή ομάδων που 

παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες. Ο ρόλος της έγκειται στο ότι αποτελεί έναν 

δυναμικό κοινωνικό χώρο ελεύθερης κοινωνίας, συμμετοχής, έκφρασης και 

προσφοράς, τα μέλη της οποίας προσφέρουν σε αυτήν με δράσεις που αδυνατεί να 

καλύψει ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας μιας κοινωνίας και οι οποίες 

πραγματοποιούνται σε σχολικά πλαίσια.  
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  Στο τρίτο κεφάλαιο του θεωρητικού πλαισίου, προσεγγίζεται η σχέση του ενεργού 

πολίτη με την  εκπαίδευση. Η μαθησιακή διαδικασία και συγκεκριμένα η 

«προοδευτική παιδαγωγική» θέτει στο επίκεντρό της το παιδί, με στόχο τη συνέργεια 

με τα άλλη μέλη της κοινωνίας. Βασική αρχή αυτής της παιδαγωγικής είναι η 

αυτενέργεια που βοηθά το παιδί να ενεργήσει ως υπεύθυνο άτομο και κατ΄ επέκταση 

να συνεργαστεί και να λειτουργήσει ομαδικά. Για να προωθηθεί αυτή η αρχή 

προτείνεται η μέθοδος με σχέδια εργασίας (project). Τέλος, σημαντική παράμετρος 

για τη διαμόρφωση της πολιτειακής ενεργητικότητας είναι ο πολλαπλός ρόλος του 

εκπαιδευτικού, αποστασιοποιημένος από τις παραδοσιακές πρακτικές που 

στηρίζονται στην προσωπικότητα και την ηθική του και εστιάζοντας στην ανάπτυξη 

των κοινωνικών αξιών των παιδιών, συμβάλλοντας στην κοινωνική τους 

αλληλεπίδραση με τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών επικοινωνίας ανάμεσα στον 

ίδιο και τα παιδιά, άλλα και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

  Η πρακτική εφαρμογή περιλαμβάνει μία δράση που ευνοεί τη συμμετοχή όλων των 

παιδιών, ενταγμένη σε ένα ελεύθερο και δημοκρατικό σχολικό περιβάλλον και 

συγκεκριμένα ένα σχέδιο project με θέμα: «Ενεργός πολίτης και διατροφή». Αρχικά, 

μνημονεύεται η σημασία της υγιεινής διατροφής για τον άνθρωπο από την παιδική 

του ηλικία και στη συνέχεια παρατίθεται το σχέδιο project, η εφαρμογή του και τα 

συμπεράσματα.  

 

 

 

Ερευνητική προσέγγιση 

Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι η διερεύνηση σχετικής βιβλιογραφίας που 

αφορά την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και η πρακτική εφαρμογή της έρευνας σε 

Νηπιαγωγείο και συγκεκριμένα σε δείγμα εννέα νηπίων με τη μορφή project., 

ακολουθώντας τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης, την ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία, τους πειραματισμοί, τις  παρατηρήσεις και τις διερευνήσεις. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ  

1.1 Ορισμός- περιεχόμενο της έννοιας πολίτης  

 Αναλύοντας την έννοια του πολίτη, είναι καλό να αναφερθούμε στη σημασιολογική 

ανάλυσή της. Συνεπώς, αξίζει να ειπωθεί πως η λέξη «πολίτης» σημαίνει κάθε 

ιθαγενές ή πολιτογραφημένο μέλος κράτους που δικαιούται όλα τα προνόμια που 

απορρέουν από την συγκεκριμένη ιθαγένεια (Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, 1998: 1456). 

  Η έννοια του πολίτη γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα στο πλαίσιο της «πόλεως». 

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο άνθρωπος είναι ον που ζει από τη φύση του 

σε πόλη, και όποιος είναι από τη φύση του και όχι λόγω τυχαίων συνθηκών άπολις 

είναι ή αχρείος ή ανώτερος από τους κοινούς ανθρώπους. ( ὁ ἄνθρωπος φύσει 

πολιτικὸν ζῷον, καὶ ὁ ἄπολις διὰ φύσιν καὶ οὐ διὰ τύχην ἤτοι φαῦλός ἐστιν, ἢ 

κρείττων ἢ ἄνθρωπος) (Αριστοτέλης, Πολιτικὰ 1, 1253a3-4). 

  Η έννοια του πολίτη «συνδέεται άμεσα με τους όρους λαός και εξουσία, όπου λαός 

αναφέρεται σε μεγάλο πλήθος που αποτελεί ενότητα είτε ψυχολογικής υφής, είτε 

ενότητα θεσμικά προσδιορισμένη π.χ. εκλογικό σώμα, όπου τα άτομα που αποτελούν 

τέτοια σύνολα εμφανίζονται ως μέλη ομοιογενούς συλλογικής ταυτότητας. Αν και ο 

όρος πολίτης υποδηλώνει και τη διάσταση του υπηκόου, κατά μία άλλη έννοια η 

έννοια του πολίτη εμπεριέχει την αναγνώριση της ατομικότητας, ώστε να μπορεί να 

«συναλλάσσεται με τους ομοίους του», αλλά ταυτόχρονα να «μετέχει» (Βλάχος Γ.Κ.: 

122-124). 

  Αναφέρεται δηλαδή «στη συμμετοχή του στις συλλογικές ευθύνες», αλλά και «στην 

πολιτική του ελευθερία» που πηγάζει από το δικαίωμα ψήφου» (Βλάχος Γ.Κ.: 125). 

  Η απόδοση του ορισμού του πολίτη από τον Αριστοτέλη ως «τω μετέχει κρίσεως και 

αρχής» στα Πολιτικά συμπληρώνεται από το χαρακτηριστικό της «φρόνησης» ως 

«πολιτικής αρετής» που ο ίδιος του αποδίδει με την έννοια του ενάρετου στα Ηθικά 

Νικομάχεια, συνδέοντας έτσι την πολιτική και την ηθική (Βλάχος Γ.Κ.: 46-147.) 

  Η έννοια του πολίτη σήμερα φαίνεται πως εστιάζει στα ανθρώπινα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις, μέσα από μια καθαρά νομική διάσταση, ενώ για τον Ζ. 

Παπαδημητρίου σε μια φιλελεύθερη αντίληψη η έννοια αποκτά διαφορετική 

διάσταση από αυτή του ανθρώπου (Γρόλλιος Γιώργος Δ., 1999: 149), απέναντι στην 

κοινωνία (Μπάλιας Στάθης, 2008:21) και μέσα από την ένταξή του σε ομάδες, στις 

οποίες δημιουργούνται σχέσεις αλληλεπίδρασης (Καρακατσάνη Δέσποινα, 2003: 

210) 
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1.2 Η ιδιότητα του πολίτη 

  Η ιδιότητα του πολίτη εντοπίζεται ως έννοια στη Γαλλία κατά την περίοδο 1879-

1942 και συσχετίζεται με την έννοια Laicite ως ένα εκπαιδευτικό μοντέλο της που 

συνδέεται με την ηθική συμπεριφορά, ως καθήκον δηλαδή στα πλαίσια της 

προσωπικής ζωής που πηγάζει από την ατομική λογική. Η ανάπτυξη της «ηθικής 

δημοκρατικής υπευθυνότητας», με σκοπό την ανάπτυξη της αυτονομίας και τον 

έλεγχο της συμπεριφοράς, καθώς και των αξιών όπως «η αίσθηση καθήκοντος, η 

ανοχή, η ανεκτικότητα και η αλληλεγγύη», αποτέλεσαν επιδίωξη των δημοκρατικών 

τονίζοντας τη σημασία της δημοκρατίας ως μέσου που μπορεί να οδηγήσει στην 

ανθρώπινη τελειότητα. Δίνεται με τον τρόπο αυτό στην εκπαίδευση μία σαφής 

κατεύθυνση προς την πολιτική κοινωνικοποίηση, επιτρέποντας στον πολίτη να 

αποκτήσει μια δημοκρατική ιδιότητα κατορθώνοντας έτσι «να γεφυρώσει το χάσμα 

ανάμεσα στο άτομο και την πολιτική κοινωνία», υπογραμμίζοντας την αξία της 

συλλογικής συνείδησης μέσα από την άμεση σύνδεση του ατόμου με την κοινότητα. 

(Yves Deloye, Ecole et citoyennete, 1994: 290-292). 

  Στον αντίποδα της Αριστοτελικής παράδοσης σχετικά με την έννοια του πολίτη, που 

αναλύθηκε πιο πάνω, η Νεώτερη Φιλελεύθερη Πολιτική παράδοση θέτει στο 

επίκεντρο τις ελευθερίες και τα δικαιώματα του ατόμου, ενώ στην κοινωνία της 

παγκοσμιοποίησης η ιδιότητα του πολίτη αποκτά μια οικουμενική διάσταση. Στο 

πλαίσιο μιας κοινωνίας με υπερεθνικά χαρακτηριστικά, η έννοια του πολίτη 

συνδέεται με νέες «κρίσιμες» έννοιες όπως είναι η μετα-εθνική πολιτειότητα 

(postnational citizenship), η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, (european governance), η 

παγκόσμια κοινωνία των πολιτών, (global civil society) και ο κοσμοπολιτισμός 

(cosmopolitanism). 

  Τα διαφορετικά περιεχόμενα που εμπεριέχονται στην έννοια της ιδιότητας του 

πολίτη μας οδηγούν σήμερα σε διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές κατευθύνσεις 

σε συνάρτηση με την ανάπτυξη πολλών επιστημονικών κλάδων που επέτρεψαν την 

ανάπτυξη επίσης πολλών νοηματοδοτήσεων. Για τον λόγο αυτό, η ιδιότητα του 

πολίτη ερμηνεύτηκε μέσα από την πολιτική φιλοσοφία που εστιάζει «στις συνθήκες 

πολιτειακής υποχρέωσης», καθώς και τη σύνδεσή της με τη δημοκρατία και το έθνος, 

αλλά και με μια ψυχολογική διάσταση που σχετίζεται με την αντίληψη που έχει το 

ίδιο το άτομο με τον εαυτό του χωρίς να παραβλέπεται και η κοινωνική διάσταση που 

αφορά την ένταξη και τη συμμετοχή του στην πολιτική κοινότητα αλληλεπίδρασης 

(Καρακατσάνη Δέσποινα, 2003: 13-15) 

  Κατά την αρχαιότητα, στην Αθηναϊκή πόλη-κράτος, ο ελεύθερος αθηναίος πολίτης 

διάγει πολιτικό βίο, προωθώντας την ιδέα του ελεύθερου πολίτη που προασπίζεται τα 

συμφέροντα της πόλης του. Ιδέα η οποία συνδέεται, κατά τον Αριστοτέλη, με την 

παιδεία, η οποία του δίνει εκείνα τα απαραίτητα προσόντα ώστε να άρχει και να 
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άρχεται. Η άμεση συμμετοχή του στις υποθέσεις του κράτους προϋποθέτει την 

ανάπτυξη της δημόσιας αρετής ως αρχής (Μπάλιας Στάθης, 2008:13). 

  Η αριστοτελική άποψη αποτέλεσε το έναυσμα εκείνο που επέτρεψε την προώθηση 

της έννοιας του πολίτη να συμμετέχει ενεργά στην πολιτική κοινότητα, ενώ με τη 

Γαλλική Επανάσταση, όπως πιο πάνω αναφέρθηκε, η ιδιότητα του πολίτη συνδέθηκε 

με τη δημοκρατία, τα ατομικά δικαιώματα και την ελευθερία στα πλαίσια μιας 

δημοκρατικής κοινωνίας. Στη φιλελεύθερη δημοκρατία οι πολίτες αναλαμβάνουν 

ευθύνες οι οποίες προκύπτουν μέσα από τη δημοκρατική εκπαίδευση, σύμφωνα με 

την οποία καλλιεργούνται πολιτικές αρετές, όπως η κριτική σκέψη και ο σεβασμός 

των δικαιωμάτων, αρετές ικανές να επιτρέψουν τόσο την ενεργή συμμετοχή των 

πολιτών στα κοινά, όσο και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων (Μπάλιας Στάθης, 

2008:19). 

  Η ιδιότητα του πολίτη με την έννοια της διαμόρφωσης της κοινωνικής και πολιτικής 

του ταυτότητας επιδιώκοντας τη συμμετοχή του στα κοινά (Κοντογιαννοπούλου-

Πολυδωρίδη Γίτσα, 2005: 335), αποτέλεσε αντικείμενο προβληματισμού παράλληλα 

με την απόδοση νοήματος του όρου ενεργός πολίτης σε συσχετισμό με τον 

αποτελεσματικό πολίτη, τις δημοκρατικές αρχές και πεποιθήσεις. Ο τρόπος της 

παιδαγωγικής προσέγγισης με τον οποίον θα υλοποιηθεί ο στόχος που έχει οριστεί για 

τη διαμόρφωση του πολίτη, αποτελεί την ολοκλήρωση αυτού του προβληματισμού 

(Μπάλιας Στάθης, 2008:152). 

  Ο πολίτης σήμερα, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις κοινωνικές του ανάγκες, 

καλείται να είναι ενημερωμένος, αλλά και ενεργός έτσι ώστε να συμμετέχει στην 

κοινωνική ζωή της κοινότητας στην οποία ζει, «αλλά και στην παγκόσμια 

κοινότητα», να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο και πρωτοβουλίες στο κοινωνικό γίγνεσθαι 

(Μπάλιας Στάθης, 2008:153), ενώ μέσα από μια ιδεατή θεώρηση, «ο σεβασμός στις 

ανθρώπινες σχέσεις, η ηθική καθαρότητα, τα ευγενή κίνητρα κοινωνικής 

συμπεριφοράς», προβληματίζει για το πόσο τελικά ο πολίτης σήμερα προσεγγίζει μια 

τέτοια εικόνα (Φότερ Γκιόργκι, 1995: 71). 

  Η εικόνα του πολίτη που προάγεται είναι αυτή του υπεύθυνου ατόμου που όχι μόνο 

στέκεται με σκεπτικισμό απέναντι σε τοπικά αλλά και παγκόσμια προβλήματα, αλλά 

έχοντας διαμορφωμένες απόψεις και θέσεις, συμμετέχει για την προάσπισή τους. 

  Η πολιτειακή ιδιότητα και η υπευθυνότητα αποτελούν στοιχεία που αναφέρονται 

στην υπεύθυνη ιδιότητα του πολίτη. Το πρώτο στοιχείο αναφέρεται στα δικαιώματα 

που προκύπτουν μέσα από τα δημοκρατικά συντάγματα αλλά και τις διακηρύξεις των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων, ενώ στο δεύτερο ο πολίτης δρα και αποδεσμεύεται σε 

πλαίσια ελευθερίας απέναντι στην κοινωνία και για την κοινωνία. (Καρακατσάνη 

Δέσποινα, 2003:18) 
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  Η ιδιότητα του πολίτη που αποτελεί έναν από τους άξονες της δυτικής πολιτικής 

φιλοσοφίας σχετίζεται και με την εκπαίδευση καθιστώντας την σημαντικό μέσο τόσο 

για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προβλημάτων όσος και για την αναζωογόνηση της 

δημοκρατίας.  

 

1.3 Η έννοια και η δράση του ενεργού πολίτη  

  Η ανάπτυξη της υπευθυνότητας του πολίτη, όπως προαναφέρθηκε, οδηγεί στη 

διάσταση της ενεργητικής ιδιότητας της έννοιας του πολίτη, καθώς είναι δύσκολο να 

νοηθεί ο ενεργός πολίτης χωρίς την ανάπτυξη της υπευθυνότητας. 

  Ως προς τη σημασιολογική ανάλυση της λέξης «ενεργός», αξίζει να αναφερθεί ότι 

σημαίνει: αυτόν που ενεργεί, που εκδηλώνεται μέσα από συγκεκριμένες πράξεις, που 

ασκεί παραγωγικό έργο. Παράγεται από το ρήμα «ενεργώ» που σημαίνει: είμαι σε 

δράση, αναπτύσσω δραστηριότητα, δεν μένω αδρανής και απαθής. (Γ. 

ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, 1998:616).  

  Η ενεργητική ιδιότητα του πολίτη εμπεριέχει μία κάθετη και μία οριζόντια διάσταση 

που αφορούν τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο άτομο και τους θεσμούς στο 

πλαίσιο των δικαιωμάτων- καθηκόντων και τις σχέσεις ανάμεσα στα άτομα και τις 

κοινότητες με στόχο την ανάπτυξη ασφάλειας μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον 

(Καρακατσάνη Δέσποινα, 2003: 18) 

  Η μία διάσταση αφορά τη δυνατότητα ψήφου ενώ η δεύτερη τις ανάγκες και τις 

προσωπικές του απόψεις για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του κρατικού 

μηχανισμού ή την επίλυση κοινωνικών, περιβαλλοντικών ή άλλων προβλημάτων που 

άπτονται των ενδιαφερόντων του. 

  Ο ενεργός πολίτης κατά τον Καστοριάδη προκύπτει από τη δημοκρατία και αυτή με 

τη σειρά της έχει ως προαπαιτούμενο τον ενεργό πολίτη ενισχύοντας την άποψη για 

τη σημαντικότητα του ρόλου του πολίτη και την ύπαρξη της δημοκρατίας. 

(Οικονόμου Ασπασία) 

  Ποικίλες κοινωνικοπολιτικές- οικονομικές ανακατατάξεις, η σύνθεση νέων 

πολυπολιτισμικών κοινωνιών και η διεκδίκηση δικαιωμάτων αποτελούν κάποιους 

από τους λόγους για τους οποίους η ιδιότητα του ενεργού πολίτη αποκτά σήμερα νέες 

διαστάσεις (Μπάλιας Στάθης, 2008:19). Παράλληλα με την ανάδειξη της 

παγκοσμιοποίησης, όρος που αναφέρεται στο διευρυμένο χαρακτήρα της διεθνούς 

οικονομίας σε πλαίσια ανταγωνιστικά δημιουργεί νέες συνθήκες στο παγκόσμιο 

γίγνεσθαι, έτσι ώστε να προκύπτει η ανάγκη ανάπτυξης μιας πολλαπλής ταυτότητας 

της έννοιας του πολίτη, ταυτότητας στην οποία η δράση και συμμετοχή του να 
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αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση και της ταυτότητας της κοινωνίας. 

(Σκουλάς Γεώργιος, 2006) 

  Ο ενεργός πολίτης είναι ο είναι υπεύθυνος απέναντι στον εαυτό του, φροντίζει για 

την υγεία, την ευεξία του, την προσωπική του ευημερία και ανάπτυξη. Επιπλέον, 

είναι αυτός που ενημερώνεται για τα κοινά, αναζητά πληροφορίες, φιλτράρει την 

είδηση, συμμετέχει στο χώρο της δημόσιας συζήτησης με παραδοσιακούς 

σύγχρονους τρόπους, διαμορφώνει κριτική σκέψη και παίρνει θέση. Ακόμα, ξέρει τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, εκφράζει την άποψή του και συμμετέχει ενεργά 

στις πολιτικές και κοινωνικές δομές διαμόρφωσης απόψεων ή λήψης αποφάσεων, 

όπως είναι οι φορείς αυτοδιοίκησης, τα κόμματα, οι συνδικαλιστικοί φορείς, οι 

διάφοροι σύλλογοι, αλλά και οι άτυπες συλλογικότητες (κοινωνικού, πολιτικού ή 

πολιτιστικού χαρακτήρα), οι επιστημονικές ενώσεις, κ.ά. Τέλος, ενδιαφέρεται για την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, δεν ρυπαίνει, υιοθετεί πρακτικές που 

ενισχύουν το πράσινο, την εξοικονόμηση ενέργειας, προσέχει την κατανάλωση του 

νερού, ανακυκλώνει, κινείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή το ποδήλατο.  

