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«Παιδικό Μοσζείο  Αγάπης», ένα πρόγραμμα ενίζτσζης ηων 

μαθηζιακών εμπειριών ηων παιδιών, μέζω ηης ζσνεργαζίας 

ζτολείοσ-οικογένειας.  
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Εηζαγσγή 

 Ζ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηελ πνηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα (Γεσξγίνπ 

2000. Keck & Kirk, 2001). Ψο πξνο ηε ζρέζε ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο έρνπλ 

δηαηππσζεί δηάθνξεο ζεσξίεο. Ζ Epstein (1992) (βι. θαη Γεσξγίνπ 2000. Textor 

1997) δηαθξίλεη ηέζζεξηο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο: Τν νξγαληζκηθφ κνληέιν, ην 

ζηαδηαθφ κνληέιν, ην νηθνζπζηεκηθφ κνληέιν θαη ην ζθαηξηθφ κνληέιν.   

Δλψ ζηηο δχν πξψηεο πξνζεγγίζεηο δε ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία 

νηθνγέλεηαο-ζρνιείνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηξίηε ζεψξεζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζην 

νηθνζπζηεκηθφ κνληέιν ηνπ Bronfenbrenner (1993. 1986), ην παηδί «αλήθεη» 

ηαπηφρξνλα ζε δηάθνξα ππνζπζηήκαηα (κηθξνζπζηήκαηα, κεζνζπζηήκαηα, 

εγσζπζηήκαηα θαη καθξνζπζηήκαηα). Σπλεπψο, ε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη 

νηθνγέλεηαο φρη κφλνλ δελ εκπνδίδεηαη, αιιά ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

επηηπρή αγσγή. Τέινο, ε ηέηαξηε ζεψξεζε, κία εηδηθή πεξίπησζε ηεο 

νηθνζπζηεκηθήο ζεψξεζεο, είλαη ην ζθαηξηθφ κνληέιν ηεο Epstein. Σχκθσλα κ’ 

απηφ, ε νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν θαη ε θνηλφηεηα έρνπλ σο ζεκείν ηνκήο θαη θνηλφ 

ελδηαθέξνλ ηνπο ην παηδί. 

Τν ζρνιείν ιεηηνπξγεί σο ν θχξηνο θνξέαο παξνρήο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, 

πνπ πνιιέο θνξέο παξακέλνπλ εγθισβηζκέλεο ζε παξαδνζηαθά πξφηππα, ηα νπνία 

είλαη απνθνκκέλα απφ ηηο εκπεηξίεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (Scribner & Cole, 1992). 

Ψζηφζν, ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί γηα ην παηδί κηα κηθξή θνηλσλία, κέζα 

ζηελ νπνία εληάζζεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ηελ επξχηεξε 

θνηλφηεηα, θαη είλαη αλαγθαία ε νκαιή ζπλχπαξμή ηνπ κέζα ζ’ απηέο.  

Τν ζέκα «γνλείο θαη ζρνιείν» απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο πνιιψλ 

επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα (Γεσξγίνπ, 2000). Οη πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

θαη ην παηδί έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο φηαλ νη γνλείο ζπλεξγάδνληαη 

κε ην ζρνιείν (Olmsted, 1991). Έρεη απνδεηρζεί εξεπλεηηθά φηη ε ζπλεξγαζία 

γνληψλ-ζρνιείνπ επηδξά ζεηηθά ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηψλ, ζηελ 

αιιαγή ησλ απφςεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ην θιίκα ζηελ ηάμε, ζηελ αχμεζε ησλ 

θηλήηξσλ γηα κάζεζε (Secada, 1989), ζηε ζεηηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπο 

(Oaks & Lipton, 1990). Όπσο εμάιινπ επηζεκαίλεηαη επξχηεξα ζηε βηβιηνγξαθία, ε 

πιεηνλφηεηα ησλ δαζθάισλ θαη ησλ γνληψλ κνηξάδνληαη θνηλνχο ζηφρνπο, ελψ 
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θαζέλαο απφ απηνχο θέξλεη ζπκπιεξσκαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο (Γεσξγίνπ, 

2000). 