  Αυτός διεκδικεί τα δικαιώματά του στο δημόσιο χώρο, επιδιώκει τη δημόσια 

έκφραση και τη δημιουργία υποδομών στη γειτονιά του και στη χώρα του, τη 

διατήρηση ελεύθερων χώρων & του πράσινου στους κοινόχρηστους χώρους, καθώς 

και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Δέχεται τη διαφορετικότητα, δέχεται τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, βοηθά τους συμπολίτες του, τηρεί τους κανόνες που 

θεσπίζονται για τη διευκόλυνσή τους και είναι ανοιχτός απέναντι στους μετανάστες 

της πόλης, διεκδικώντας την κοινωνική ένταξη τους. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

2.1 Ορισμός- περιεχόμενο 

  Με την έννοια του ενεργού πολίτη σχετίζεται η «κοινωνία των πολιτών». Σύμφωνα 

με τον Αριστοτέλη, ο άνθρωπος έχει από τη φύση του την κοινωνική ορμή, την 

ιδιότητα να διαβιοί σε μια πολιτική κοινωνία (φύσει μὲν οὖν ἡ ὁρμὴ ἐν πᾶσιν ἐπὶ τὴν 

τοιαύτην κοινωνίαν. (Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1,1253a29-31), ( αὕτη δ’ ἐστὶν ἡ 

καλουμένη πόλις καὶ ἡ κοινωνία ἡ πολιτική (Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1,1252a6-7). 

  Ο όρος «κοινωνία πολιτών» (civil society) χρησιμοποιήθηκε στην Αγγλία για πρώτη 

φορά, στο έργο του R. Hooker «Laws of Ecclesiastical Community»,  όρος που 

χρησιμοποιήθηκε και από τους Hobbes και Locke αλλά με διαφορετική σημασία από 

αυτή που σήμερα επικρατεί. Ένας ευρύς ορισμός που αντανακλά περισσότερο την 
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κλασική πολιτική θεωρία, δέχεται ότι «η κοινωνία των πολιτών είναι όλος ο δημόσιος 

χώρος που επεκτείνεται ανάμεσα στο νοικοκυριό και το κράτος χωρίς όμως να τα 

περιλαμβάνει. (Σωτηρόπουλος Δημήτρης, 2004: 20-21). 

  Στη δεκαετία του 1990, η κοινωνία των πολιτών δηλώνοντας ως όρος όλες τις 

μορφές κοινωνικής δράσης ατόμων ή ομάδων οι οποίες δεν απορρέουν από το κράτος 

και δεν αναλαμβάνονται από αυτό, γίνεται αισθητή στις δυτικές ευρωπαϊκές χώρες με 

τη μορφή μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα 

παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, (Καρβούνης Α., 2004: 318) αντισταθμίζοντας με 

τον τρόπο αυτό το έλλειμμα που εντοπίζεται στην κοινωνική πολιτική. 

  Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αντιπροσωπεύουν τους παράγοντες της 

αγοράς εργασίας μέσω των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων, συγκεκριμένους 

κοινωνικο-οικονομικούς κύκλους, τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οι οποίοι 

μέσα από ενέργειες και δράσεις και επικαλούμενες το δημόσιο όφελος «αποσκοπούν 

να επιτύχουν κάποια δημόσια οφέλη και δεν επιδιώκουν τουλάχιστον ευθέως το 

ιδιωτικό, εμπορικό ή επιχειρηματικό κέρδος», υπερασπίζονται κοινούς στόχους (π.χ. 

την προστασία του περιβάλλοντος, τα δικαιώματα των καταναλωτών, την εκπαίδευση 

και κατάρτιση κτλ.), τις οργανώσεις βάσης, οι οποίες εκπροσωπούν ένα μέρος της 

κοινωνίας (τα κινήματα νέων, τις ενώσεις υπέρ της οικογένειας κτλ.), καθώς και τις 

θρησκευτικές κοινότητες, ενώ είναι αναγκαίο να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, 

όπως είναι η συλλογικότητα, να εκδηλώνονται σε δημόσιο χώρο και να είναι 

συλλογικές  (Σωτηρόπουλος Δημήτρης, 2004: 23). 

 

2.2 Ο ρόλος της  

 
  Η Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης) αναγνωρίζει τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας των 

πολιτών στη χρηστή ευρωπαϊκή διακυβέρνηση.1 Σύμφωνα με τον καθηγητή 

κοινωνιολογίας στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (London School 

of Economics) Νίκο Μουζέλη, «οι πιο πρόσφατες θεωρίες γύρω από την 

Κοινωνία των Πολιτών και τις συνθήκες ισχυροποίησής της εστιάζονται σε έναν 

“ενδιάμεσο” χώρο μεταξύ κράτους και αγοράς: σε έναν αυτοκυβερνώμενο κοινωνικό 

χώρο, αποτελούμενο από θεσμούς, ομάδες, οργανώσεις οι οποίες λειτουργούν και 

κατά του άκρατου ατομικισμού της αγοράς και κατά του κρατικού αυταρχισμού» 

(Μουζέλης,1997).2 Η κοινωνία των πολιτών αποτελεί έναν δυναμικό κοινωνικό χώρο 

συμμετοχής, όπου ο κάθε πολίτης προσχωρεί με τη θέλησή του για να επιδιώξει τον 

κοινό στόχο της επίλυσης σημαντικών κοινών κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων. 
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  Στην αγγλόφωνη εκπαίδευση η διδασκαλία της πολιτειότητας αναφέρεται με 

τον όρο teaching citizenship, ενώ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υπήρχε και 

υπάρχει ανάλογο μάθημα (Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή).  

  Είναι εμφανές ότι η σημασία που αποδίδει μία κοινωνία στην έννοια των ατομικών, 

πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζει το επίπεδο 

της δημοκρατίας και το ρόλο που το κράτος επιτελεί στην κοινωνία.  Σε μεγαλύτερο ή 

μικρότερο βαθμό, οι παραδοσιακές δυνάμεις της Αριστεράς και της Δεξιάς 

προτείνουν την διατήρηση του κεντρικού ρόλου του κράτους με μικρή μόνο 

μεταρρύθμιση των λειτουργιών του, οι νεοφιλελεύθερες δυνάμεις παγκοσμίως 

προτείνουν την ενδυνάμωση της αγοράς, ενώ οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, 

όπως το ΚΜΟΠ, πιστεύουν ότι η λύση βρίσκεται στην ενδυνάμωση της κοινωνίας 

των πολιτών. 

  Για τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών η ποιότητα της δημοκρατίας περνά μέσα 

από την ανοιχτή και ελεύθερη κοινωνία των πολιτών. Ο πολίτης που έχει 

προσωπικότητα και αξία είναι αυτός που δεν ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του 

αλλά ενδιαφέρεται και για τους άλλους, ενδιαφέρεται για το «εμείς». Ανήκει κάπου 

και φροντίζει για το σύνολο, στο οποίο ανήκει. Αυτό είναι το ζητούμενο και κυρίως 

είναι το ζητούμενο των επόμενων ετών. Ανοιχτή και ελεύθερη κοινωνία, συμμετοχή, 

άποψη, έκφραση και προσφορά. Θα πρέπει κάθε φορά να μην βλέπουμε την κοινωνία 

ως προς το τι θα δώσει σε μας, αλλά να βλέπουμε και το τι εμείς μπορούμε να 

δώσουμε στην κοινωνία. Με αυτή την ισότιμη σχέση σίγουρα θα πάμε πιο μπροστά. 

Για να είναι όμως κάποιος ενεργός πολίτης, χρειάζεται να είναι ενημερωμένος, 

χρειάζεται να είναι καταρτισμένος, χρειάζεται να ξέρει πού και πώς να συμμετάσχει. 

Περισσότερο από όλα όμως χρειάζεται να έχει ελεύθερη πρόσβαση στην 

πληροφόρηση για τα θέματα που τον αφορούν. 

 

 2.3 Ο ρόλος του σχολείου στην κοινωνία των πολιτών  

  Τον 21ον αιώνα φαίνεται να ενδυναμώνεται ο ρόλος της Κοινωνίας των πολιτών. Οι 

πολίτες αυτής της κοινωνίας, οι οποίοι μπορούν να χαρακτηριστούν ως ενεργοί 

πολίτες, θα πρέπει να διαθέτουν επιθυµία και ικανότητα συµµετοχής σε 

δραστηριότητες που δεν είναι εύκολο να καλύψει ούτε ο δημόσιος, ούτε ο ιδιωτικός 

τοµέας (όπως η προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας, της πολιτιστικής 

κληρονομιάς κ.ά.). Γνώσεις και ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, κριτικής 

σκέψης, αναγνώρισης και επίλυσης προβλήµατος θεωρούνται απαραίτητες για µια 

αποτελεσµατική  συµµετοχή και δράση στην Κοινωνία των πολιτών. 
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  Η διαµόρφωση του ενεργού πολίτη µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά µπορεί και 

πρέπει να γίνει από το σχολείο, το οποίο εκτός από κατάλληλη παιδεία θα πρέπει 

επιτέλους να προσανατολιστεί στη σύνδεση θεωρίας και πράξης εφαρµόζοντας 

κατάλληλες διδακτικές µεθόδους.  

 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

3.1 Ο πολίτης στις σημερινές κοινωνίες και η αυτενέργεια στη 

σχολική τάξη 

  Από τον Διαφωτισμό και εντεύθεν, ο ενεργός πολίτης και η συγκρότηση της 

κοινωνίας των πολιτών, γενικότερα, συνυφαίνεται με την αγωγή και τον «φωτισμό» 

του. Από τον Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) και τους επιγόνους του όπως ο 

Joan Heinrich Pestalozzi (1746-1827), μάθαμε ότι εξίσου με τη μάθηση μετράει και η 

μαθησιακή διαδικασία, ο τρόπος, δηλαδή, της μάθησης, ο οποίος παραπέμπει τόσο 

στην ανάπτυξη του παιδιού όσο και στις σχέσεις ανάμεσα στους φορείς της 

παιδαγωγικής διαδικασίας και  τις πρακτικές τους. 

 Η αρχή των Rousseau και Pestalozzi θα αποτελέσει έναν από τους ακρογωνιαίους 

λίθους της «προοδευτικής» παιδαγωγικής από τον Friedrich Frobel (1782-1852), 

θεμελιωτή της παιδαγωγικής για την προσχολική αγωγή στα μέσα του 19
ου

 αιώνα, 

έως τα δύο μεγάλα κινήματα που δέσποσαν στη Δύση στο πρώτο μισό του 20
ου

 

αιώνα, η Νέα Αγωγή στην Ευρώπη και η Προοδευτική Αγωγή στη Βόρεια Αμερική. 

   Σε αντίθεση με την «παραδοσιακή» παιδαγωγική που εστιάζεται στον φορέα 

μετάδοσης της γνώσης (τον δάσκαλο) και το περιεχόμενο του λόγου του, η 

«προοδευτική» θέτει στο επίκεντρό της το παιδί και τη «φύση» του  με στόχο τη 

συνέργεια με τα άλλα μέλη της κοινότητας –παιδαγωγούς και μαθητές- με τελικό 

στόχο την αυτενέργεια. Η στροφή είναι θεμελιώδης, αλλά η υλοποίησή της στις 

σημερινές πολύπλοκες κοινωνίες γίνεται διαρκώς δυσχερέστερη. 

  Σύμφωνα με τις αρχές της προοδευτικής παιδαγωγικής, προϋποθέσεις για την 

αυτενέργεια είναι η τόνωση του διαφέροντος και η αλληλεπίδραση τόσο με τους 

παιδαγωγούς όσο και με τους συμμαθητές του. Το διαφέρον, ωστόσο, διαμορφώνεται 

σε μεγάλο βαθμό εκτός σχολείου. Η συγκεκριμένη διαπίστωση μας οδηγεί στο να 

ξανασκεφτούμε το ζήτημα του διαφέροντος του μαθητή στη σχολική τάξη και τους 

τρόπους προαγωγής του. Αναγκαία συνθήκη γι’ αυτό είναι το σχολείο να τεθεί στο 
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επίκεντρο της κοινωνικής ζωής ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας 

γονέων, παιδαγωγών και παιδιών (Μπάλιας Στάθης, 2008:174-176). 

Ο Διαφωτισμός από τον John Locke (1632-1704) ως τον Imannuel Kant (1724-1804) 

έθεσε στο επίκεντρο της παιδαγωγικής τρεις αρχές. Οι δύο πρώτες είναι τυπικές της 

όλης φιλοσοφίας του: στόχος κάθε ανθρώπινου ενεργήματος, άρα και της 

παιδαγωγικής διαδικασίας είναι η αναζήτηση του ορθού λόγου ˑ από την άλλη πλευρά 

η γνώση ως ορθός λόγος είναι θεμελιώδης τόσο για την εξέλιξη του παιδιού όσο και 

της κοινωνίας. Στις δύο αυτές αρχές προστίθεται μία τρίτη που αφορά τον τρόπο 

κατάκτησης του κριτικού λόγου, δηλαδή την ίδια την παιδαγωγική. Σε γενικές 

γραμμές αυτή πρέπει να παίρνει υπόψη το παιδί, τη «φύση» και τις« ανάγκες» του 

(Μπάλιας Στάθης, 2008:176). 

  Μετά από μία ύφεση στη διάρκεια του 19
ου

 αιώνα – μέσω κυρίως του ρομαντισμού 

και της συνακόλουθης στροφής στις εθνικές παραδόσεις- οι τρεις παιδαγωγικές αρχές 

επανέρχονται στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, χάρη στα δύο μεγάλα προοδευτικά κινήματα, 

τη Νέα Αγωγή στην Ευρώπη και το Σχολείο Εργασίας στις ΗΠΑ. Οι βασικοί 

θεωρητικοί των δύο αυτών ρευμάτων, όπως ο Jean Piaget στην Ευρώπη και ο  John 

Dewey στις ΗΠΑ κινούνται σε δύο διακριτά, αλλά συμπληρωματικά πεδία: θεωρούν 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του σχολείου την ύπαρξη θεμελιωδών 

δημοκρατικών αξιών και κανόνων ˑ ταυτόχρονα επεξεργάζονται ιδέες και προτάσεις 

που να είναι συμβατές με τις κανονιστικά διατυπωμένες αξίες και να συμβάλλουν σε 

μία σύγχρονη και αποτελεσματική παιδοκεντρική παιδαγωγική (Μπάλιας Στάθης, 

2008:177). 

  Απότοκες των δύο αυτών παιδαγωγικών ρευμάτων είναι ορισμένες θεμελιακές αρχές 

της σύγχρονης παιδαγωγικής, οι οποίες συνδυάζονται με παιδαγωγικές αρχές κοινά 

αποδεκτές, ανάμεσα στις οποίες δεσπόζουν δύο: η συνεργασία και λειτουργία σε 

ομάδες. Αναμφίβολα και οι δύο εγκλείουν αξιακές επιλογές καθώς αντιστρατεύονται 

μία ατομικιστική θέαση της μάθησης και της μαθησιακής διαδικασίας. 

Υπαγορεύονται, ωστόσο, από παιδαγωγικού τύπου μέριμνες εφόσον η λειτουργία σε 

ομάδες και η συνεργασία ανάμεσα στα παιδιά και τους φορείς της εκπαίδευσης 

αποδεικνύονται προσφορότερες για μία ενεργητική παιδαγωγική που εκκινεί από το 

παιδί και απολήγει σ΄ αυτό. Η συνεργασία και η λειτουργία σε ομάδες θεωρούνται 

παιδαγωγικές αυταξίες και ενδεδειγμένα μέσα για την αυτενέργεια του παιδιού. Το 

παιδί μαθαίνει να συνεργάζεται με τους άλλους, αποκτά νέες εμπειρίες που του 

επιτρέπουν να δει τον κόσμο με άλλα μάτια και του παρέχουν νέα ερεθίσμαAτα, τα 

οποία κεντρίζουν το ενδιαφέρον του και το οδηγούν στο να παίρνει πρωτοβουλίες 

μέσα και έξω από την σχολική τάξη (Μπάλιας Στάθης, 2008:178-179). 

  Οι θεμελιώδεις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής, όπως η αυτενέργεια εκκινούν 

από την (και κυκλικά στοχεύουν στην ) αξία να καταστήσουν το παιδί ικανό να 

κατακτήσει μόνο του τη γνώση αλλά και να ενεργήσει γενικότερα ως υπεύθυνο 
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άτομο. Η θεώρηση εδράζεται σήμερα στα πορίσματα της Κοινωνικής Ψυχολογίας και 

φαίνεται να ισχύει σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. «Γνωρίζουμε εδώ και 

καιρό»  σημειώνει ο Jerome Bruner, «ότι όταν μεταχειριζόμαστε τους ανθρώπους, 

μικρούς και μεγάλους ως υπεύθυνα άτομα, ως ενεργά μέλη της ομάδας, ως κάποιους 

που έχουν δουλειά να κάνουν, οικειώνονται προοδευτικά την ιδέα, κάποιοι προφανώς 

καλύτερα από κάποιους άλλους, αλλά όλοι θα είναι έτοιμοι να κάνουν το καθήκον 

τους» (Bruner, 1996:177) 

  Στο σημείο αυτό αξίζει να απαντήσουμε στο ερώτημα: πώς μπορεί να τονωθεί το δια 

φέρον των παιδιών στη σχολική τάξη έτσι ώστε να αυτενεργούν όλο και 

περισσότερο? 

Στις αρχές του 20
ου

 αιώνα ο συνεργάτης και μαθητής του Dewey, William Heard 

Kilpatrick, κωδικοποιώντας τις αρχές της προοδευτικής αγωγής, συγκρότησε τη 

μέθοδο με τα σχέδια εργασίας (Project) η οποία σήμερα είναι πάλι επίκαιρη και στην 

Ελλάδα τείνει να αναδειχθεί σε ένα από τα βασικότερα παιδαγωγικά εργαλεία. 

Βασικές αρχές είναι ο βιωματικός χαρακτήρας, η αυτενέργεια του παιδιού και η 

συνεργασία τόσο ανάμεσα στα παιδιά όσο και μεταξύ των φορέων της παιδαγωγικής 

σχέσης (Helm & Katz, 2002).  

  Στο ίδιο ερώτημα επιχείρησε να απαντήσει και ο Dewey. Πώς μπορεί το σχολείο να 

αξιοποιήσει τον κόσμο του παιδιού και να τον εμπλουτίσει? Η απάντηση του Dewey 

εδράζεται στη θεώρηση του Pestalozzi, σημειώνει ο Dewey, «η αληθής του ανθρώπου 

σοφία έχει ως αρραγές θεμέλιον την εμπεριστατωμένην γνώσην του άμεσου 

περιβάλλοντος και την ησκημένην δεξιότητα προς κατανόησιν τούτου. Το πνεύμα του 

ανθρώπου κατ΄ αυτόν τον τρόπο ασκούμενον αποκτά τας ιδιότητας της σαφήνειας και 

απλότητος. Και μορφούμενον επί των σχέσεων μετά των συγκεκριμένων, δύναται 

μετά ταύτα να προσαρμοσθή εις τα αφηρημένα, δια της σταθερότητος της 

ευθυκρισίας και της ασφάλειας των μέχρι τούδε κεκτημένων. Η αντίθετος μορφή της 

εκπαιδεύσεως είναι ασυνάρτητος και τεταραγμένη, επιπόλαιος, πτερυγίζουσα 

ελαφρώς επί παντός είδους γνώσεως, χωρίς να θέτη ταύτην εις την χρήσιν. Εν είδος 

κράματος ρευστού και αμόρφου» (Dewey, J., 1924:74) 

  Για να μπορέσει το σχολείο να αποκριθεί στα παραπάνω αιτήματα οφείλει να έχει, 

υποστήριξε ο Dewey, στο επίκεντρό του την κοινωνική ζωή του παιδιού. Σύμφωνα με 

αυτόν, το παιδί προσλαμβάνει τον κόσμο ως ενιαίο και αδιάσπαστο. Για τον λόγο 

αυτό απορρίπτεται η κατάτμηση σε μαθήματα και προκρίνεται η οργάνωση της 

διδακτέας ύλης με άξονα την κοινωνική ζωή του μαθητή. Μόνο οι κοινωνικές 

δραστηριότητες μπορούν να συνέχουν τη μάθηση των επιμέρους γνωστικών 

αντικειμένων αλλά και να αναπτύξουν τις φυσικές παρορμήσεις του παιδιού και να το 

οδηγήσουν στην κατάκτηση της επιμονής και της πειθαρχίας (Dewey, 1916: 157-

158? Χατζηγεωργίου, (χχε): 89).  
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  Η θεώρηση του Dewey παραμένει επίκαιρη στις βασικές της αρχές και ο καλύτερος 

τρόπος για να αναπτυχθεί το διαφέρον του παιδιού είναι η μεταφορά του κόσμου του 

σχολείου στο επίκεντρο της κοινωνικής ζωής των παιδιών, δηλαδή στις 

συναναστροφές του με τα άλλα παιδιά. 

 

 

3.2 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

  Ο πολλαπλός ρόλος του εκπαιδευτικού στις σύγχρονες βιομηχανικές κοιονωνίες, τις 

κοινωνίες της τεχνολογίας, αποτελεί θέμα προβληματισμού αλλά και διερεύνησης, σε 

μία προσπάθεια να αντιληφθούμε τη συμμετοχή του στη διαμόρφωση του κοινωνικού 

ανθρώπου 

  Η αξία του ρόλου του εκπαιδευτικού αποκτά ιδιαίτερο βάρος για τον Jules Feerry, 

σε μια περίοδο που στόχευε στην προώθηση της ιδιότητας του πολίτη στη Γαλλία, 

καθώς επιδιώκεται μέσω αυτού η ανάπτυξη της κριτικής αντίληψης των μαθητών, 

μέσα από μια υποστηρικτική διαδικασία ώστε το παιδί να αντιληφθεί τους «δικούς 

του περιορισμούς και δεσμεύσεις». (Yves Deloye, Ecole et citoyennete, 1994: 291). 

  Σε μια σύγχρονη θεώρηση το κέντρο βάρους του εκπαιδευτικού που αφορά στην 

ανάπτυξη πολιτικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από διδακτικές προσεγγίσεις 

(Μπάλιας Στάθης, 2008:157) εστιάζει στην κοινωνική αλληλεπίδραση, δηλαδή τις 

σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στον μαθητή και τον εκπαιδευτικό και την 

κοινωνική δραστηριότητα, δημιουργώντας συνθήκες επικοινωνίας ανάμεσα στο 

σχολείο και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό απομακρύνεται 

από παλαιότερες οπτικές που σχετίζονταν με την προσωπικότητα και την ηθική του 

εκπαιδευτικού και υποστήριζαν τα μοντέλα «του εκπαιδευτικού σωτήρα, του 

θεματοφύλακα αξιών, του αρχηγού, του θρησκευτικού λειτουργού» (Ξωχέλλης 

Παναγιώτης, 1990:25). 

  Η άποψη γερμανικών παιδαγωγών που επικράτησε για πολλά χρόνια «περί ενός 

εκπαιδευτικού αυθεντία», με χαρακτηριστικά που συνθέτουν έναν εκπαιδευτικό 

«καλό», τοποθετημένο μέσα σε ένα ιδεατό πλαίσιο, διαφοροποιείται σε μια σύγχρονη 

αντίληψη που αντιλαμβάνεται τον εκπαιδευτικό ως επιστήμονα, ειδικό σε θέματα 

αγωγής και διδακτικής, που καλείται ταυτόχρονα μέσα από διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις να υποστηρίξει το καθημερινό του έργο στη σχολική τάξη (Καψάλης 

Αχιλλέας, 2000: 490, 492). 

  Στη νέα αυτή οπτική για το ρόλο του εκπαιδευτικού αντανακλώνται τόσο οι 

ικανότητες- δεξιότητές του που ανταποκρίνονται σε επαγγελματικά κριτήριο όσο και 

ηθικές διαστάσεις, με στόχο τη σχολική ανάπτυξη των μαθητών αλλά και την 

προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος (Μπάλιας Στάθης, 2008:158). Όπως γίνεται 
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αντιληπτό, ο εκπαιδευτικός αποτελεί τον δίαυλο ανάμεσα στον μαθητή, το σχολικό 

σύστημα και την κοινωνία, με ό, τι αυτό συνεπάγεται για τον μαθητή 

διαμορφώνοντας πλαίσια που απαιτούν την ενεργό συμμετοχή και τη συνεργασία 

εκπαιδευτή εκπαιδευόμενου. Η διάσταση αυτή τον ορίζει ως φορέα γνώσης, 

κοινωνικών και πολιτισμικών αξιών. Αν και ο ρόλος του είναι η αγωγή και η 

διδασκαλία των μαθητών, εντούτοις γίνεται εμφανής ο μεταβαλλόμενος ρόλος του  σε 

μια κοινωνία που και η ίδια μεταβάλλεται και την οποία καλείται τελικά να 

υπηρετήσει (Καψάλης Αχιλλέας, 2000: 490). 

  Η ελευθερία αποτελεί το κατάλληλο περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούν να 

αναπτυχθούν οι σχέσεις όσων αποτελούν τη σχολική τάξη και μονάδα. Αποτελεί, 

επίσης, βασικό μέσο με το οποίο ο εκπαιδευτικός θα επιφέρει «την αναχαίτηση των 

δυνάμεων εξουσίας», δυνάμεις που αποτρέπουν την ανάπτυξη της ατομικής 

ταυτότητας των νέων ανθρώπων (Τσαρδάκης Δημήτρης, 1993: 118). Η δημιουργία 

των κατάλληλων συνθηκών, το κλίμα της τάξης, ο σχεδιασμός των δράσεως καθώς 

και ευκαιρίες για συμμετοχή και δράση αποτελούν ευθύνη του εκπαιδευτικού μέσα 

από μια διαρκή αξιολόγηση της διαδικασίας για τον ανασχεδιασμό τους. 

Εν κατακλείδι, η σημαντικότητα του ρόλου του αναφορικά με την πολιτική, 

πολιτειακή και κοινωνική διάσταση, έγκειται στην προώθηση της δημοκρατικής 

γνώσης» που επιτυγχάνεται μέσα από ένα σύνολο προσεγγίσεων που αφορούν 

ενεργητικές συμμετοχικές διαδικασίες (Καρακατσάνη Δέσποινα, 2003: 160). 

  Απόρροια όλων των παραπάνω είναι το παιδί να δράσει ως ενεργός πολίτης, με την 

κατάλληλη διαμόρφωση του μαθησιακού περιβάλλοντος, ώστε να οδηγηθεί ο 

μαθητής στην ανακάλυψη της γνώσης και να αναλάβει συλλογική δράση, βασισμένη 

στις αξίες της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και της συνεργασίας. Με εφαλτήριο  

την ανάδειξη της σημασίας και της δράσης του ενεργού πολίτη σχεδιάστηκε και 

υλοποιήθηκε ένα διαθεματικό σχέδιο εργασίας, εκκινούμενο από τις εμπειρίες και τα 

βιώματα των Νηπίων του Νηπιαγωγείου Κάτω Κλεινών Φλώρινας, οι 

δραστηριότητες του οποίου εδράζονται στο θέμα: «Ενεργός πολίτης και διατροφή» 

που ανήκει στην κύρια μαθησιακή περιοχή του ΔΕΠΠΣ: Παιδί και περιβάλλον, 

αντλώντας στοιχεία και από άλλες περιοχές, όπως είναι: Παιδί και Γλώσσα, Παιδί και 

Μαθηματικά, Παιδί και Δημιουργία- Έκφραση. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

1.1  Η σημασία της καλής διατροφής 

 

 

  Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε το ζήτημα της διατροφής, καθώς η διατροφή αποτελεί 

έναν σημαντικό παράγονταν που επηρεάζει την υγεία των ατόμων. Είναι γενικά 

αποδεδειγμένη η σημασία της καλής διατροφής για τη βέλτιστη υγεία. Όμως οι 

περισσότεροι και ιδίως τα παιδιά της πρώιμης παιδικής ηλικίας δυσκολεύονται να 

ακολουθήσουν έναν υγιεινό τρόπο δίαιτας. Αυτό συμβαίνει επειδή πρώτον οι τροφές 

συνήθως παρασκευάζονται, προωθούνται και διαφημίζονται σύμφωνα με την ευκολία 

και τη γεύση τους και όχι τη διατροφική τους ποιότητα και δεύτερον υπάρχει 

σύγχυση σε πολλά άτομα για το τι είναι «υγιεινή διατροφή».  

  Οι διατροφικές συνήθειες δημιουργούνται από την αλληλεπίδραση πολλών 

δυναμικών παραγόντων, όπως είναι η οικογένεια, κοινωνικο-πολιτιστικοί 

παράγοντες, οικονομικοί, η βιομηχανία τροφίμων, η πίεση φίλων και ΜΜΕ. Έρευνες 

σε προγράμματα αγωγής υγείας (ανεξαρτήτου θέματος) δείχνουν ότι η παροχή μόνο 

γνώσεων μέσα από φυλλάδια, οποιαδήποτε μορφή και αν έχουν αυτά, δεν επαρκούν 

για την πρόκληση της επιθυμητής συμπεριφοράς. Επίσης, έρευνες δείχνουν ότι η 

παροχή αρκετού χρόνου για γεύματα και ενός περιβάλλοντος ασφαλούς και 

ευχάριστου, είναι μερικές τέτοιες παράμετροι στα πλαίσια του σχολείου. Γενικά, 

φαίνεται ότι τα ανάλογα προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν κυρίως στις ΗΠΑ 

εντός των σχολείων είχαν κάποια επίδραση στη διαμόρφωση των διατροφικών 

συνηθειών των παιδιών.  

  Δεδομένου ότι οι διατροφικές συνήθειες σταθεροποιούνται ήδη από την παιδική 

ηλικία, η διατροφή μπορεί να είναι το θέμα προγραμμάτων αγωγής υγείας από την 

προσχολική ακόμη αγωγή. (Butler, Th., 2001:  139- 190). 
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1.2 Πρακτική άσκηση- Ενεργός πολίτης και διατροφή 
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Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Α1. 1
η
 παρατήρηση- δράση 

 

  Την πρώτη ημέρα γνωριστήκαμε με τις δύο Νηπιαγωγούς, τη μία της πρωινής 

λειτουργίας, κυρία Μ. Μαγκίρογλου και την άλλη του ολοήμερου προγράμματος, 

κυρία Μ. Τζιώλη. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε και η γνωριμία με τα Νήπια της 

τάξης, τα οποία ήταν επτά, καθώς απουσίαζε ένα απ΄ αυτά. Καθίσαμε σε μία γωνιά, 

την «παρεούλα» και αφού αυτοσυστηθήκαμε εμείς και στη συνέχεια καθένα από τα 

Νήπια, παίξαμε ένα παιχνίδι γνωριμίας για να εξοικειωθούμε με τα άγνωστα μέχρι 

εκείνη τη στιγμή Νήπια και τα ίδια με μας. 

  Περιγραφή του «παιχνιδιού γνωριμίας»: Είχαμε μαζί μας ένα πολύχρωμο λούτρινο 

σκαντζοχοιράκι, τον Μαρξ, που είχε καμπανάκια μέσα στην κοιλιά του και όταν τον 

κουνούσαμε, αυτά ηχούσαν ευχάριστα. Μόλις τους το συστήσαμε, ενθουσιάστηκαν 

και ήθελαν να το ακουμπήσουν και να ακούσουν τον ήχο του. Έτσι, το δώσαμε στο 

πρώτο Νήπιο να το ακουμπήσει και να το κουνήσει για να παιχνιδίσει., ζητώντας του 

να επαναλάβει τη φράση που είπαμε εμείς, αναφέροντας τα δικά του στοιχεία 

(ονοματεπώνυμο και τόπο διαμονής). Η φράση ήταν η εξής: «Είμαι η κυρία Κική και 

μένω στη Φλώρινα» και η ερώτηση: «Ποιος/ά είσαι και πού μένεις?». Στη συνέχεια, 

αυτό έδινε το σκαντζοχοιράκι στο διπλανό του. Το παιχνίδι συνεχίστηκε, ζητώντας 

τους να επαναλάβουν κι άλλες φράσεις, απαντώντας στις αντίστοιχες ερωτήσεις. 

Mερικές απ΄ αυτές ήταν οι εξής: α) «Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το ροζ»- «Ποιό 

είναι το αγαπημένο σου χρώμα?», β)  «Έχω έναν αδελφό και μία αδελφή»-«Εσύ έχεις 

αδέλφια?»«Αν ναι, πόσα?», γ) «Μ’ αρέσει να παίζω κρυφτό»-«Εσένα ποιό παιχνίδι σ΄ 

αρέσει να παίζεις?» 

  Παρατηρήσεις: Αρχικά, ενθουσιάστηκαν όλα τα Νήπια με το νέο φίλο μας, το 

σκαντζοχοιράκι, εντυπωσιάστηκαν με τα ζωντανά χρώματά του και ήθελαν να το 

πάρουν στα χέρια τους για να ακούσουν τον ήχο που εξέπεμπε. Όμως, όταν 

κατάλαβαν ότι καλούνταν να απαντήσουν σε ερωτήσεις μου, τρία απ΄ αυτά αρχικά 

δίστασαν και δεν ήθελαν. Όταν, όμως, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είδαν τα άλλα 

να απαντούν, ενσωματώθηκαν κι αυτά στο ιδιαίτερα ευχάριστο «παιχνίδι γνωριμίας» 

και ανέπτυσσαν τον προφορικό λόγο, χρησιμοποιώντας περισσότερες από δύο 

προτάσεις. 
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Α2. 2
η
 παρατήρηση- δράση 

  Ως συνέχεια της πρώτης ημέρας, καθ΄ ότι η πρακτική μας άσκηση πραγματοποιείται 

σε ολοήμερο Νηπιαγωγείο, παρατηρήσαμε και καταγράψαμε τον χώρο της τάξης του 

Νηπιαγωγείου, τους χώρους του Δημοτικού σχολείου, αφού συστεγάζονται, καθώς 

και το προαύλιο των δύο σχολείων. Συνεπώς, η τάξη του Νηπιαγωγείου βρίσκεται 

στο τέλος της αριστερής πλευράς του διαδρόμου, καθώς μπαίνει κανείς στο κτίριο 

από την κύρια είσοδο. Έχει οκτώ γωνιές, ενώ το κουκλοθέατρο βρίσκεται σε άλλο 

χώρο, έχοντας, βέβαια, τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουμε όποια στιγμή 

κρίνουμε αναγκαία. Οι υπόλοιποι χώροι ανήκουν στο Δημοτικό Σχολείο. Η ίδια 

αριστερή πλευρά του διαδρόμου περιλαμβάνει μία σχολική αίθουσα διδασκαλίας, την 

αίθουσα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και την αίθουσα των ολοήμερου 

Δημοτικού Σχολείου. Στη μέση του διαδρόμου βρίσκονται οι τουαλέτες. Στη δεξιά 

πλευρά του διαδρόμου υπάρχουν άλλες αίθουσες διδασκαλίας και το γραφείο των 

δασκάλων. Το προαύλιο των δύο σχολείων είναι αρκετά μεγάλο και έχει φιλέ για 

γήπεδο βόλεϋ. 

   Ταυτόχρονα, συμμετείχαμε και στη δράση: «ελεύθερο παιχνίδι-ενασχόληση στα 

κέντρα μάθησης (γωνιές)» των Νηπίων και συγκεκριμένα στη γωνιά την βιβλιοθήκης. 

Εκεί, τα Νήπια είχαν στήσει μία σειρά από ξύλινες καρέκλες με τις πλάτες 

εφαπτόμενες από τη μία πλευρά σε σχήμα Γ και μόλις τελείωσαν, τα πλησιάσαμε. Τα 

ρωτήσαμε αν θέλουν να παίξουμε το παιχνίδι «Σπασμένο Τηλέφωνο» και 

ανταποκρίθηκαν άμεσα και θετικά στο κάλεσμά μας. Τότε, καθίσαμε στην πρώτη 

καρέκλα για να ξεκινήσουμε εμείς το παιχνίδι και να τους γνωστοποιήσουμε τους 

κανόνες, σε περίπτωση που κάποιο από τα Νήπια δε γνώριζε το παιχνίδι ή είχε 

ξεχάσει τον τρόπο παιξίματός του. Κάθισαν κι αυτά στις υπόλοιπες και ξεκινήσαμε με 

τη λέξη «ευχαριστώ». Το τελευταίο Νήπιο φώναζε τη λέξη που είχε ακούσει από τον 

διπλανό του και ερχόταν πρώτο. Οι λέξεις που ειπώθηκαν ήταν ενδεικτικά: 

«τουβλάκι», «ψυγείο», «κουρτίνα», «πλαστελίνη», «τούρτα» και «σημαία». 

   Παρατηρήσεις: Ο χώρος του Νηπιαγωγείου είναι ευρύς, ανελλιπής και μπορεί να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες των Νηπίων (δεδομένου και του αριθμού τους που, όπως 

προαναφέρθηκε, είναι μονοψήφιος), υλοποιουμένων και των στόχων της σχολικής 

αυτής μονάδας.  

  Ως προς την αξιολόγηση του παιχνιδιού, αξίζει να αναφερθεί πως αρχικά δύο Νήπια 

αρνήθηκαν να συμμετάσχουν και κατευθύνθηκαν σε άλλες γωνιές, αλλά, όταν 

αντιλήφθηκαν πόσο ευχάριστα κυλούσε η ώρα, ήλθαν και έμειναν ως το τέλος. 

Επιπρόσθετα, ήθελαν όλα να βρίσκονται κάθε φορά στην πρώτη θέση για να πουν μια 

δική τους λέξη, ξεκινώντας το παιχνίδι. Ο ενθουσιασμός τους για μια ακόμα φορά 

ήταν αρκετά εμφανής.  

 



 

 

24 

 

Α3. 3
η
 παρατήρηση- δράση 

  Τη δεύτερη ημέρα παρατηρήσαμε ενδελεχώς όλες τις γωνιές της τάξης που είναι οι 

εξής: α) «η γωνιά του οικοδομικού υλικού» με ξύλινα και πλαστικά τουβλάκια 

διαφόρων σχημάτων και χρωμάτων, β) «η γωνιά της μουσικής» με διάφορα κρουστά 

μουσικά όργανα, γ) «η γωνιά της κουζίνας» με διάφορα οικιακά πλαστικά σκεύη και 

πλέον το «μανάβικό μας», δ) «η γωνιά της βιβλιοθήκης» με διάφορα βιβλία, ε) «η 

γωνιά των μαθηματικών» με ένα ξύλινο τραπεζάκι και άβακες πάνω σε αυτό, στ) «η 

παρεούλα» με δύο πάγκους σε σχήμα Γ, το καθημερινό ημερολόγιο και 

αναγραφόμενες τρεις «μαγικές» λέξεις: «Συγνώμη», «Ευχαριστώ» και «Παρακαλώ» 

ζ) «η γωνιά των εικαστικών» με το καβαλέτο και η) «η γωνιά του Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή» με ένα τραπεζάκι και τον Η/Υ πάνω σε αυτό. 

  Επιπλέον, την ώρα του διαλείμματος τακτοποιήσαμε τα παιχνίδια στην ντουλάπα 

που βρισκόταν πίσω από την έδρα, τοποθετώντας τα σε σωστή διάταξη, ώστε να μην 

είναι σφηνωμένα και να μην περισσεύει κάποιο και διακρίναμε όσα κομμάτια από 

παζλ είχαν τοποθετηθεί σε λανθασμένο κουτί, βάζοντάς τα στο σωστό, βοηθούμενες 

από την ομάδα υπηρεσίας και άλλα δύο Νήπια που προσφέρθηκαν οικειοθελώς να 

μας βοηθήσουν. 

  Παρατηρήσεις: Ο τρόπος διαμόρφωσης του χώρου του Νηπιαγωγείου είναι αρκετά 

σωστός, ώστε να προσφέρει άνεση και ελευθερία κινήσεων στα Νήπια και δεν 

καθίσταται αναγκαία η αναδιαρρύθμισή του. 
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ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ

 

 

Α4. 4
η
 παρατήρηση- δράση 

  Ως συνέχεια της δεύτερης ημέρας, ρωτήσαμε τη Νηπιαγωγό του Σχολείου σχετικά 

με το ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα, το εβδομαδιαίο, αλλά και το ετήσιο. Έτσι, η 

ίδια μας ενημέρωσε για τη διάρκεια της υποδοχής των Νηπίων, των οργανωμένων 

δραστηριοτήτων, του ελεύθερου παιχνιδιού, του διαλείμματος και της αποχώρησής 

τους και κατά την πρωινή λειτουργία και κατά το ολοήμερο πρόγραμμά τους. 