Όπσο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά ν Bloom (1981), θάζε νηθνγέλεηα έρεη ην δηθφ ηεο 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα θη έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δηδαζθαιίαο, γη’ απηφ θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ κπνξνχλ λα κείλνπλ αλεπεξέαζηνη απφ ηε κάζεζε πνπ 

ζπληειείηαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ. Οη γνλείο, επνκέλσο, πξέπεη λα ζεσξνχληαη 

ζηνηρείν θιεηδί ζηελ αλάπηπμε απηήο ηεο κφξθσζεο. Σπλεξγαδφκελνη καδί ηνπο 

αμηνπνηνχκε θαη επεθηείλνπκε ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ψο εθ ηνχηνπ, 

ζεσξείηαη αλαγθαία ε ελεκέξσζε θαη πξνηξνπή ηνπο λα ππνζηεξίδνπλ ηε κάζεζε 

ησλ παηδηψλ θαη ζην ζπίηη, σο ζπλέρεηα ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ πηνζεηνχληαη ζην 

ζρνιείν, κε δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη ηα παηδηά κε πξνζπκία θαη 

επραξίζηεζε (Γαθέξκνπ, Κνπινχξε, & Μπαζαγηάλλε, 2006). Άιισζηε ζην ΓΔΠΠΣ 

αλαδεηθλχεηαη ε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο. 

Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ε ζχλδεζε κε ηελ θνηλφηεηα εληζρχνπλ 

ηε κάζεζε γηαηί:  

α) Υπάξρεη ζπλέρεηα κεηαμχ ησλ «καζεζηαθψλ» εκπεηξηψλ ησλ παηδηψλ ζην 

ζρνιείν θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπο έμσ απφ απηφ θαη έηζη δηεπθνιχλεηαη ε κεηαθνξά 

ηεο γλψζεο. 

β) Ζ γλψζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ παηδηψλ εθηφο ζρνιείνπ νδεγεί αβίαζηα ζηελ 

νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ επηινγή ζεκάησλ πνπ «έρνπλ λφεκα γη’ απηά».  

γ) Τα παηδηά ληψζνπλ φηη κπνξνχλ λα είλαη ν εαπηφο ηνπο ζε φια ηα 

πεξηβάιινληα θαη δελ αλαγθάδνληαη λα γίλνληαη «θάπνηνη άιινη» αλάινγα κε ην 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ θάζε θνξά. 

Δπξχηεξνο ζηφρνο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ησλ καζεζηαθψλ 

εκπεηξηψλ ησλ παηδηψλ, κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο, θαζψο επεξεάδεη θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε. Όζεο πεξηζζφηεξεο νκνηφηεηεο ζηηο καζεζηαθέο ηνπο 

εκπεηξίεο βηψλνπλ ηα παηδηά, ηφζν πεξηζζφηεξν δηεπθνιχλεηαη ε κεηαθνξά ηεο 

γλψζεο απφ ην ζρνιείν ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη απμάλεηαη ε απηνπεπνίζεζε κε ηελ 

νπνία θηλνχληαη απφ ην έλα πεξηβάιινλ ζην άιιν (Edwards, Fleer, & Nuttall, 2008). 

Σε θάζε θνηλσλία νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηα είδε ζηξαηεγηθψλ πνπ 

θαιιηεξγνχλ θαη επεθηείλνπλ ηελ θαηάθηεζε επηθνηλσληαθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ. Οη δεμηφηεηεο απηέο είραλ αξρίζεη λα αλαπηχζζνληαη 

ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζπληεινχλ ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ζηε γλσζηηθή 

αλάπηπμε ησλ αηφκσλ.  

Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα νξγαλψζεη έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο φπνπ ην 

παηδί ζα απνθηήζεη ηελ επηδησθφκελε γλψζε ζηε δηάξθεηα πνιιαπιψλ θαη 

πνιχκνξθσλ εκπεηξηψλ, κέζα ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο ζπλζήθεο, φπνπ 

αλαπηχζζνληαη ελδηαθέξνπζεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο μεθηλνχλ απφ ηα 

πξνζσπηθά βηψκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ. Ζ ζρνιηθή δσή πξνζθέξεη θαζεκεξηλά 