Επιπρόσθετα, μας πληροφόρησε για τα ετήσια εκπαιδευτικά προγράμματα του 

Νηπιαγωγείου τους με θέματα: 1) «Ενεργός Πολίτης και Ανακύκλωση», 2) «Ενεργός 

πολίτης και Διατροφή» και 3) «Ενεργός πολίτης και Φιλοζωία». Τέλος, μας 

κατατόπισε σχετικά με τα θέματα του Α΄ Τριμήνου που είναι: 1) «Νέα πρόσωπα, νέα 

μέρη», 2) «Κάνοντας νέους φίλους», 3) «Ο εαυτός μου» και 4) «Στην κουζίνα με την 
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οικογένειά μου», από τα οποία υλοποιήθηκαν τα τρία πρώτα και έχει απομείνει το 

τέταρτο. Έτσι, αποφασίσαμε, κατόπιν δικής της πρότασης, να ασχοληθούμε με δύο 

από τα ετήσια προγράμματα του Νηπιαγωγείου, εγώ με το πρόγραμμα «Ενεργός 

πολίτης και Διατροφή» και το ζευγάρι μου με το πρόγραμμα «Ενεργός Πολίτης και 

Ανακύκλωση». 

  Παρατηρήσεις: Το πρόγραμμα με το οποίο θα ασχοληθώ είναι αρκετά ενδιαφέρον, 

γιατί παρόλο που προσεγγίζει ένα γνωστό σε όλους μας θέμα, τη διατροφή, της δίνει 

μία άλλη διάσταση, αυτή του «ενεργού πολίτη», γεγονός που καλλιεργεί την 

κοινωνικότητα των Νηπίων, καθώς τα καθιστά ενεργούς πολίτες που καλούνται να 

ενημερώσουν και άλλα παιδιά σχετικά με τη διατροφή τους.  

 

Α5. 5
η
 παρατήρηση- δράση 

  Την τρίτη ημέρα παρατηρήσαμε μία οργανωμένη δραστηριότητα της Νηπιαγωγού 

που εντάσσεται στο τρίτο πιο πάνω αναφερόμενο θέμα του Α΄ Τριμήνου «Ο εαυτός 

μου» και έχει τίτλο «Τα γενέθλιά μου». Αρχικά, η ίδια ζήτησε από τα Νήπια να 

εντοπίσουν σε ποια εποχή ανήκει ο μήνας που γεννήθηκαν και ποιά είναι τα 

χαρακτηριστικά καθεμιάς (π.χ. Το φθινόπωρο πέφτουν τα φύλλα των δέντρων), 

ανακαλώντας την προϋπάρχουσα γνώση τους. Στη συνέχεια, τους ζήτησε να 

αναφέρουν και να αντιστοιχίσουν το χρώμα της εποχή τους (καφέ του φθινοπώρου, 

μπλε του χειμώνα, ροζ της άνοιξης και κόκκινο του καλοκαιριού) με το χρώμα στον 

πίνακα-κύκλο του χρόνου της τάξης τους που βρίσκεται στην «παρεούλα» και είναι 

χωρισμένος σε τέσσερα μέρη (πάνω αριστερά το φθινόπωρο, πάνω δεξιά ο χειμώνας, 

κάτω αριστερά το καλοκαίρι και κάτω δεξιά η άνοιξη). Μετά, τους ζήτησε να 

αντιστοιχίσουν το χρώμα τους με το χρώμα  στα κομμάτια της τούρτας της τάξης που 

είναι τοποθετημένη έξω από την ντουλάπα με τα παιχνίδια τους και να γράψουν εκεί 

το όνομά τους και την ημερομηνία γέννησής τους. Έπειτα, δημιούργησε έναν πίνακα 

διπλής εισόδου, με μία κάθετη στήλη με τα ονόματά τους και μία οριζόντια με την 

εποχή των γενεθλίων τους, για να συμπεράνουν πόσα παιδιά γιορτάζουν κάθε εποχή. 

Στο τέλος, τους έδωσε ένα φύλλο εργασίας με έναν κύκλο του χρόνου χωρισμένο σε 

τέσσερα μέρη και τους ζήτησε να ζωγραφίσουν την εποχή που γιορτάζουν στο 

αντίστοιχο μέρος του κύκλου, αναγνωρίζοντας τη λέξη της εποχής τους. 

  Παρατηρήσεις: Η οργανωμένη δραστηριότητα που υλοποίησε η Νηπιαγωγός ήταν 

αποτελεσματική, επειδή εκπληρώθηκε ο σκοπός της να καταλάβουν τα Νήπια ποιά 

εποχή έχουν γενέθλια και να την αντιστοιχίσουν με το χρώμα της στο κομμάτι της 

τούρτας. Η μέθοδος που ακολούθησε ήταν κατευθυνόμενη, αφού τους υποδείκνυε 

κάθε βήμα της δραστηριότητας και τα υλικά μαρκαδόροι, πίνακας-κύκλος του 

χρόνου, χάρτινη τούρτα, λευκές κόλλες Α4. 
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Α6. 6
η
 παρατήρηση- δράση 

  Ως συνέχεια της τρίτης ημέρας παρατηρήσαμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 

Νηπίου. Ένα Νήπιο ήταν πρόθυμο να δώσει πράγματα σε ένα άλλο μικρότερο, αλλά 

δεν ήθελε να το βοηθήσει κανείς. Βέβαια, αυτό δικαιολογείται, καθώς δεν πήγαινε 

την περσινή χρονιά στα προνήπια και δεν έχει αναπτύξει δεξιότητες συνεργασίας. 

Ένα άλλο αργεί λίγο να μιλήσει και παρουσιάζει διαταραχές άρθρωσης λόγου, όπως 

αρθρώνει το -Σ αντί του –Β (σανίβα) και το –Φ αντί του –Θ (φάλασσα), με 

αποτέλεσμα να μην το περιμένουν τα άλλα παιδιά να μιλήσει.  Παρακολουθεί 

ευτυχώς μαθήματα λογοθεραπείας, όπως πληροφορηθήκαμε από τη Νηπιαγωγό. Ένα 

άλλο γράφει και ζωγραφίζει αρκετά καλά και φέρνει στο σχολείο το τετράδιο πρώτης 

γραφής του. Ένα άλλο άλλες φορές συνεργάζεται με τα υπόλοιπα Νήπια και άλλες 

όχι, επειδή επιδιώκει να γίνει αυτό που θέλει. Ένα άλλο βοηθάει πολύ όποιον της το 

ζητάει, είναι πολύ συνεργάσιμο και πρόθυμο και μπορεί να γράψει και το επώνυμό 

του. Ένα άλλο που είναι προνήπιο δε συμμετέχει τόσο πολύ, βλέπει τα υπόλοιπα 

Νήπια που παίζουν και μετά από λίγο τα πλησιάζει για να παίξει μαζί τους. Επίσης, 

έχει αρκετές δυσκολίες στην άρθρωση. Τέλος, ένα άλλο διεκδικεί τα παιχνίδια που 

θέλει να παίξει, επειδή είναι προνήπιο και τα μεγαλύτερα δεν το εντάσσουν εύκολα 

στα παιχνίδια τους. Τέλος, το όγδοο Νήπιο έχει πολλές δυσκολίες στην άρθρωση και  

δυστυχώς προέρχεται από μία πολύ αδύναμη κοινωνικά και οικονομικά οικογένεια 

που αδυνατεί να του προσφέρει εξωσχολική βοήθεια. Παράλληλα, δε συνεργάζεται 

εύκολα, γεγονός που οφείλεται στο ότι διαμένει σε ένα μικρό χωριό, όπου δεν 

υπάρχουν άλλα παιδιά για να έλθει σε επαφή μαζί τους. 

  Παρατηρήσεις: Γενικότερα τα Νήπια είναι συνεργάσιμα και σχεδόν όλα 

ανταποκρίνονται άμεσα στις ερωτήσεις των Νηπιαγωγών και στην υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων, οργανωμένων ή μη. Συνεπώς, δε θα υπάρξουν αδιαπέραστες 

δυσκολίες στην υλοποίηση του δικού μας προγράμματος ως προς την ανταπόκριση 

των Νηπίων.  

 

Α7. 7
η
 παρατήρηση- δράση 

  Την τέταρτη ημέρα λάβαμε μέρος σε μία οργανωμένη δραστηριότητα της 

Νηπιαγωγού που εντάσσεται στο πρώτο πιο πάνω αναφερόμενο θέμα του Α΄ 

Τριμήνου «Νέα πρόσωπα, νέα μέρη» και έχει τίτλο «Γνωρίζω την κοινότητά μου». 

Στα πλαίσια αυτής, περπατήσαμε στους δρόμους του χωριού και κάναμε στάσεις στα 

καταστήματα και τις υπηρεσίες και φωτογραφηθήκαμε με τους υπεύθυνους κάθε 

μέρους (στην ταβέρνα με τον ταβερνιάρη, στο μπακάλικο με τον μπακάλη, στο 

καφενείο με τον καφετζή, στον φούρνο με την φουρνάρισσα, στο φαρμακείο με τον 

φαρμακοποιό, στον παιδικό σταθμό με την υπεύθυνη, στο Δημαρχείο με την 

προϊσταμένη, στο αστυνομικό τμήμα με τον διοικητή και στην εκκλησία με τον 
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ιερέα). Ο δικός μας ρόλος ήταν βοηθητικός στον περίπατο και προστατευτικός ως 

προς την ασφάλεια των Νηπίων, αφού κινούμασταν σε κοινοτικούς δρόμους. 

  Παρατηρήσεις: Η συμμετοχή μας στην παραπάνω δραστηριότητα ήταν επωφελής, 

αφού εξασφαλίστηκε η σωστή διακίνηση των Νηπίων στους δρόμους του χωριού.   

 

Α8. 8
η
 παρατήρηση- δράση 

  Ως συνέχεια της τέταρτης ημέρας αφηγηθήκαμε στα Νήπια το παραμύθι «Ένα 

πουλάκι φτιάχνει τη φωλιά του» των εκδόσεων «Σαββάλας», δείχνοντάς τους τις 

εικόνες. Το παραμύθι αυτό αφηγείται την ιστορία ενός πουλιού που ξεκίνησε από το 

φθινόπωρο να φτιάχνει τη φωλιά του, με τη βοήθεια του τρυποκάρυδου και του αετού 

που του έδιναν δέντρα και κλαδιά και την τελείωσε την άνοιξη. Τα ρωτήσαμε για τις 

εποχές του χρόνου και τα χαρακτηριστικά τους. Στο τέλος, τους ζητήσαμε να 

ζωγραφίσουν όποια εικόνα τους άρεσε, αφού ξεφυλλίσαμε το παραμύθι για να 

ξαναδούν τις εικόνες.   

  Παρατηρήσεις:  Τα Νήπια χάρηκαν με το πουλάκι που μπόρεσε να φτιάξει τη φωλιά 

του και ήθελαν να αγγίξουν όλα τις τέσσερις κλωστές που είχε το παραμύθι στο τέλος 

και συμβόλιζαν τη φωλιά. Επίσης, τα περισσότερα γνώριζαν τον τρυποκάρυδο και 

τον αετό. Στην απεικόνιση μιας εικόνας ανταποκρίθηκαν σχεδόν όλα και ζωγράφισαν 

δέντρα με κλαδιά, το πουλάκι και τον ήλιο. 

 

Α9. 9
η
 παρατήρηση- δράση 

  Την πέμπτη ημέρα συζητήσαμε με τα Νήπια στα διαλείμματα. Πλησιάσαμε δύο απ΄ 

αυτά που χόρευαν  και τα ρωτήσαμε: «Σας αρέσει ο χορός?». Και τα δύο απάντησαν 

θετικά και το ένα απ΄ αυτά είπε ότι πηγαίνει στο χορευτικό του χωριού του και 

έδειχνε στο άλλο βήματα και φιγούρες. Επιπλέον, πλησιάσαμε τα Νήπια που 

ζωγράφισαν στα τραπεζάκια και τα ρωτήσαμε: «Τι ζωγραφίζετε?». Αυτά απάντησαν: 

«Θα δείτε, κυρία. Μην κοιτάτε». Όταν τελείωσαν είπε ένα Νήπιο: «Αυτή η ζωγραφιά 

είναι για σας, κυρία, που θα φύγετε». Κι εμείς ρωτήσαμε: «Τι έχεις ζωγραφίσει?». 

«Έναν πλοίο και έναν φάρο, κυρία», μας απάντησε. Ένα άλλο ζωγράφισε μία 

θάλασσα και μας είπε:«H βρωμιά δεν είναι καλή. Να μη βρωμίζουμε τη θάλασσα. Να 

μη μολύνουμε το περιβάλλον». Τέλος, άλλα δύο Νήπια όταν τα ρώτησα τι φτιάχνουν 

με τις πλαστελίνες, μου απάντησαν:  «Φτιάχνουμε μακαρόνια για να φάμε». «Αχ, κι 

εγώ πεινάω, παιδιά», τους είπα και τότε μου είπαν: «Πάρε, κυρία, από μένα.», «Και 

από μένα». 
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  Παρατηρήσεις: Από τον τελευταίο διάλογο κατάλαβα πως τα Νήπια γνωρίζουν 

σπιτικά φαγητά και δε θα δυσκολευτώ να υλοποιήσω το πρόγραμμά μου με θέμα: 

«Ενεργός πολίτης και διατροφή». 

 

Α10. 10
η
 παρατήρηση- δράση 

  Ως συνέχεια της πέμπτης ημέρας σε ένα από τα διαλείμματα που είχε διάρκεια 

είκοσι λεπτά, παίξαμε το παιχνίδι: «Πού ΄ν΄ το, πού ΄ν΄ το το δαχτυλίδι» με ένα 

δαχτυλίδι που φορούσα στο δάχτυλό μου. Ξεκινήσαμε το τραγούδι κι εγώ έριχνα το 

δαχτυλίδι στα χέρια τους και σε όποιον έπεφτε καλούνταν να πραγματοποιήσει μια 

μικρή κινητική δραστηριότητα. Μετά έπαιρναν αυτά τη θέση μου. 

  Παρατηρήσεις: Το παιχνίδι ήταν γνωστό σε ελάχιστα Νήπια και ευχαριστήθηκαν 

κυρίως με το σημείο που προτείναμε όλοι μαζί, μετά από δική μας ερώτηση, ποιά 

κινητική δραστηριότητα να πραγματοποιήσει όποιος είχε στο χέρι του το δαχτυλίδι. 

Απ’ αυτό το παιχνίδι αντιληφθήκαμε ότι τα Νήπια συνεργάζονται μεταξύ τους και 

ανταλλάσσουν αρμονικά απόψεις, όταν τους υποβάλλεται ένα ερώτημα, οπότε δε θα 

δυσκολευτώ στις ομαδικές δραστηριότητες του προγράμματός μου.  
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Β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΚΥΡΙΑ 

ΜΑΘΗΑΣΙΑΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΔΕΠΠΣ) 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕ

Σ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Παιδί και Γλώσσα, Παιδί και Μαθηματικά, Παιδί και 

Περιβάλλον (Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση), 

Παιδί και Δημιουργία- Έκφραση 

ΜΕΘΟΔΟΣ Ο τρόπος με τον οποίο θα εργαστούμε: βιωματική προσέγγιση 

της γνώσης, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, πειραματισμοί, 

παρατηρήσεις, διερευνήσεις κ.λπ. Στη βιωματική προσέγγιση, 

εμπεριέχονται ποικίλες μέθοδοι. 

ΧΡΟΝΟΣ: Μία εβδομάδα (από 14 Νοεμβρίου έως 21 μη 

συμπεριλαμβανομένης της 17ης Νοεμβρίου) 

ΤΟΠΟΣ Νηπιαγωγείο Κάτω κλεινών Φλώρινας. Το Τμήμα είναι 

ολοήμερο και έχει συνολικά 8 παιδιά, από τα οποία τα 2 είναι 

προνήπια και τα υπόλοιπα 6 νήπια. Στο ολοήμερο φεύγει ένα 

παιδί και μένουν 7. 

ΣΚΟΠΟΣ Να υιοθετήσουν τα Νήπια θετική στάση απέναντι στην υγιεινή 

διατροφή, επιλέγοντας τροφές ευεργετικές για την υγεία τους 

και να ενημερώσουν και τους άλλους. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Ξεκινάμε το σχέδιο διδασκαλίας με μια κούκλα από λεμόνι, 

την Ντίτσα-Λεμονίτσα και το παράπονό της, για να 

κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των νηπίων. Με αφορμή τα 

θρεπτικά συστατικά του λεμονιού, αναφερόμαστε μαζί με τα 

νήπια στις πέντε ομάδες τροφίμων και τις απεικονίζουμε στη 

διατροφική πυραμίδα. Επιπρόσθετα, δημιουργούμε το δικό μας 

υγιεινό διαιτολόγιο, κατασκευάζουμε φυλλάδια με κανόνες 

σωστής διατροφής και αφίσα για να ενημερώσουμε τους 

μαθητές της Α΄ τάξης Δημοτικού και τους προσκεκλημένους 

γονείς μας στην εκδήλωση που θα διοργανώσουμε με θέμα 

«Τρώμε υγιεινά». Τέλος, στα πλαίσια της προετοιμασίας μας 

για την εκδήλωση, παρασκευάζουμε κουλουράκια με 
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πορτοκάλι και ένα επιδόρπιο γιαουρτιού με φρούτα για να 

κεράσουμε τους καλεσμένους μας.   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

ΗΜΕΡΑ Δευτέρα 

1
η
 Δραστηριότητα Ιστόγραμμα: «Το παράπονο της Λεμονίτσας» 

Στόχοι  1) Να εισαχθούν τα νήπια στο θέμα της διατροφής με αφορμή 

την κούκλα «Ντίτσα-Λεμονίτσα» και  

2) ν΄ αναπτύξουν τον προφορικό λόγο 

Υλικά-μέσα Κούκλα «Ντίτσα-Λεμονίτσα», λευκό χαρτόνι κάνσον, 

μαρκαδόρος 

Περιγραφή    Αρχικά, παρουσιάζουμε στα νήπια την κούκλα Ντίτσα- 

Λεμονίτσα και εκθέτουμε το παράπονό της που είναι ότι τα 

παιδιά δεν τη συμπαθούν, επειδή είναι ξινή. Στη συνέχεια, 

τους απευθύνουμε ερωτήσεις σχετικά με τις διατροφικές τους 

συνήθειες, όπως ποιά φρούτα και λαχανικά τρώνε, ποιά 

φαγητά προτιμούν και τί τρώνε καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ημέρας και καταγράφουμε συνοπτικά τις απαντήσεις τους στο 

λευκό χαρτόνι. 

Παρατηρήσεις   Ως προς την αξιολόγηση αυτής της δραστηριότητας, αξίζει να 

μνημονευθεί ότι τα νήπια ενθουσιάστηκαν με την κούκλα 

Ντίτσα-Λεμονίτσα και ήθελαν να την αγγίξουν. Αρχικά, τα 

ρώτησα από ποιό υλικό νομίζουν πως είναι φτιαγμένο το 

κεφάλι της. Μερικά βρήκαν ότι ήταν από ωμό λεμόνι. Στη 

συνέχεια, τους έδωσα να την αγγίξουν και να τρίψουν και να 

μυρίσουν τα φύλλα του κεφαλιού της που ήταν από δέντρο 

λεμονιάς. Τους άρεσε η διαδικασία. Επιπλέον, στις ερωτήσεις 

που τους απηύθυνα σχετικά με τις διατροφικές τους συνήθειες 

μου απάντησαν για τα φαγητά που τους αρέσουν, τα γεύματα 

που τρώνε, την υγιεινή διατροφή και την επιθυμία τους να 

ενημερώσουμε και άλλα παιδιά για όλα αυτά. Έτσι, τα 

κατέγραψα στο ιστόγραμμα που είχε μορφή λεμονιού και 

καθημερινά σβήναμε όσα απ΄ αυτά διαπραγματευόμασταν. 

Συμπερασματικά, εκπληρώθηκαν οι στόχοι που είχαμε θέσει 

(Στόχος 1 και 2). 
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2
η
 Δραστηριότητα Αναγνώριση και περιγραφή φρούτων και λαχανικών 

Στόχοι 1) Να αναγνωρίσουν τα νήπια τις ονομασίες των φρούτων και 

των λαχανικών, 

2) να αναγνωρίσουν και το αρχικό γράμμα των φρούτων και 

των λαχανικών και 

3) να τα περιγράψουν και να γνωρίσουν το ολόκληρο και το 

μισό μιας ποσότητας.  

Υλικά-μέσα Εικόνες με φρούτα και λαχανικά 

Περιγραφή   Αρχικά, δείχνουμε στα νήπια 16 εικόνες, 8 με διάφορα 

φρούτα και 8 με διάφορα λαχανικά και τους ζητάμε να τα 

αναγνωρίσουν (Στόχος 1). Στη συνέχεια, τους δείχνουμε την 

ονομασία κάθε φρούτου και λαχανικού που είναι γραμμένη 

πίσω από κάθε εικόνα με μεγεθυμένο το αρχικό γράμμα και 

τους ζητάμε να το αναγνωρίσουν (Στόχος 2). Τέλος, ζητάμε να 
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περιγράψουν την εμφάνισή τους (σχήμα, μέγεθος, χρώμα) και 

να γνωρίσουν το ολόκληρο και το μισό τους (Στόχος 3). 

Παρατηρήσεις    Ως προς την αξιολόγηση αυτής της δραστηριότητας, αξίζει να 

μνημονευθεί ότι τα νήπια αναγνώρισαν εύκολα από τις εικόνες 

τα φρούτα και τα λαχανικά. Δυσκολεύτηκαν μόνο στο πράσο. 

Επίσης, μπόρεσαν να αναγνωρίσουν το αρχικό γράμμα των 

φρούτων και μάλιστα απάντησαν και στην ερώτησή μου «Θα 

μου πεις μία άλλη λέξη που αρχίζει απ αυτό το γράμμα?», 

εστιάζοντας σε κύρια ονόματα προσώπων. Τέλος, 

περιέγραψαν την εικόνα που έβλεπαν και μετρούσαν τις 

ποσότητες κάθε εικόνας, αναφερόμενοι και στο ολόκληρο και 

στο μισό ενός φρούτου και ενός λαχανικού. Συμπερασματικά, 

εκπληρώθηκαν όλοι οι στόχοι που είχαμε θέσει (Στόχοι 1, 2 

και 3), αλλά δεν είχαμε συμπεριλάβει τη μέτρηση που 

προέκυψε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. 
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3
η
 Δραστηριότητα Ταξινόμηση τροφίμων σε φρούτα και λαχανικά 

Στόχοι  1) Να ταξινομήσουν τα νήπια τα φρούτα και τα λαχανικά σε 

δύο ομάδες με βάση το είδος τους και τα χαρακτηριστικά τους 

καλλιεργώντας την κριτική τους σκέψη και  

2) να απαριθμήσουν τις εικόνες κάθε στεφανιού, εφαρμόζο-

ντας την αρχή της πληθικότητας. 

Υλικά-μέσα Εικόνες με φρούτα και λαχανικά, 2 στεφάνια χούλα χουπ και 2 

καρτέλες, μία για φρούτα και μία για λαχανικά  

Περιγραφή    Αρχικά, ζητάμε από τα νήπια να ταξινομήσουν τα φρούτα και 

τα λαχανικά που βλέπουν, σε δύο ομάδες με βάση το είδος 

τους και τα χαρακτηριστικά τους, ανακαλώντας την 

προϋπάρχουσα γνώση τους και να τοποθετήσουν τα φρούτα 

στο στεφάνι με την καρτέλα των φρούτων και τα λαχανικά στο 

στεφάνι με την καρτέλα των λαχανικών (Στόχος 1). Τέλος, 

καλούνται να κάνουν απαρίθμηση των εικόνων σε κάθε 

στεφάνι, εφαρμόζοντας την αρχή της πληθικότητας. (Στόχος 

2). 
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Παρατηρήσεις    Ως προς την αξιολόγηση αυτής της δραστηριότητας, αξίζει να 

μνημονευθεί ότι τα νήπια ταξινόμησαν σωστά τα φρούτα και 

τα λαχανικά σε δύο ομάδες και στην καταμέτρησή τους 

εφάρμοσαν σωστά την αρχή της πληθικότητας, αλλά και 

απαρίθμησαν σωστά, όταν μπερδέψαμε τις κάρτες (Στόχοι 1 

και 2). Μετά την εκπλήρωση των στόχων που είχαμε θέσει, 

επεκτείναμε τη δραστηριότητα, δημιουργώντας μαζί με τα 

νήπια έναν πίνακα διπλής εισόδου με τα ονόματά τους στην 

κάθετη στήλη και 7 κατηγορίες φρούτων στην οριζόντια, 

ζητώντας τους να βάλουν ν ή χ στο φρούτο της προτίμησής 

τους και στη συνέχεια συμπληρώσαμε μαζί ένα ραβδόγραμμα 

με το αποτέλεσμα του πίνακα. Βέβαια, μερικά απ΄ αυτά 

έγραψαν το όνομά τους και όποιο άλλο σύμβολο μπορούσαν. 

 

 

4η Δραστηριότητα Εκμάθηση παραδοσιακού κυκλικού χορού «Κοντούλα 

Λεμονιά» 

Στόχοι  1) Να μάθουν τα νήπια τον παραδοσιακό κυκλικό χορό 

«Κοντούλα Λεμονιά», ερχόμενα σε επαφή με την παράδοση,   

2) να απαριθμήσουν τα 6 βήματα κατά τη διάρκεια του χορού, 

αναπτύσσοντας την κινητικότητά τους και 
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3) να διακρίνουν το δεξί και το αριστερό τους πόδι, 

προσανατολιζόμενα στο χώρο σε σχέση με αυτά. 

Υλικά-μέσα Τραγούδι «Κοντούλα Λεμονιά» 

Περιγραφή    Αρχικά, τραγουδάμε την πρώτη στροφή του τραγουδιού 

«Κοντούλα Λεμονιά», χωρίς μουσική δίνοντας το ρυθμό με 

παλαμάκια. Στη συνέχεια, σχηματίζουμε έναν κύκλο ανοιχτό 

με τα νήπια και τους μαθαίνουμε τα 6 βήματα του ηπειρώτικου 

αργού παραδοσιακού κυκλικού χορού «Κοντούλα Λεμονιά» 

(Στόχος 1) (4 προς τα δεξιά με ανύψωση του αριστερού ποδιού 

στο 4
ο
 βήμα και 2 προς τ΄ αριστερά με ανύψωση του δεξιού 

ποδιού στο 2
ο
 βήμα) (Στόχος 2), ξεκινώντας με το δεξί  

(Στόχος 3), πρώτα χωρίς μουσική και μετά με μουσική. 

Ταυτόχρονα, τους μαθαίνουμε και τις παρακάτω παραλλαγές: 

α) τα 3 πρώτα βήματα με δεξιά στροφή και ανάταση των 

χεριών, β) τα ίδια βήματα με δεξιά στροφή, ανάταση χεριών 

και παλαμάκια 2 φορές και γ) με χτύπημα του αριστερού 

ποδιού με το δεξί χέρι όταν αυτό ανασηκώνεται και το 

αντίστροφο, δηλαδή του δεξιού ποδιού με το αριστερό χέρι ως 

παραλλαγές (Στόχος 3). 

Παρατηρήσεις    Ως προς την αξιολόγηση αυτής της δραστηριότητας, αξίζει να 

μνημονευθεί ότι τα νήπια άκουσαν με ευχαρίστηση την πρώτη 

στροφή του τραγουδιού και συνέχισαν με το ίδιο αίσθημα να 

μας βλέπουν να εκτελούμε τα βήματα του συγκεκριμένου 

χορού και να μας ακολουθούν με τον τρόπο που μπορούσε το 

καθένα. Οι παραλλαγές, επίσης, τους άρεσαν και έκαναν τον 

χορό πιο διασκεδαστικό. Αντιμετώπισαν μερικά απ΄ αυτά μια 

μικρή δυσκολία στη σήκωμα του κάθε φορά αριστερού ή 

δεξιού ποδιού τους και του αντίστοιχου χεριού. Όμως, 

μετρούσαν σωστά κάθε φορά τα βήματά τους δυνατά. Ως προς 

τον αναστοχασμό μας, καλό είναι να αναφέρουμε πως οι τρεις 

παραλλαγές ήταν αρκετές για τα νήπια και ίσως θα έπρεπε να 

διαλέξουμε μία απ΄όλες με πολλές επαναλήψεις. Θα 

προτείναμε την τελευταία, επειδή τους άρεσε περισσότερο, 

παρ’ όλο που δυσκολεύτηκαν και επειδή ήταν σχετική με τον 

προσανατολισμό του σώματός τους. 
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ΗΜΕΡΑ Τρίτη 

1
η
 Δραστηριότητα Συζήτηση για τις πέντε ομάδες τροφίμων 

Στόχοι  1) Να αποκτήσουν τα νήπιια δεξιότητες κατανόησης του 

προφορικού λόγου,  

2) να γνωρίσουν ποιές είναι οι πέντε ομάδες τροφίμων και 

ποιά τρόφιμα ανήκουν σε καθεμιά απ΄ αυτές και  

3) να συμμετάσχουν στη συζήτηση, αναπτύσσοντας τον 

προφορικό λόγο. 

Υλικά-μέσα Βιβλίο «Το φαγητό δεν είναι μόνο για να χορταίνουμε» των 

εκδόσεων «Μεταίχμιο» 

Περιγραφή    Αρχικά, αναγιγνώσκουμε στα νήπια το βιβλίο «Το φαγητό 

δεν είναι μόνο για να χορταίνουμε» των εκδόσεων 

«Μεταίχμιο» (Στόχος 1), δείχνοντάς τους και την πλούσια 

εικονογράφησή του, το οποίο αναφέρεται στις πέντε ομάδες 

τροφίμων, καθώς και στα τρόφιμα που ανήκουν στην καθεμιά 

(Στόχος 2). Στη συνέχεια, συζητάμε μαζί τους για το 

περιεχόμενο του βιβλίου, θέτοντάς τους ενδεικτικές ερωτήσεις 

(Στόχος 3), όπως «Μήπως θυμάστε πόσες ομάδες τροφών 

υπάρχουν?», «Μπορείτε να μας πείτε μια απ΄ αυτές?», «Ποιά 

τρόφιμα ανήκουν σ΄ αυτήν?», «Ποιος θυμάται κάποια άλλη 
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ομάδα?». Οι ερωτήσεις συνεχίζονται, ώσπου να εκμαιεύσουμε 

απ΄ τα παιδιά όλες τις ομάδες και τα ανήκοντα σ΄ αυτές 

τρόφιμα.  

  Οι ομάδες αυτές είναι: 1
η
 είναι η ομάδα των δημητριακών και 

του ψωμιού που περιλαμβάνει δημητριακά, μακαρόνια, ρύζι, 

ψωμί και όσπρια. 2
η
 είναι η ομάδα των φρούτων και των 

λαχανικών που περιλαμβάνει φρούτα, και λαχανικά. 3
η
 είναι η 

ομάδα του κρέατος και των ψαριών που περιλαμβάνει κρέατα, 

ψάρια και αυγά. 4
η
 είναι η ομάδα των γαλακτοκομικών 

προϊόντων που περιλαμβάνει γάλα, γιαούρτι, τυρί και κασέρι 

και 5
η
 είναι η ομάδα των λιπαρών που περιλαμβάνει λιπαρά 

τρόφιμα, όπως είναι τα γλυκά και τα λίπη. 

Παρατηρήσεις    Ως προς την αξιολόγηση αυτής της δραστηριότητας, αξίζει 

να μνημονευθεί ότι τα νήπια κατανόησαν εύκολα το 

περιεχόμενο του βιβλίου και ενθουσιάστηκαν με την πλούσια 

εικονογράφησή του. Επίσης, ήταν όλα πρόθυμα να 

απαντήσουν στις ερωτήσεις μας και θυμόντουσαν τις ομάδες 

τροφίμων και μερικά από τα τρόφιμα που ανήκαν σε αυτές. 

Δυσκολεύτηκαν, όμως, με τη λέξη «γαλακτοκομικά». Στο 

τέλος, επαναλάβαμε όλοι μαζί τις 5 ομάδες τροφίμων. 

Συμπερασματικά, εκπληρώθηκαν όλοι οι στόχοι που είχαμε 

θέσει (Στόχος 1,2 και 3). 

 

2η
 Δραστηριότητα Παροιμίες για τις πέντε ομάδες τροφίμων 

Στόχοι  1) Να γνωρίσουν και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με έξι 

παροιμίες, μία από καθεμιά από τις πέντε ομάδες τροφίμων 
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(από τη δεύτερη ομάδα δύο) και  

2) να τις αναπαραγάγουν λεκτικά, καλλιεργώντας τον 

προφορικό λόγο. 

Υλικά-μέσα Πίνακας της τάξης, μαρκαδόρος 

Περιγραφή    Αρχικά, ρωτάμε τα νήπια αν γνωρίζουν κάποια παροιμία 

σχετική με τρόφιμα. Στη συνέχεια, τους εκφέρουμε 6 

παροιμίες, μία από καθεμιά από τις πέντε ομάδες τροφίμων 

(από τη δεύτερη ομάδα των φρούτων και των λαχανικών 2), 

γράφοντάς τες στον πίνακα της τάξης και ταυτόχρονα τις 

εξηγούμε και συζητάμε για τη σημασία τους (Στόχος 1). Αυτές 

είναι: 

1
η
 ομάδα δημητριακών:« Φάγαμε μαζί ψωμί και αλάτι», 

2
η
 ομάδα φρούτων και λαχανικών: «Ένα μήλο την ημέρα τον 

γιατρό τον κάνει πέρα» και «Τον έπιασε στα πράσα»,     

3
η
 ομάδα κρέατος: «Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό»,     

4
η
 ομάδα γαλακτοκομικών προϊόντων: «Όλα πάνε μέλι γάλα»  

5
η
 ομάδα λιπαρών: «Τα σοκολατάκια και τα παγωτά 

φουσκώνουν σα σακιά».  

  Κάθε φορά που τελειώνουμε την επεξήγηση μιας παροιμίας, 

τους ζητάμε να την αναπαραγάγουν λεκτικά (Στόχος 2). Στο 

τέλος, ανακεφαλαιώνουμε εκφέροντας τες με τη σειρά όλοι 

μαζί.   

Παρατηρήσεις    Ως προς την αξιολόγηση αυτής της δραστηριότητας, αξίζει 

να μνημονευθεί ότι στην ερώτησή μας σχετικά με κάποια 

παροιμία που ήδη γνωρίζουν, απάντησαν τα περισσότερα αυτή 

που ανήκει στη δεύτερη ομάδα τροφίμων και συγκεκριμένα 

στα φρούτα, δηλαδή :« Ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον 

κάνει πέρα». Επιπλέον, άκουσαν με ενδιαφέρον τις υπόλοιπες 

παροιμίες και την εξήγησή τους από εμάς και σχολίασαν τη 

σημασία τους με δικό τους τρόπο. Τέλος, τις αναπαρήγαγαν 

λεκτικά φωνάζοντας δυνατά και μία μία, αφού τις εξηγούσαν, 

και ανακεφαλαιωτικά όλες μαζί. Συμπερασματικά, 

εκπληρώθηκαν όλοι οι στόχοι που είχαμε θέσει (Στόχοι 1 και 

2). 
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3
η
 Δραστηριότητα Εικονόλεξα με  τις ίδιες πιο πάνω έξι  παροιμίες 

Στόχοι  1) Να αντιστοιχίσουν τις εικόνες με τις λέξεις και τις φράσεις 

των παροιμιών και  

2) να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, διαλέγοντας τις 

σωστές καρτέλες και 

3) να τις αναπαραγάγουν λεκτικά, καλλιεργώντας τον 

προφορικό λόγο. 

Υλικά-μέσα Καρτέλες με λέξεις και φράσεις, καρτέλες με  εικόνες 

τροφίμων, κόκκινο χαρτόνι κάνσον και κόλλα 
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Περιγραφή    Αρχικά, δείχνουμε στα νήπια τις καρτέλες με λέξεις και 

φράσεις των παραπάνω έξι παροιμιών. Στη συνέχεια, 

διαβάζουμε μία μία τις φράσεις που συναποτελούν κάθε 

παροιμία και τις κολλάμε σε ένα λευκό χαρτόνι. Παράλληλα, 

ζητάμε από τα νήπια  να συμπληρώσουν τα εικονόλεξα 

(Στόχος 1), διαλέγοντας τις σωστές καρτέλες με τις εικόνες, 

ανάλογα με την παροιμία που ακούν από μας  και να τις 

κολλήσουν στο χαρτόνι (Στόχος 2). Στο τέλος, 

ανακεφαλαιώνουμε, υποβάλλοντας στα παιδιά την προτροπή 

να πουν τις παροιμίες βλέποντας μόνο τις εικόνες (Στόχος 3). 

Παρατηρήσεις    Ως προς την αξιολόγηση αυτής της δραστηριότητας, αξίζει να 

μνημονευθεί ότι διάλεξαν τα νήπια με σωστό τρόπο την εικόνα 

κάθε λέξης ή φράσης της παροιμίας που άκουγαν και την 

αντιστοίχισαν κολλώντας την στο χαρτόνι. Τους άρεσε αυτή η 

διαδικασία και εύκολα τις αναπαρήγαγαν αναγνωρίζοντας 

μόνο τις εικόνες. Συμπερασματικά, εκπληρώθηκαν όλοι οι 

στόχοι που είχαμε θέσει (Στόχοι 1, 2 και 3). Ως προς τον 

αναστοχασμό μας, καλό είναι να αναφέρουμε πως ίσως θα 

έπρεπε να είχαμε χωρίσει τα νήπια σε δύο ομάδες των 

τεσσάρων νηπίων η κάθε μία και να ασχοληθεί κάθε ομάδα με 

τρεις παροιμίες εναλλάξ με την άλλη, καθώς τα πιο γρήγορα 

και πιο μεγάλα νήπια έβρισκαν αμέσως την εικόνα και τα 

μικρότερα και δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν.  
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 4
η
 Δραστηριότητα Μουσικοκινητικό παιχνίδι αγοραπωλησίας τροφίμων με 

καρέκλες και μανάβικο. 

Στόχοι  1) Να τηρήσουν τους κανόνες του παιχνιδιού,  

2) να αναπτύξουν την ικανότητα αντίδρασης και την ταχύτητα, 

3) να έρθουν σε επαφή με τη διαδικασίας της αγοραπωλησίας, 

4) να εξοικειωθούν με τα κέρματα του 1 και των 2 ευρώ και 

5) να απαριθμήσουν τα τρόφιμα  

Υλικά-μέσα 5 ξύλινες καρέκλες, χαρτόκουτο-μανάβικο, γαλάζια μεταλλικά 

καλαθάκια με χερούλι από σχοινί και με ονομαστικά 

αυτοκόλλητα, εικόνες με φρούτα και λαχανικά, νομίσματα του 

1 και των 2 ευρώ, τραγούδι: « Η παρέλαση των φρούτων και 

των λαχανικών» . 

Περιγραφή    Αρχικά, τοποθετούμε τις 5 καρέκλες σε κυκλικό σχήμα με τις 

πλάτες να κοιτούν το εσωτερικό του κύκλου και πάνω τους 
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τοποθετούμε εικόνες με φρούτα, όπως είναι το μήλο, το 

πορτοκάλι και το μανταρίνι και με λαχανικά, όπως είναι η 

πατάτα, το καρότο, το λεμόνι, το μπρόκολο και το κουνουπίδι 

ανάποδα. Εντωμεταξύ, έχουμε τοποθετήσει σε μια γωνιά το 

χαρτόκουτο-μανάβικο με 2 σειρές από 3 κουτιά στην καθεμιά, 

στην πρώτη από τις οποίες είναι τοποθετημένα τα ωμά φρούτα 

και στη δεύτερη τα ωμά λαχανικά που περιέχουν οι καρτέλες. 