επθαηξίεο γηα πνιχπιεπξεο εκπεηξίεο πνπ κεηαβηβάδνπλ ζην παηδί ζπλαηζζήκαηα 

απηνεθηίκεζεο, απηνεπηβεβαίσζεο, εμσηεξίθεπζεο ζπλαηζζεκάησλ θαη δεμηφηεηεο, 

νη νπνίεο κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κέζσ ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπ παηδηνχ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Γηα λα δηαδξακαηίζνπλ ηα παηδηά ξφιν ελεξγεηηθφ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζεί έλα ππνζηεξηθηηθφ 

πιαίζην, πνπ ζα επεξεάζεη ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη απνδνρήο. Τν 

πξψην δηάζηεκα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο είλαη απαξαίηεην λα νξγαλψλνληαη 

καζεζηαθέο εκπεηξίεο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ. 
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Γηα ηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο ην πξψην θαη πην ζεκαληηθφ 

«καζεζηαθφ πεξηβάιινλ» απνηεινχλ νη αιιειεπηδξάζεηο θαη νη ζρέζεηο ηνπο κε 

ζεκαληηθνχο «άιινπο», ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν. Ζ πνηφηεηα ησλ εκπεηξηψλ ηνπο 

ζηνλ ηνκέα απηφ, επεξεάδεη ηφζν ηε ζπλαηζζεκαηηθή φζν θαη ηε γλσζηηθή ηνπο 

αλάπηπμε. Ζ πξνζσπηθή ελδπλάκσζε θαη ε δηακφξθσζε κηαο πγηνχο 

πξνζσπηθφηεηαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο.  

Σηα πεξηζζφηεξα ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα πξνζρνιηθήο αγσγήο, ζηα πιαίζηα 

κηαο νιηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ παηδηψλ, ζηφρνο δελ είλαη κφλν ε κάζεζε αιιά 

θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ελδπλάκσζε ησλ παηδηψλ. Σηφρνο ηεο πξνζσπηθήο 

ελδπλάκσζεο ηνπ παηδηνχ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία είλαη: λα ιεηηνπξγήζεη κε 

απμαλφκελε απηνλνκία θαη απηνπεπνίζεζε, λα δηακνξθψζεη κηα ζεηηθή έλλνηα γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ, λα αλαγλσξίδεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, λα 

λνηάδεηαη γηα ηνπο άιινπο θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζεηηθά ζηηο δπζθνιίεο. 

Ζ έλλνηα ηνπ εαπηνχ έρεη δχν βαζηθέο δηαζηάζεηο ηελ απηναληίιεςε θαη ηελ 

απηνεθηίκεζε. Ζ απηναληίιεςε αθνξά ζηελ γλσζηηθή πιεπξά θαη απνηειεί ην 

ζχλνιν ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ δηαζέηεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ απηνεθηίκεζε 

αληηπξνζσπεχεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά θαη αλαθέξεηαη ζηελ άπνςε πνπ έρεη 

θάπνηνο γηα ηελ αμία ηνπ σο αηφκνπ (Μαθξή-Μπφηζαξε, 2001). Σχκθσλα κε ηνλ 

Rogers (1961) ε απηνεθηίκεζε αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

«ζεκαληηθνχο άιινπο» πνπ ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ είλαη νη 

γνλείο ηνπ. Όηαλ ππάξρεη θιίκα απνδνρήο, ρσξίο φξνπο, θαη θαιήο δηάζεζεο, ην 

άηνκν καζαίλεη λα εθθξάδεηαη ειεχζεξα θαη λα είλαη αλνηρηφ ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. 

Όζν κεγαιχηεξε ζηήξημε ληψζεη έλα άηνκν φηη ιακβάλεη απφ ηα δηάθνξα 

πξφζσπα ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ πεξίγπξνπ, ηφζν ζεηηθφηεξεο είλαη νη εθηηκήζεηο ηνπ 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ θνηλσληθή ζηήξημε είλαη έλα δηαπξνζσπηθφ πιέγκα ζρέζεσλ 

πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην άηνκν λα ελδπλακψζεη ηε ζέιεζή ηνπ θαη λα αλαπηχμεη 

δεμηφηεηεο κέζα απφ πνηνηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηα άιια άηνκα (Mc 

Combs, 1991). Αθνξά ζηελ απνδνρή, σο κνξθή ζεηηθήο εθηίκεζεο, ην ελδηαθέξνλ 

θαη ηε βνήζεηα πνπ πξνζθέξνληαη ζην άηνκν απφ δηάθνξεο πεγέο (Vaux, 1992. 