Το παιχνίδι ξεκινά και σύμφωνα με τους κανόνες του, 2 από τα 

7 νήπια είναι οι μανάβηδες-πωλητές και κάθονται πίσω από το 

μανάβικο (το ένα για να δίνει τα τρόφιμα στους πελάτες-

αγοραστές και το άλλο για να παίρνει τα κέρματα του ευρώ) 

και τα υπόλοιπα 5 κάθονται γύρω από τις καρέκλες (Στόχος 1). 

Ξεκινάει το τραγούδι: « Η παρέλαση των φρούτων και των 

λαχανικών» και τα νήπια χορεύουν κινούμενα γύρω από τις 

καρέκλες. Όταν σταματήσουμε τη μουσική, καθένα απ΄ αυτά 

θα καθίσει σε μια καρέκλα (Στόχος 2), μετά θα σηκωθεί, θα 

γυρίσει την καρτέλα του και όποιο τρόφιμο δει, θα πρέπει να 

πάει στο μανάβικο να το αγοράσει (Στόχος 3), αφού πάρει 

κέρματα του ευρώ. Σε κάθε κουτί με τα τρόφιμα αναγράφεται 

η αξία του, δηλαδή σε άλλα 1 ευρώ και σε άλλα 2 ευρώ, οπότε 

ανάλογα με το τρόφιμο που θέλει να αγοράσει κάθε νήπιο δίνει 

το αντίστοιχο κέρμα στον μανάβη-πωλητή (Στόχος 4). Όταν 

γίνει η αγοραπωλησία, θα πάρει το τρόφιμό του, θα το 

τοποθετήσει στο καλαθάκι του με το όνομά του και μετά σε 

ένα μεγάλο κουτί, στο οποίο θα τοποθετηθούν όλα τα τρόφιμα, 

για να γίνει στο τέλος η καταμέτρησή τους συνολικά.. Όμως, 

κανόνας του παιχνιδιού είναι η διάταξή τους σε σειρά ανάλογα 

με την ταχύτητα του καθενός, όταν θα τρέξουν στο μανάβικο 

να αγοράσουν το τρόφιμο (Στόχος 1). Οι μανάβηδες-πωλητές, 

ανάλογα με το τρόφιμο που τους ζητούν οι πελάτες- 

αγοραστές, θα στρέφονται σε εκείνη την ομάδα τροφίμων. 

Όταν τελειώσει όλη η σειρά, γίνονται άλλα νήπια μανάβηδες-

πωλητές και αυτά παίρνουν τη θέση τους και το παιχνίδι 

επαναλαμβάνεται με τα υπόλοιπα νήπια. Στο τέλος, θα 

απαριθμήσουμε τα τρόφιμα που έχει το μεγάλο καλάθι μας 

(Στόχος 5), θα σκεφτούμε και θα διατυπώσουμε προφορικά 

μια υγιεινή συνταγή για μεσημεριανό φαγητό με σαλάτα. 

Παρατηρήσεις    Ως προς την αξιολόγηση αυτής της δραστηριότητας, αξίζει να 

μνημονευθεί ότι τα νήπια ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ, όταν 

είδαν το μανάβικο και βοήθησαν όλα στο στήσιμο, δηλαδή 

στην τοποθέτηση των γκοφρέ χαρτιών, των φρούτων, 
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λαχανικών και των καρτελών του 1 και των 2 ευρώ στον 

πάγκο. Χαρακτηριστικά ένα νήπιο εξέφρασε τον ενθουσιασμό 

του λέγοντάς μου: «Είστε η καλύτερη κυρία». Άκουσαν με 

προσοχή τους κανόνες του και τους εφάρμοσαν, γυρνούσαν τις 

καρτέλες και αναγνώριζαν τα φρούτα και εξοικειώθηκαν με τα 

κέρματα του 1 και των 2 ευρώ άλλα νωρίτερα και άλλα με την 

επανάληψη του παιχνιδιού. Σ΄ αυτό το σημείο, ας σημειωθεί 

πως αρχικά σηκώνονταν από τις καρέκλες ένα-ένα για να 

αγοράσουν τρόφιμα από το μανάβικο, αλλά καθώς 

επαναλαμβανόταν το παιχνίδι και το έμαθαν καλύτερα 

διατάσσονταν σε σειρά. Τέλος, μέτρησαν σωστά όλα τα 

τρόφιμα και σκέφτηκαν μία συνταγή με σπιτικό φαγητό και 

σαλάτα. Συμπερασματικά,  εκπληρώθηκαν όλοι οι στόχοι που 

είχαμε θέσει και το μανάβικο μονοπωλούσε τις υπόλοιπες 

ημέρες το παιχνίδι των νηπίων στα διαλείμματα, αλλά και 

κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού. 

 

 

 



 

 

45 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

ΗΜΕΡΑ Τετάρτη 

1
η
 Δραστηριότητα Εκμάθηση πέντε ομάδων τροφών με τη βοήθεια της 

πυραμίδας της διατροφής. 
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Στόχοι  1) Να παρατηρήσουν την πυραμίδα ως γεωμετρικό στερεό, 

2) να τη συμπληρώσουν αντιστοιχίζοντας τα τρόφιμα σε 

καθένα από τα 5 επίπεδά της, από τα υγιεινά στα λιγότερο 

υγιεινά και στα ανθυγιεινά και 

3) να απαριθμήσουν το σύνολο των τροφών σε κάθε επίπεδο 

και να συγκρίνουν τα επίπεδα μεταξύ τους ως προς την 

ποσότητα των τροφίμων τους. 

Υλικά-μέσα Τρισδιάστατη πυραμίδα, εικόνες με τρόφιμα, κόλλα, 

μαρκαδόρος 

Περιγραφή    Αρχικά, φέρνουμε στην τάξη μια τρισδιάστατη πυραμίδα και 

ρωτάμε τα νήπια αν ξέρουν τι είναι, ποιά σχήματα βλέπουν 

(τρίγωνο και τετράγωνο) και πόσες φορές τα βλέπουν (τρεις 

φορές το τρίγωνο και μία το τετράγωνο), αν την κοιτάξουν απ΄ 

όλες τις πλευρές (Στόχος 1). Τους εξηγούμε ότι είναι ένα 

γεωμετρικό στερεό που έχει ως βάση 1 τετράγωνο, ως πλευρές 

4 ισοσκελή τρίγωνα και 8 ακμές. Κάθε πλευρά της έχει 

διαφορετικό χρώμα χαρτονιού, ώστε να υλοποιήσουν τα νήπια 

τη δραστηριότητα ανά δύο, σχηματίζοντας 4 ομάδες. Στη 

συνέχεια, χωρίζουμε κάθε τριγωνική πλευρά της σε 5 ίσα 

μέρη-επίπεδα και αφού αναφερθούμε ξανά στις ομάδες 

τροφίμων (ανάκληση στη μνήμη της δραστηριότητας που 

πραγματοποιήσαμε την προηγούμενη ημέρα), κάθε ομάδα 

καλείται να αντιστοιχίσει  και να κολλήσει τα τρόφιμα στις 5 

ομάδες τροφίμων από κάτω προς τα πάνω ξεκινώντας από τις 

τροφές που είναι υγιεινές και καταλήγοντας σε αυτές που είναι 

ανθυγιεινές. 1
η
 σειρά: δημητριακά, ψωμί, ζυμαρικά, όσπρια 

και αυγά, 2
η
 σειρά: φρούτα και λαχανικά, 3

η
 σειρά: 

γαλακτοκομικά, 4
η
 σειρά: κρεατικά και ψάρια και 5

η
 γλυκά και 

λίπη (Στόχος 2). Επιπλέον, καλείται να απαριθμήσει το σύνολο 

των τροφίμων σε κάθε σειρά και να συγκρίνει τα 5 μέρη-

επίπεδα της πυραμίδας μεταξύ τους ως προς την ποσότητα των 

τροφίμων που ανήκουν σε καθεμιά (ποιό επίπεδο έχει 

περισσότερα τρόφιμα από το άλλο και ποιό λιγότερα) (Στόχος 

3). Στο τέλος, κάθε νήπιο καλείται να γράψει το όνομά του 

στην πλευρά της πυραμίδας που εργάστηκε. 

Παρατηρήσεις    Ως προς την αξιολόγηση αυτής της δραστηριότητας, αξίζει να 

μνημονευθεί ότι η πρώτη εντύπωση των νηπίων στη θέαση της 

πυραμίδας ήταν πως μοιάζει με σκεπή ή σκηνή. Στην ερώτησή 
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μας «Ποιά σχήματα βλέπετε και πόσες φορές βλέπετε το 

καθένα» απάντησαν σωστά τέσσερα τρίγωνα και ένα 

τετράγωνο στη βάση. Τα ρωτήσαμε γιατί τα σχήματα αυτά 

λέγονται τρίγωνα και απάντησαν ότι έχουν τρεις πλευρές. Τότε 

τους εξηγήσαμε ότι τα τρίγωνα έχουν τρεις γωνίες και τις 

σχηματίσαμε πάνω στην πυραμίδα με ένα μολύβι εμείς σε μία 

πλευρά και στη συνέχεια κάθε νήπιο στη δική του πλευρά, 

καθώς και το τετράγωνο τέσσερις, γι΄ αυτό έχουν αυτές τις 

ονομασίες. Έχουν βέβαια και τις αντίστοιχες πλευρές. Οπότε 

εξηγήσαμε και τις πλευρές τους, αλλά και τις ακμές της 

πυραμίδας και τους ζητήσαμε να μας τις δείξουν. Στη 

συνέχεια, αντιστοίχισαν και κόλλησαν τα τρόφιμα στις πέντε 

ομάδες τροφίμων με τη βοήθειά μας, αφού αναγνώρισαν τις 

εικόνες. Τέλος, μέτρησαν τα τρόφιμα κάθε ομάδας και 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όσο ανέβαιναν τα επίπεδα της 

πυραμίδας τα τρόφιμα λιγόστευαν. Έγραψαν και το όνομά 

τους, εμείς γράψαμε από τις δύο πλευρές της πυραμίδας τον 

τίτλο «Η πυραμίδα της διατροφής» και την τοποθετήσαμε στη 

γωνιά των μαθηματικών. Συμπερασματικά,  εκπληρώθηκαν 

όλοι οι στόχοι που είχαμε θέσει (Στόχοι 1,2 και 3). Ως προς 

τον αναστοχασμό μας, καλό είναι να αναφέρουμε πως ίσως θα 

έπρεπε να είχαμε χωρίσει τη δραστηριότητα σε δύο διδακτικές 

ώρες, ώστε την πρώτη να ασχοληθούμε με τις γωνίες των 

σχημάτων, τις ακμές της πυραμίδας και την ταξινόμηση των 

εικόνων στις πέντε ομάδες τροφίμων και τη δεύτερη με την 

αντιστοίχιση, την απαρίθμηση των τροφίμων και τη σύγκριση 

των επιπέδων, καθώς τα βήματα της δραστηριότητας έγιναν με 

πολύ γρήγορο ρυθμό. 
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2η Δραστηριότητα Δημιουργία Διαιτολογίου με τίτλο: «Η δική μας διατροφή» 

Στόχοι  1) Να ανακαλέσουν στη μνήμη τους τα αγαπημένα τους 

τρόφιμα και φαγητά καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, 

2) να γνωρίσουν τον χωρισμό ενός κυκλικού σχήματος σε 

τέσσερα μέρη και να τα απαριθμούν και 

3) να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, διαλέγοντας 

αντιστοιχίζοντας σωστά τα τρόφιμα που τρώνε σε κάθε γεύμα.  

Υλικά-μέσα Κόλλες Α4 με εικόνα πιρουνιού και κουταλομάχαιρου στις δύο 

απέναντι πλευρές, χάρτινα πιάτα μιας χρήσεως, εικόνες με 

υγιεινά τρόφιμα και μαγειρεμένα φαγητά, μαρκαδόροι και 

κόλλα 

Περιγραφή    Αρχικά, υποβάλλουμε στα νήπια ερωτήσεις σχετικά με το τί 

περιλαμβάνει το ημερήσιο διατροφολόγιό τους, δηλαδή το 

πρωινό τους γεύμα, το δεκατιανό, το μεσημεριανό το 

απογευματινό και το βραδινό και ακούμε τις απαντήσεις τους 

(Στόχος 1). Στη συνέχεια, τους δίνουμε από ένα χάρτινο 

πιατάκι μιας χρήσεως, το οποίο έχει κυκλικό σχήμα και τους 

ζητάμε να το χωρίσουν σε 4 συμμετρικά μέρη κάνοντας έναν 

σταυρό με τον μαρκαδόρο και να τα απαριθμήσουν (Στόχος 2). 

Μετά, τους δίνουμε εικόνες με υγιεινά τρόφιμα και 

μαγειρεμένα φαγητά να διαλέξουν και να κολλήσουν πάνω στο 

πιάτο τους αυτά που προτιμούν να τρώνε περισσότερο και 

συγκεκριμένα στο ¼ του πιάτου όσα τρώνε το πρωί, στο άλλο 

¼ όσα τρώνε το μεσημέρι, στο άλλο ¼ όσα τρώνε το απόγευμα 

και στο τελευταίο ¼ όσα τρώνε το βράδυ (Στόχος 3). Όταν 

τελειώσουν, κολλάνε το πιάτο τους σε μια κόλλα Α4, στην 

αριστερή πλευρά της οποίας απεικονίζεται ένα πιρούνι και στη 

δεξιά ένα κουταλομάχαιρο. Μετά, συζητάμε τις προτιμήσεις 

τους (Στόχος 4) και τονίζουμε την ευεργετικότητα της λήψης 

υγιεινών τροφών για την καλή υγεία μας, αλλά και την 

κατανάλωση του μεσημεριανού φαγητού στο βραδινό γεύμα 

σε μικρότερη, βέβαια, ποσότητα, ώστε να είμαστε ενεργοί 

πολίτες.   

Παρατηρήσεις   Ως προς την αξιολόγηση αυτής της δραστηριότητας, αξίζει να 

μνημονευθεί ότι να νήπια απάντησαν ευχάριστα στις 

ερωτήσεις μας σχετικά με τις διατροφικές τους συνήθειες. 

Επιπλέον, χώρισαν σωστά το πιάτο τους σε τέσσερα ίσα μέρη 

και γνώρισαν την ποσότητα του ¼, αφού απαντούσαν σωστά 
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στην ερώτησή μας «Τί μέρος του κύκλου είναι καθένα από τα 

τέσσερα μέρη του».  Με τη βοήθειά μας διάλεξαν τις τροφές 

και τα σπιτικά φαγητά που προτιμούν, τα κόλλησαν στο πιάτο, 

ζωγράφισαν το πιρούνι και το κουταλομάχαιρο στις δύο 

αντικριστές πλευρές της κόλλας Α4 και έγραψαν το όνομά 

τους. Τέλος, συζητήσαμε τις προτιμήσεις τους, οι οποίες ήταν 

σχεδόν κοινές και συμπεράναμε όλοι μαζί ότι τρώμε υγιεινά 

φαγητά. Συμπερασματικά,  εκπληρώθηκαν όλοι οι στόχοι που 

είχαμε θέσει (Στόχοι 1,2, 3 και 4). 

 

 

 

3η Δραστηριότητα Απόφαση για ενημέρωση-Δημιουργία φυλλαδίων με 

κανόνες υγιεινής διατροφής 

Στόχοι  1) Να δημιουργήσουν φυλλάδια, διατυπώνοντας κανόνες 

υγιεινής διατροφής,  

2) να αναπτύξουν δεξιότητες προφορικού λόγου, 

3) να αναπτύξουν δεξιότητες γραπτού λόγου,   

4) να μπορούν να διπλώνουν μία λευκή κόλλα Α4 σε τέσσερα 

ίσα μέρη  και  να διακρίνουν τους άξονες συμμετρίας. 
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Υλικά-μέσα Κόλλες Α4, μαρκαδόροι, μαγνήτης ψυγείου 

Περιγραφή    Αρχικά, συζητάμε με τα νήπια και αποφασίζουμε να 

ενημερώσουμε ως ενεργοί πολίτες και τους άλλους για τη δική 

μας υγιεινή διατροφή, δημιουργώντας τα δικά μας φυλλάδια 

(Στόχος 1). Γι΄ αυτόν τον λόγο τους δείχνουμε έτοιμα 

διαφημιστικά φυλλάδια με τρόφιμα, ώστε να 

παραδειγματιστούν σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας τους. 

Έτσι, τα ρωτάμε να μας πουν κανόνες υγιεινής διατροφής 

(Στόχος 2), υποβάλλοντάς τους ερωτήσεις, όπως «ποιά 

τρόφιμα είναι καλό να τρώμε?, «πώς να τα τρώμε?» και «πού 

να τα τρώμε?»  και τους γράφουμε σε έναν μεγάλο μαγνήτη 

που τον κολλάμε στο τέλος στο ψυγείο, ώστε να τους βλέπουν 

καθημερινά και να μην τους ξεχνούν. Για να μπορεί, όμως, 

κάθε νήπιο να τους γράψει στο φυλλάδιό του (Στόχος 3) 

βοηθούμενο πάντα από εμάς βλέποντάς τους, τους γράφουμε 

και σε μια λευκή κόλλα. Μερικοί απ΄ αυτούς μπορεί να είναι: 

«Τρώω κάθε μέρα πρωινό», «Τρώω κάθε μέρα φρούτα και 

λαχανικά», », «Τρώω σπιτικά φαγητά», «Τρώω αργά», «Τρώω 

σπάνια γλυκά ή παγωτά» και  «Τρώω καθιστός/ή στο τραπέζι» 

και «Πίνω πολύ νερό». Τέλος, ζητάμε να ζωγραφίσουν 

διάφορα φρούτα και λαχανικά στα φυλλάδιά τους και να τα 

διπλώσουν στα τέσσερα, ώστε να σχηματιστούν 4 ίσα μέρη με 

3 άξονες συμμετρίας (Στόχος 4). 

Παρατηρήσεις   Ως προς την αξιολόγηση αυτής της δραστηριότητας, αξίζει να 

μνημονευθεί ότι τα νήπια απάντησαν στις ερωτήσεις μας 

σχετικά με τους κανόνες και τους γράψουμε στον μαγνήτη του 

ψυγείου. Στη συνέχεια, αποφασίσαμε να τους γράψουμε σε 

κόλλες Α4, διαλέγοντας το καθένα όποιους και όσους θέλει. 

Βοηθήσαμε στη διαδικασία, γράφοντάς τους εμείς σε μία 

κόλλα, ώστε να τους αντιγράψουν στις δικές τους.  Τα 

περισσότερα τους έγραψαν. Όσα, όμως, δεν μπορούσαν 

ζωγράφισαν την παλάμη τους και όσα γράμματα μπορούσαν 

γύρω από κάθε δάχτυλο. Τα είδαν και τα υπόλοιπα και έκαναν 

το ίδιο, οπότε το φυλλάδιό τους εμπλουτίστηκε με τις παλάμες 

τους. Στο τέλος, διπλώσαμε την κόλλα στη μέση 

δημιουργώντας έναν άξονα συμμετρίας και άλλη μία φορά στη 

μέση, δημιουργώντας άλλους δύο. Αξίζει εδώ να σημειωθεί 

πως τα νήπια γνώριζαν τους άξονες συμμετρίας από 

προηγούμενες δραστηριότητες με τις Νηπιαγωγούς τους, 

οπότε βρήκαν τους τρεις άξονες χωρίς τη βοήθειά μας και 
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στην ερώτησή μας «Τι είναι ο άξονας συμμετρίας?» 

απάντησαν σωστά ότι είναι μία γραμμή που χωρίζει το χαρτί 

σε δύο ίσα μέρη. Συμπερασματικά,  εκπληρώθηκαν όλοι οι 

στόχοι που είχαμε θέσει (Στόχοι 1,2, 3 και 4). 

 

 

4η Δραστηριότητα Απόφαση για ενημέρωση-Κατασκευή προσκλήσεων για 

τους γονείς στην εκδήλωσή μας σε σχήμα και χρώμα 

λεμονιού 

Στόχοι  1) Να ανταλλάξουν απόψεις για τον τρόπο κατασκευής μιας 

πρόσκλησης,  

2) να παρατηρήσουν τη συμμετρία της και 

3) να συζητήσουν το περιεχόμενό της   

Υλικά-μέσα Χαρτονάκια σε κίτρινο χρώμα-μαρκαδόροι-διακορευτής-

κορδέλες σε πράσινο χρώμα, ψαλίδι, γλωσσοπίεστρα 

Περιγραφή    Αρχικά, συζητάμε με τα νήπια και αποφασίζουμε να 

προσκαλέσουμε τους γονείς τους στην εκδήλωσή μας με θέμα 

«Τρώμε υγιεινά» τη Δευτέρα στις 21 Νοεμβρίου του 2016. Γι΄ 

αυτόν τον λόγο τους δείχνουμε μία πρόσκληση από μία άλλη 

εκδήλωση, ώστε να παραδειγματιστούν σχετικά με τον τρόπο 

κατασκευής των δικών τους προσκλήσεων. Έτσι, δίνουμε σε 

κάθε παιδί ένα χαρτονάκι σε κίτρινο χρώμα και ανταλλάσσουν 

μεταξύ τους απόψεις σχετικά με τον τρόπο κατασκευής της 

πρόσκλησης (Στόχος 1). Τα βοηθάμε προτρέποντάς τα να 

διπλώσουν το χαρτονάκι στη μέση. Στη συνέχεια, σχηματίζουν 

με τη βοήθειά μας το περίγραμμα από 2 λεμόνια κολλημένα 
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μεταξύ τους στο σημείο που είχαν διπλώσει το χαρτονάκι και 

το κόβουν περιμετρικά. Μετά, τους ζητάμε να διπλώσουν στη 

μέση το χαρτόνι, ώστε να είναι αντικατοπτρισμένα τα δύο 

λεμόνια και να διακρίνουν τον άξονα συμμετρίας (Στόχος 2). 

Αργότερα,  τα ρωτάμε τί νομίζουν ότι είναι καλό να περιέχει η 

πρόσκληση (τόπο, χρόνο, σκοπό εκδήλωσης) που θα 

απευθύνεται στους γονείς τους, με σκοπό να τους 

προσκαλέσουμε στην εκδήλωση για την ενημέρωση των 

μαθητών της Α΄ Δημοτικού Κάτω Κλεινών του Δήμου 

Φλώρινας με θέμα «Τρώμε υγιεινά». Αφού ανταλλάξουν 

απόψεις μεταξύ τους (Στόχος 3) και  αποφασίσουν τι θα 

γράψουν (στη μία εσωτερική πλευρά), τα βοηθάμε να γράψουν 

το κείμενο (Στόχος 4). Στο κάτω μέρος της πρόσκλησης, 

γράφει κάθε νήπιο το όνομά του (Στόχος 4). Μετά, τρυπάμε 

την δεξιά άκρη της πρόσκλησης με διακορευτή και τα νήπια 

δένουν μια πράσινη κορδελίτσα. Στο τέλος,  κολλάμε στο πίσω 

κάτω μέρος της πρόσκλησης ένα γλωσσοπίεστρο ως 

χειρολαβή. 

Παρατηρήσεις   Ως προς την αξιολόγηση αυτής της δραστηριότητας, αξίζει να 

μνημονευθεί ότι τα νήπια χάρηκαν με την ιδέα κατασκευής 

μίας πρόσκλησης σε σχήμα και χρώμα λεμονιού. Δίπλωσαν το 

χαρτονάκι συμμετρικά, βρήκαν τον άξονα συμμετρίας 

σχημάτισαν με μαρκαδόρο ένα λεμόνι, αλλά δυσκολεύτηκαν 

μερικά να κόψουν ακριβώς πάνω στις προσχηματισμένες 

γραμμές, γι΄ αυτό και τα βοηθήσαμε. Στη συνέχεια, 

αποφασίσαμε το περιεχόμενο του κειμένου και δώσαμε 

έμφαση στο σλόγκαν «Τρώμε υγιεινά». Τα βοηθήσαμε εμείς 

να το γράψουν και αυτά ζωγράφισαν την κάρτα, τρύπησαν με 

τον διακορευτή στο σημείο που τους υποδείξαμε, έβαλαν την 

κορδέλα, τη δέσαμε μαζί και έγραψαν το όνομά τους. Στο 

τέλος, φωνάξαμε όλοι μαζί το σλόγκαν μας. Συμπερασματικά,  

εκπληρώθηκαν όλοι οι στόχοι που είχαμε θέσει (Στόχοι 1,2 και 

3). 

 



 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΑ Παρασκευή 

1η Δραστηριότητα Ανάγνωση Συνταγής «Τα κουλουράκια μας» με εικονόλεξα 
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Στόχοι  1) Να αναγνωρίσουν τα υλικά της συνταγής μέσα από τα 

εικονόλεξα και  

2) να ανταλλάξουν απόψεις για την εκτέλεσή της.  

Υλικά-μέσα 2 καρτέλες, 1 με τα υλικά και 1 με την εκτέλεση 

Περιγραφή    Αναγιγνώσκουμε στα νήπια τη συνταγή για τα κουλουράκια 

μας, πρώτα τα υλικά και μετά την εκτέλεση από τις καρτέλες 

με τα εικονόλεξα. Τα νήπια μας βοηθούν αναγνωρίζοντας στα 

εικονόλεξα τις εικόνες με αριθμούς και τρόφιμα (Στόχος 1). 

Στο τέλος, συζητάμε για τον τρόπο εκτέλεσής της (Στόχος 2) .  

  Η Συνταγή είναι η εξής: μία κούπα φυσικός χυμός 

πορτοκαλιού, μία κούπα λάδι, ένα λεμόνι, μία κούπα ζάχαρη 

και μία συσκευασία αλεύρι τύπου «Φαρινάπ». 

   Η εκτέλεσή της είναι η εξής: Στύβουμε τα πορτοκάλια στον 

αποχυμωτή. Βάζουμε σε ένα μεγάλο μπωλ την κούπα με το 

χυμό πορτοκάλι, την κούπα με το λάδι και τον χυμό του 

λεμονιού. Προσθέτουμε την κούπα με τη ζάχαρη και το 

αλεύρι. Ζυμώνουμε καλά, ώστε να μην κολλάει η ζύμη στα 

χέρια μας. Χωρίζουμε τη ζύμη σε δύο ίσα μέρη, ένα για κάθε 

ομάδα. Παίρνουμε μπαλίτσες από τη ζύμη και πλάθουμε 

κουλουράκια σε όποιο σχήμα θέλουμε. Τα τοποθετούμε σε ένα 

ταψί σε λαδόκολλα και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 20 

λεπτά. Όταν ψηθούν, τα βγάζουμε από το ταψί και τα 

σερβίρουμε.  

Παρατηρήσεις    Ως προς την αξιολόγηση αυτής της δραστηριότητας, αξίζει να 

μνημονευθεί ότι τα νήπια αναγνώρισαν εύκολα τις εικόνες με 

τους αριθμούς και τα τρόφιμα και στα υλικά της συνταγής και 

στην εκτέλεσή της και ήταν σε θέση να πουν τη συνταγή 

βλέποντας μόνο τις εικόνες, αλλά και να συζητήσουν για τον 

τρόπο εκτέλεσής της. Συμπερασματικά,  εκπληρώθηκαν όλοι 

οι στόχοι που είχαμε θέσει (Στόχοι 1 και 2). 
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2η Δραστηριότητα Παρασκευή Συνταγής «Τα κουλουράκια μας» 

Στόχοι  1) Να παρασκευάσουν γλυκά κουλουράκια,  

2) να εξοικειωθούν με τις ποσότητες και τις δοσολογίες μέσα 

από την ανάλογη χρήσης τους,  

3) να ταξινομήσουν τα υλικά σε υγρά και στερεά,  

4) να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και  

5) να απαριθμήσουν κάθε σειρά και τα κουλουράκια καθεμιάς 

Υλικά-μέσα Ηλεκτρικός αποχυμωτής, 2 μπωλ, κούπα, πορτοκάλια, λάδι, 

λεμόνι, ζάχαρη, αλεύρι, λαδόκολλα και ταψιά.  

Περιγραφή    Αρχικά, μαζευόμαστε σε ένα από τα τραπεζάκια που τρώνε 

τα νήπια, βάζουμε τη λεκάνη στη μέση και γύρω τα υπόλοιπα 

υλικά, για να παρασκευάσουμε τα κουλουράκια μας (Στόχος 

1). Ξεκινάμε την υλοποίηση της συνταγής, φτιάχνοντας τον 

χυμό πορτοκαλιού. Έτσι, κόβουμε τα πορτοκάλια στη μέση, 

δηλαδή σε δύο ίσα μέρη και ανακαλούμε στη μνήμη τους τις 

ποσότητες του ολόκληρου και του μισού. Τα στύβουμε στον 

αποχυμωτή και αφού ρίξουμε τον χυμό στην κούπα, τα ρωτάμε 

πόσα πορτοκάλια χρειαζόμαστε ακόμα, για να γεμίσει η κούπα 

μας (Στόχος 2). Στη συνέχεια, στύβουμε και το λεμόνι. Σ΄ αυτό 

το σημείο, ρωτάμε τα νήπια ποιά είναι τα υγρά και ποιά τα 

στερεά υλικά μας και για ποιό λόγο ανήκουν το καθένα στην 
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κατηγορία του (τα υγρά επειδή δεν έχουν καθορισμένο σχήμα 

και τα στερεά επειδή έχουν) (Στόχος 3). Αν δε γνωρίζουν, τους 

εξηγούμε εμείς.  

   Μετά, μετράμε τις ποσότητες των υλικών (Στόχος 2) και 

αρχίζουμε να τα ρίχνουμε στη λεκάνη με τη σειρά που 

αναγράφονται στη συνταγή. Ξεκινώντας με τα υγρά (χυμός 

πορτοκαλιού-λάδι-χυμός λεμονιού) και καταλήγοντας στα 

στερεά (ζάχαρη-αλεύρι). Ζυμώνουμε, ώσπου να 

ομογενοποιηθεί το μείγμα και το χωρίζουμε σε δύο μέρη. 

Χωρίζουμε και τα νήπια σε δύο ομάδες (Στόχος 4) και δίνουμε 

τη μια ζύμη στη μία ομάδα και την άλλη στη δεύτερη και 

πλάθουν κουλουράκια σε όποιο σχήμα θέλουν (πλεξούδα, 

στρόγγυλο, οκτάρι, σαλιγκάρι). Τα τοποθετούν σε δύο ταψιά, 

κάθε ομάδα στο δικό της και μετρούν πόσα κουλουράκια 

τοποθέτησαν σε κάθε σειρά και πόσες σειρές έχει κάθε ταψί 

(κατάσταση πολλαπλασιασμού) (Στόχος 5). Και βέβαια, τα 

δίνουμε για ψήσιμο! 

Παρατηρήσεις    Ως προς την αξιολόγηση αυτής της δραστηριότητας, αξίζει να 

μνημονευθεί ότι τα νήπια θυμόντουσαν τις ποσότητες του 

ολόκληρου και του μισού και από μόνα τους μας είπαν ότι τα 

πορτοκάλια ήταν μισά, όταν τα κόψαμε στη μέση. 

Ενθουσιάστηκαν με τον ηλεκτρικό αποχυμωτή και έστυψε το 

καθένα από ένα πορτοκάλι. Επίσης, όταν στύψαμε δύο 

πορτοκάλια και τα βάλαμε στην κούπα και αυτή ήταν μισή, τα 

ρωτήσαμε πόσα ακόμα χρειάζονται για να γεμίσει και μας 

απάντησαν άλλα δύο. Ακόμα, στην ερώτησή μας «Ποια υλικά 

είναι υγρά και ποιά στερεά», γνώριζαν μόνο τα υγρά και 

αγνοούσαν τα στερεά. Έτσι, τους εξηγήσαμε ότι στερεά 

λέγονται όσα μπορούμε να πιάσουμε με τα χέρια μας και δε 

φεύγουν, δηλαδή η ζάχαρη και το αλεύρι. Επιπλέον, όλα τα 

νήπια εκτός από ένα ήθελαν να ζυμώσουν το μείγμα, επειδή 

τους θύμιζε πλαστελίνη, όπως μας είπαν. Συνεργάστηκαν 

αρμονικά στις ομάδες τους και έδωσαν διάφορα σχήματα στα 

κουλουράκια (σαλιγκάρι, στρόγγυλο, οκτάρι). Αφού τα 

βάλαμε στο ταψί, μέτρησαν τις σειρές, καθώς και τα 

κουλουράκια καθεμιάς (6 σειρές με 5 κουλουράκια). Τότε, ένα 

νήπιο άρχισε να μετράει κάθε σειρά, όπως μετράει στο 

ομαδικό παιχνίδι «κρυφτό», δηλαδή 5-10-15-20-25-30 και 

όταν το ρωτήσαμε πόσα ήταν όλα τα κουλουράκια, μας 

απάντησε 30. Το ίδιο προτείναμε και στα υπόλοιπα να κάνουν 
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(κατάσταση πολλαπλασιασμού). Με το υπόλοιπο μείγμα 

συνέχισαν να φτιάχνουν στο διάλειμμα τα αρχικά των 

ονομάτων τους και διάφορα άλλα σχήματα. 

  

 

3η Δραστηριότητα Γινόμαστε όλοι κουλουράκια 

Στόχοι  1) Να σχηματίσουν με το σώμα τους τα σχέδια που έφτιαξαν 

στα κουλουράκια, αναπτύσσοντας την κινητικότητά τους 

Υλικά-μέσα  

Περιγραφή  Αρχικά, αφηγούμαστε το παραμύθι: « Μια φορά κι έναν καιρό 

ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στη χώρα με τα κουλουράκια. 

Κάθε πρωί ζύμωνε και έψηνε κουλουράκια Δεν ήξερε, όμως, 

να κάνει σχέδια στα κουλουράκια και ήθελε τη βοήθειά μας. 

Μπορούμε να τον βοηθήσουμε? Στη συνέχεια, ζητάμε από τα 

νήπια να γίνουν ζευγάρια και να σχηματίσουν με το σώμα τους 
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όρθιο ή ακουμπισμένο στο πάτωμα της τάξης τα σχέδια που 

έκαναν με τα κουλουράκια (Στόχος 1). Το ένα ζευγάρι το 

σαλιγκάρι, το άλλο το στρόγγυλο, το άλλο το οκτάρι και ούτω 

καθ εξής. 

Παρατηρήσεις  Ως προς την αξιολόγηση αυτής της δραστηριότητας, αξίζει να 

μνημονευθεί ότι τα νήπια ανά ζευγάρια σχημάτισαν το οκτάρι, 

το στρόγγυλο και το σαλιγκάρι με τα χέρια τους και τα αρχικά 

γράμματα των ονομάτων τους με τα πόδια τους. Ήταν μία 

ευχάριστη δραστηριότητα  κατά την οποία εκπληρώθηκε ο 

στόχος μας (Στόχος 1). 

4η Δραστηριότητα Τακτοποίηση σε πιάτα 

Στόχοι  1) Να τακτοποιήσουν τα κουλουράκια σε πιάτα σε συσκευασία 

δώρου  

2) να απαριθμήσουν τα πιάτα εφαρμόζοντας την αρχή της 

απαρίθμησης 1 προς 1 και 

3) να απαριθμήσουν τα κουλουράκια στο πιάτο τους και να 

μπορούν να υπολογίσουν πόσα ακόμα να προσθέσουν, ώστε 

να γίνουν 2 και 3 και πόσα να αφαιρέσουν, ώστε να γίνουν 0. 

Υλικά-μέσα πλαστικά πιάτα, διαφανής ζελατίνη για το τύλιγμα και 

κορδέλες, καρτέλες με τους αριθμούς 0, 1, 2, και 3 και με τα 

σύμβολα +, - και =. 

Περιγραφή    Αρχικά, δίνουμε σε κάθε νήπιο από ένα πλαστικό πιάτο για 

να βάλει μέσα τα ψημένα κουλουράκια του για να κεράσει 

τους γονείς του στην εκδήλωση της Δευτέρας (Στόχος 1). 

Πρώτα, τους ζητάμε να μετρήσουν τα πιάτα όλων αποδίδοντας 

μία τιμή σε κάθε πιάτο (Στόχος 2). Μετά, τους ζητάμε να 

τοποθετήσουν από 1 κουλουράκι στο πιάτο τους, μετά άλλο 1 

και μετά άλλο 1 και να τα απαριθμήσουν (Στόχος 3). 

Ταυτόχρονα, τους υποβάλλουμε τις ερωτήσεις: «Πόσα 

κουλουράκια βάλατε στην αρχή?», «Πόσα βάλατε μετά?», « 

Πόσα έχετε τώρα?», «Άν βγάλουμε ένα πόσα θα έχετε?» «Αν 

βγάλουμε δύο?», «Πόσα πιάτα έχουμε?», «Πόσα κουλουράκια 

έχει κάθε πιάτο?» Στο τέλος, παίζουμε ένα παιχνίδι με 

προσθαφαίρεση, ζητώντας τους να μας δείξουν με τις καρτέλες 

που έχουν τους αριθμούς από το 0 έως το 3, καθώς και τα 

σύμβολα της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του ίσον πόσα 

κουλουράκια έχουν, πώς τα πρόσθεσαν και πόσα θα έχουν αν 
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βγάλουν 1 ή 2 (Στόχος 3). Τα υπόλοιπα κουλουράκια τα 

κρατάμε για να κεράσουμε τους μαθητές του Δημοτικού τη 

Δευτέρα. 

Παρατηρήσεις    Ως προς την αξιολόγηση αυτής της δραστηριότητας, αξίζει να 

μνημονευθεί ότι τα νήπια απαρίθμησαν τα πιάτα τους 1 προς 1 

χωρίς να κάνουν λάθος ξεκινώντας την μία φορά από το πρώτο 

νήπιο προς μία κατεύθυνση και την άλλη από το τελευταίο 

προς την αντίθετη. Επίσης, όταν έβαλαν στο πιάτο τους τα 3 

κουλουράκια, απάντησαν όλα σωστά ότι είχαν 3 κουλουράκια. 

Όταν τα ρωτήσαμε αν βγάλουμε και αν βάλουμε 1 ή 2 

απάντησαν γρηγορότερα τα νήπια και τα προνήπια είπαν αυτά 

που άκουσαν από τα νήπια. Επιπλέον, κατά τη διαδικασία 

δημιουργίας συσκευασίας δώρου βοηθήσαμε εμείς να δέσουν 

την κορδέλα. Τέλος, στο παιχνίδι της προσθαφαίρεσης 

παρατηρήσαμε ότι γνώριζαν μόνο το σύμβολο της πρόσθεσης 

και όχι της αφαίρεσης και του ίσον. Δεν ήξεραν και το 0 ως 

αριθμό. Ξεκινούσαν να μετρούν από το 1. Παράλληλα, 

δυσκολεύτηκαν στην αφαίρεση, γι΄αυτό χρησιμοποιούσαμε 

διαρκώς τα ρήματα «βάζω» για την πρόσθεση και «βγάζω» για 

την αφαίρεση. Ως προς τον αναστοχασμό μας, καλό είναι να 

αναφέρουμε πως ίσως θα έπρεπε να ήταν μεμονωμένη 

δραστηριότητα το παιχνίδι της προσθαφαίρεσης και να 

εστιάσουμε στις επαναλήψεις, ώστε να μπορέσουν μόνα τους 

να τοποθετούν τις κάρτες και να βρίσκουν το αποτέλεσμα 

χωρίς τη βοήθειά μας. 
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ΗΜΕΡΑ Δευτέρα 

1
η
 Δραστηριότητα Δημιουργία αφίσας με κανόνες υγιεινής διατροφής με το 

παιχνίδι τάνγκραμ 

Στόχοι  1) Να δημιουργήσουν μία αφίσα με κανόνες υγιεινής 

διατροφής,   

2) να συμπληρώσουν τα κομμάτια της πυραμίδας, 

αντιστοιχίζοντας χαρτόνια με αριθμούς από το 1 ως το 7 με 

τους αριθμούς της πυραμίδας (παιχνίδι τάνγκραμ) και 

3) να αναπτύξουν τον γραπτό λόγο, γράφοντας τους κανόνες 

Υλικά-μέσα Χαρτόνι, μαρκαδόροι, χαρτονάκια, ψαλίδι, σχοινάκι 

Περιγραφή    Αρχικά, συζητάμε με τα νήπια και αποφασίζουμε να 

δημιουργήσουμε μία αφίσα (Στόχος 1), για να ενημερώσουμε 

ως ενεργοί πολίτες τους μαθητές του άλλου σχολείου- καθώς 

το Νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το Δημοτικό Σχολείο- . Γι΄ 

αυτόν τον λόγο τους δείχνουμε μία έτοιμη αφίσα με τρόφιμα, 

ώστε να παραδειγματιστούν σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας 

της δικής μας (τίτλος-σλόγκαν, εικόνα, αποφώνηση). Έτσι, 

βρίσκουμε μαζί τον τίτλο-σλόγκαν, τον γράφουμε μαζί στο 

πάνω μέρος του χαρτονιού (Στόχος 2) και τον ζωγραφίζουν τα 

νήπια με μαρκαδόρους. Στη συνέχεια, σχηματίζουμε ένα 
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ισοσκελές τρίγωνο που παραπέμπει σε μία από τις πλευρές της 

πυραμίδας της διατροφής και με το κινέζικο παιχνίδι τάνγκραμ 

τη συμπληρώνουν, κόβοντας 7 χαρτονάκια διαφορετικού 

χρώματος, τα 5 σε τριγωνικό σχήμα, το 1 σε σχήμα 

τετραγώνου και το τελευταίο σε σχήμα τραπεζίου και 

κολλώντας τα στις αντίστοιχες θέσεις της πυραμίδας, αφού τις 

αριθμήσουμε από το 1 ως το 7 (Στόχος 3). Μετά γράφουμε 7 

κανόνες υγιεινής διατροφής, ρωτώντας τα νήπια ποιοί θα είναι 

αυτοί (Μερικοί απ αυτούς μπορεί να είναι αυτοί που γράψαμε 

στα φυλλάδια της Τετάρτης)(Στόχος 2). Στο τέλος, γράφουμε 

στην αφίσα ποιό Νηπιαγωγείο είμαστε (αποφώνηση) (Στόχος 

2). 

Παρατηρήσεις    Ως προς την αξιολόγηση αυτής της δραστηριότητας, αξίζει να 

μνημονευθεί ότι αποφασίσαμε μαζί με τα νήπια να γράψουμε 

στην αφίσα τον τίτλο- σλόγκαν που περιείχαν οι  προσκλήσεις 

των γονέων την Πέμπτη, «Τρώμε υγιεινά». Εμείς γράψαμε το 

σλόγκαν και τα νήπια ένα-ένα με τη σειρά ζωγράφισαν το 

εσωτερικό των γραμμάτων με όποιο χρώμα διάλεγε το καθένα. 

Έκοψαν τα χαρτονάκια και τα κόλλησαν στον σωστό αριθμό 

(το 1 στο 1, το 2 στο 2 και ούτω καθ΄εξής). Όταν τα ρωτήσαμε 

ποιά σχήματα βλέπουν, ήταν σε θέση να απαντήσουν σωστά 

τρίγωνα και τετράγωνο, αλλά δε γνώριζαν το τραπέζιο, το 

οποίο γνώρισαν από μας. Κόλλησαν τα γλωσσοπίεστρα με 

τους κανόνες και όσα νήπια μπορούσαν να γράψουν, τους 

αντέγραψαν στα χαρτονάκια. Στο τέλος, γράψαμε την 

αποφώνηση «Νηπια-γωγείο Κάτω Κλεινών». Επίσης, ας 

αναφερθεί ότι τα προνήπια δεν μπορούσαν να κόψουν καλά τα 

σχήματα και τα βοηθήσαμε και όταν τα  νήπια έγραφαν τους 

κανόνες, αυτά κατευθύνθηκαν στις γωνιές για παιχνίδι, επειδή 

δεν τα καταφέρνουν στο γράψιμο. 
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2η Δραστηριότητα Παρασκευή σνακ με  γιαούρτι, φρούτα και τα κουλουράκια 

μας 

Στόχοι  1) Να παρασκευάσουν ένα σνακ με γιαούρτι, κουλουράκια και 

φρουτοσουβλάκια και  

2) να απαριθμήσουν από το 1 ως το 11 και από το 1 ως το 20 

Υλικά-μέσα Πλαστικά μπολάκια, φρούτα εποχής, γιαούρτι, κουτάλι 

Περιγραφή    Αρχικά, στα πλαίσια της εκδήλωσής μας αποφασίζουμε ως 

ενεργοί πολίτες να παρασκευάζουμε ένα υγιεινό  σνακ για να 

κεράσουμε τους 20 μαθητές του Δημοτικού Σχολείου, αλλά να 

φάμε κι εμείς (Στόχος 1). Έτσι, ρωτάμε τα νήπια πόσα 

μπολάκια χρειαζόμαστε για τα παιδιά του Δημοτικού που είναι 

20 και πόσα για μας που είμαστε 11, 8 τα νήπια και 3 οι 

Νηπιαγωγοί, αν πάρει ο καθένας από 1. Τα χωρίζουμε σε δύο 
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ομάδες, από τις οποίες η μία θα ετοιμάσει τα δικά μας 

μπολάκια και η άλλη των παιδιών του Δημοτικού σχολείου 

(Στόχος 2). Έτσι,  τοποθετούν από 2 κουταλιές γιαούρτι και 

από 1 κουλουράκι που φτιάξαμε την Παρασκευή σε κάθε 

μπολάκι. Στο τέλος, μετράνε και τα φρούτα από 1 για όλους 

μας ανά δεκάδες. 

Παρατηρήσεις    Ως προς την αξιολόγηση αυτής της δραστηριότητας, αξίζει να 

μνημονευθεί ότι συνεργάστηκαν αρμονικά οι ομάδες για την 

παρασκευή του σνακ. Κάθε ομάδα απαρίθμησε σωστά τα 

μπολάκια, τις κουταλιές γιαουρτιού, τα κουλουράκια και τα 

μανταρίνια. Συμπερασματικά, εκπληρώθηκαν όλοι οι στόχοι 

μας (Στόχος 1 και 2).   

 

 

 

3η Δραστηριότητα Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Κλεινών 

Στόχοι  1) Να αναπτύξουν τον προφορικό λόγο, εξηγώντας την 

πυραμίδα της διατροφής και την αφίσα με τους κανόνες της 

υγιεινής διατροφής και  

2) να τους μοιράσουν τα φυλλάδια και το υγιεινό σνακ  

Υλικά-μέσα Η πυραμίδα της διατροφής, η αφίσα, τα φυλλάδια και το σνακ 

Περιγραφή    Αρχικά, συζητάμε και αποφασίζουμε να πάρουμε μαζί μας 

στην επίσκεψη των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου την 
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αφίσα μας, την πυραμίδα της διατροφής, τα φυλλάδια και το 

υγιεινό σνακ που τους ετοιμάσαμε. Ρωτάμε ποιά νήπια 

επιθυμούν να μιλήσουν στην εκδήλωση (Στόχος 1), να τους 

εξηγήσουν την πυραμίδα και την αφίσα με τους κανόνες 

υγιεινής διατροφής (Στόχος 1) και να μοιράσουν τα φυλλάδια 

και το σνακ (Στόχος24). Η βοήθειά μας είναι πάντα διαθέσιμη. 

Και η επίσκεψή μας πραγματοποιείται! 

Παρατηρήσεις    Ως προς την αξιολόγηση αυτής της δραστηριότητας, αξίζει να 

μνημονευθεί ότι ένα από τα νήπια εξήγησε την πυραμίδα της 

διατροφής στα παιδιά του Δημοτικού σχολείου και την αφίσα 

μας, βοηθούμενο από μας και τα υπόλοιπα μοίρασαν κανόνες 

υγιεινής διατροφής και όχι τα φυλλάδιά τους, αφού το καθένα 

απ΄ αυτά το κράτησε στο συρτάρι του. Στη συνέχεια, τα παιδιά 

διάβασαν φωναχτά σε όλους τον κανόνα που τους μοιράστηκε 

και φεύγοντας πήραν τα μανταρίνια και όχι το σνακ που τους 

ετοιμάσαμε, καθώς λόγω μιας νομοθεσίας που γνωστοποι-

ήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας εκείνο το χρονικό διάστημα 

απαγορεύτηκε στα παιδιά να τρώνε οτιδήποτε χωρίς τη 

συγκατάθεση των γονέων τους. Στο σημείο αυτό, ας σημειωθεί 

ότι ήρθαν τρεις γονείς των νηπίων στην εκδήλωση, οι οποίοι 

έδειξαν τη γενικότερη ευχαρίστησή τους.  
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4η Δραστηριότητα Αξιολόγηση 

Στόχοι  1) Να αξιολογήσουν την εκδήλωση, αναπτύσσοντας τον 

προφορικό λόγο και την κριτική τους σκέψη, αλλά και όλες τις 

δραστηριότητες της εβδομάδας μας και  

2) να αναπτύξουν την κινητικότητά τους  

Υλικά-μέσα Τραγούδι: «O πρίγκιπας Λεμόνης και η όμορφη Κρεμμύδω» 

 

Περιγραφή  Μετά το τέλος της εκδήλωσης επιστρέφουμε στην τάξη μας 

και συζητάμε τί μας άρεσε, τί μας εντυπωσίασε, τί μας 

δυσκόλεψε και τί διαφορετικό θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει 

στην εκδήλωσή μας (Στόχος 1). Επιπλέον, ρωτήσαμε τα νήπια 

ποιές δραστηριότητες απ΄ όσες υλοποιήσαμε με την παρουσία 

μας εκεί τους άρεσαν και ποιες τους δυσκόλεψαν. Στο τέλος, 

χορεύουμε όλοι μαζί παρέα με την Ντίτσα-Λεμονίτσα το 

τραγούδι: «O πρίγκιπας Λεμόνης και η όμορφη Κρεμμύδω» 

(Στόχος 2). 

Παρατηρήσεις    Ως προς την αξιολόγηση αυτής της δραστηριότητας, αξίζει να 

μνημονευθεί ότι με την επιστροφή μας στην τάξη το νήπιο που 

μίλησε στα παιδιά του Δημοτικού σχολείου ενθουσιάστηκε και 

μας είπε: «ήμουν κι εγώ μια μικρή δασκάλα. Ήταν πολύ 

εύκολο!». Γενικότερα τους εντυπωσίασε η συγκέντρωση με τα 

μεγάλα παιδιά, αλλά δεν τους άρεσε που δεν ήταν τόσο 

πειθαρχημένα και ήσυχα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. 

Είπαν χαρακτηριστικά: «Κυρία Κική, θέλουμε να 

ξαναβρεθούμε με τα μεγάλα παιδιά, αλλά να μην κάνουν τόση 

φασαρία.». Όταν ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για όλη την 

εβδομάδα, τα νήπια απάντησαν ευχάριστα στις ερωτήσεις που 

τους απευθύναμε. Απ΄ όλες τις δραστηριότητες τους άρεσε 

περισσότερο το παιχνίδι με το μανάβικο, η συμπλήρωση της 

διατροφικής πυραμίδας και η παρασκευή της συνταγής με τα 

κουλουράκια. Βέβαια, τους δυσκόλεψε το παιχνίδι της 
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προσθαφαίρεσης. Στο τέλος, χορέψαμε όλοι μαζί το τραγούδι: 

«O πρίγκιπας Λεμόνης και η όμορφη Κρεμμύδω». Εδώ, είναι 

καλό να αναφερθεί ότι τα νήπια ζωγράφισαν από μία 

ζωγραφιά για μας και μας αγκάλιασαν, ευχαριστώντας μας για  

την όλη παρουσία μας εκεί.  

 

 

 

Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Α) Ως προς τις δραστηριότητες που υλοποιήσαμε, αξίζει να αναφερθεί ότι ανήκουν 

στο ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου Κάτω Κλεινών και 

συγκεκριμένα στο θέμα: «Ενεργός πολίτης και Διατροφή» που μας πρότεινε η 

Νηπιαγωγός. Επιπλέον, αξιοποιήσαμε προγενέστερες μαθησιακές εμπειρίες των 

Νηπίων, ότι δηλαδή έτρωγαν στα γεύματά τους φρούτα και λαχανικά και γνώριζαν τα 

σχήματα (τρίγωνο και τετράγωνο), καθώς και τον άξονα συμμετρίας. Οι στόχοι ήταν 

σαφείς και απόλυτα σχετικοί με τις δραστηριότητες, οι οποίες ως επί το πλείστον 

ήταν γλωσσικές και μαθηματικές, αφού τα περισσότερα παιδιά ήταν νήπια (μόνο δύο 

προνήπια) και γνώριζαν γραφή και μαθηματικές έννοιες. Χρησιμοποιήσαμε τα 

κατάλληλα υλικά για κάθε δραστηριότητα και σε δύο από αυτές, τη διατροφική 

πυραμίδα και το μανάβικο, είχαμε φτιάξει εκ των προτέρων τις αρχικές κατασκευές, 

τις οποίες τα νήπια ολοκλήρωσαν. Τέλος, προβαίναμε στη λειτουργική 

αναδιαρρύθμιση του χώρου στις κινητικές δραστηριότητες και χωρίζαμε τα νήπια σε 

ομάδες όταν το κρίναμε απαραίτητο.   

 

Β) Ως προς τις αντιδράσεις των νηπίων στις δραστηριότητες, αξίζει να αναφερθεί ότι 

αυτές άγγιζαν τα ενδιαφέροντά τους και ενθάρρυναν την πρωτοβουλία, την ελεύθερη 

έκφραση, την κριτική σκέψη και την ενεργό συμμετοχή τους σε αυτές. Συνεπώς, τα 

νήπια οικοδόμησαν τις γνώσεις τους και με τη δράση τους πάνω σε αντικείμενα 

ανακαλύπτοντας τις ιδιότητές τους, αλλά και αλληλεπιδρώμενα με το κοινωνικό 

περιβάλλον. Η δραστηριότητα που τους άρεσε περισσότερο ήταν το μουσικοκινητικό 

παιχνίδι του μανάβικου, το οποίο ήθελαν συνεχώς να παίζουμε στο ελεύθερο παιχνίδι 

και στα διαλείμματα όλες τις επόμενες ημέρες («Κυρία, θα παίξετε μαζί μας?»). Είναι 

χαρακτηριστική η αντίδραση ενός νηπίου στη θέαση του μανάβικου με τη φράση: 

«Είστε η καλύτερη κυρία». Επιπλέον, ενθουσιάστηκαν με τη συμπλήρωση της 

διατροφικής πυραμίδας, την παρασκευή της συνταγής με τα κουλουράκια («Κυρία, 

θέλουμε να κάνουμε κι άλλα κουλουράκια», «Κυρία, πότε θα τα φάμε?»). Βέβαια, 

τους δυσκόλεψε στον παραδοσιακό χορό «Κοντούλα λεμονιά» το σήκωμα του δεξιού 
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και του αριστερού ποδιού και το παιχνίδι της προσθαφαίρεσης. Τέλος, ήταν 

συνεργάσιμα, εκτός από ελάχιστα περιστατικά συγκρούσεων που επιλύονταν άμεσα 

με εποικοδομητικό διάλογο. 

 

Γ) Ως προς τη δική μας συμβολή σε όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αξίζει να 

αναφερθεί ότι το θέμα που μας πρότεινε η Νηπιαγωγός ήταν στα πλαίσια των 

ενδιαφερόντων μας και δε μας δυσκόλεψε και σαφώς ήταν βασισμένο στην 

προγενέστερη παρατήρηση της τάξης. Ήμασταν προετοιμασμένοι και είχαμε 

μελετήσει κάθε βήμα των δραστηριοτήτων. Βεβαίως, λάβαμε υπόψη μας τις ανάγκες 

κάθε παιδιού και βοηθούσαμε όποιο αδυνατούσε να ανταποκριθεί στην υλοποίηση 

των δραστηριοτήτων. Τα νήπια δεν ήταν πολλά, με αποτέλεσμα να γίνεται 

ευκολότερο το εκπαιδευτικό μας έργο, κατά το οποίο δεν κρίθηκε αναγκαία η 

τροποποίηση καμίας δραστηριότητας. Διαμορφώναμε τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε 

να είναι εφικτή και η εξατομικευμένη αλλά και η ομαδική εργασία τους. 

Ευχαριστηθήκαμε από τη συμμετοχή μας σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και 

νιώσαμε κι εμείς έστω και για αυτές τις λίγες ημέρες ότι μπορούμε να 

ανταποκριθούμε στο ρόλο της  Νηπιαγωγού, προτρέποντας τα νήπια στη «δια βίου 

μάθηση». Τέλος, πιστεύουμε πως ικανοποιήθηκαν και οι Νηπιαγωγοί από το 

συνολικό εκπαιδευτικό μας έργο και χάρηκαν που μας εμπιστεύτηκαν τα νήπιά τους.  

 

Δ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

  Ως προς το γενικότερο πλαίσιο υλοποίησης της πρακτικής άσκησής μας, είναι καλό 

να αναφέρουμε ότι τηρήσαμε το ωράριο των Νηπιαγωγών, το οποίο στο ολοήμερο 

πρόγραμμα διέφερε από αυτό του Υπουργείου. Συγκεκριμένα, το γεύμα 

μεταφέρονταν στις 13:45 το μεσημέρι και μετά ακολουθούσε η χαλάρωση και ο 

ύπνος ως τις 15:15, με αποτέλεσμα η τελευταία οργανωμένη δραστηριότητα να 

υλοποιείται μέχρι την αποχώρησή τους.   
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Συμπεράσματα 

  Η έννοια του πολίτη που αναφέρεται στην ενεργό συμμετοχή του στα κοινά 

προϋποθέτει τη συνειδητοποίηση της έννοιας, ώστε η εκπαίδευση προς αυτήν την 

κατεύθυνση να είναι επιτυχής. Μία τέτοια προσπάθεια επιτεύχθηκε στα πλαίσια της 

πρακτικής άσκησής μου, όπου υλοποιήθηκε ένα σχέδιο project με θέμα «Ενεργός 

πολίτης και Διατροφή». Η εκπαιδευτική διαδικασία είχε στόχο την ανάπτυξη 

κριτικών δεξιοτήτων των Νηπίων, ώστε να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στην 

υγιεινή διατροφή, αλλά και να δράσουν ως ενεργοί πολίτες ενημερώνοντας άλλους 

μαθητές για όσα έμαθαν και έκαναν πράξη με τη βοήθεια των δραστηριοτήτων που 

συμπεριέλαβε αυτό το σχέδιο. Σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πλαίσιο, με δυνατότητες 

συμμετοχής των Νηπίων σε δημοκρατικές διαδικασίες, δημιουργήθηκαν τα 

κατάλληλα ερεθίσματα, ώστε αυτά να γίνουν μέλη μια κοινωνίας των πολιτών, 

διαμορφωμένης με κοινωνικές αξίες ενάντια στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της 

σύγχρονης εποχής. Η ανταπόκριση των Νηπίων στο εν λόγω σχέδιο project είναι μια 

απόδειξη ότι μπορούν τα παιδιά από τη νηπιακή τους ηλικία να παράσχουν 

κοινωνικές υπηρεσίες με τη δράση τους και να καταστούν ενεργοί πολίτες της 

σύγχρονης κοινωνίας.     

 

 

 

Επίλογος 

Λαμβάνοντας υπόψη όλο το θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο στο οποίο 

αναφερθήκαμε, είναι δύσκολο να αντιληφτούμε την έννοια του ενεργού πολίτη χωρίς 

κοινωνικές προεκτάσεις και χωρίς τη σύνδεσή της με την εκπαίδευση. Η 

αλληλεπίδραση όλων αυτών δημιουργεί ένα ενιαίο σύνολο που μας οδηγεί στην 

ανάγκη συσχέτισής τους, με σκοπό μια κοινωνία πολιτών που επιδεικνύει ωριμότητα, 

σθεναρότητα και διαρκεί συμμετοχική δράση. 
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