Winemiller, Mitchell, Sutliff, & Cline, 1993). Ζ γνλετθή ζηήξημε εθθξάδεηαη κέζα 

απφ εθδειψζεηο ζηνξγήο θαη απνδνρήο ησλ πξάμεσλ ηνπ παηδηνχ (Μαθξή-

Μπφηζαξε, 2001). Οη γνλείο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε πςειήο απηνεθηίκεζεο 

ησλ παηδηψλ ηνπο δείρλνπλ απνδνρή, θαηαλφεζε, ελδηαθέξνλ θαη ζπδεηψληαο, 

πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα αηνκηθή έθθξαζε θαη πξσηνβνπιία (Ball, 1992). 

Όηαλ ην παηδί δηαζέηεη κηα ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ιεηηνπξγεί κε 

απηνλνκία θαη απηνπεπνίζεζε. Ζ ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ θαη ην αίζζεκα αμίαο 

πνπ απνξξέεη θαζψο θαη δπλαηφηεηα ηθαλνπνηεηηθήο αιιειεπίδξαζεο δίλεη ζην παηδί 

έλα αίζζεκα απηνπεπνίζεζεο, θαζψο θαη θίλεηξα γηα δεκηνπξγία θαη κάζεζε 

(Μαθξή-Μπφηζαξε, 2001). Δκπιέθεηαη ελεξγεηηθά δηαδηθαζία κάζεζεο θαη αληιεί 

ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο. Δπνκέλσο ε 

πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ θηλεηνπνίεζε, 

ζεηηθή ζηάζε γηα κάζεζε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ παηδηνχ ζηνπο 

δηάθνξνπο καζεζηαθνχο ηνκείο. Τέινο, φηαλ ηα παηδηά είλαη ηθαλά λα εθθξάδνπλ θαη 

λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο, θαη λα γίλνληαη 

θαηαλνεηά απφ ηνπο άιινπο, είλαη πην εχθνιν λα απηνλνκεζνχλ θαη λα αλαπηχμνπλ 

ζεηηθφ απην-ζπλαίζζεκα. 
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Μεζνδνινγία 

Σηφρνο 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε 

ελίζρπζε θαη επέθηαζε ησλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ ησλ παηδηψλ ζην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ, κέζα απφ νξγαλσκέλεο δηαδηθαζίεο ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο 

νη νπνίεο ζπκβάινπλ: ζηελ πηζηνπνίεζε θνηλήο επζχλεο ζηε κάζεζε ησλ παηδηψλ, 

ζηελ πξνψζεζε ηεο νιηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, ζηε 

δηακφξθσζε ζεηηθήο απηναληίιεςεο, ζηε βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ηνπο 

ζρέζεσλ, ζηελ ελίζρπζε νκαιήο κεηάβαζεο απφ ην ζπίηη ζην ζρνιείν. Οξγαλψζακε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνήζεζαλ ηα παηδηά λα ζπλδέζνπλ ηε δσή ηνπο ζην ζρνιείν κε 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο. 

Φξνληίζακε νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ λα άπηνληαη 

πνηθίισλ ηνκέσλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ λεπηαγσγείνπ. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο δνκήζεθαλ κε δηαζεκαηηθφ ηξφπν, ψζηε ε δηεξεχλεζε ηνπ 

επηιεγκέλνπ ζέκαηνο λα γίλεη ζθαηξηθά, ελψ ελζσκαηψζακε ζην ζρεδηαζκφ καο ηε 

ρξήζε πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ (εηθφλσλ, βίληεν θαη κνπζηθψλ θνκκαηηψλ) θαη λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Γηα ηηο αηνκηθέο εξγαζίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θχιια εξγαζίαο αλνηρηνχ 

ηχπνπ, ψζηε λα έρνπλ ηα παηδηά ηελ ειεπζεξία λα απαληήζνπλ δεκηνπξγηθά θαη 

αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Σε απηέο ηηο ζπλζήθεο θάζε απάληεζε ζεσξνχληαλ 

νξζή θαη ήηαλ απνδεθηή. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο δηακνξθψζεθαλ δεχγε 

κεηθηψλ ηθαλνηήησλ. Φξνληίζακε θάζε δεχγνο λα απαξηίδεηαη απφ έλα κεγάιν θαη 

έλα κηθξφ λήπην, ψζηε λα εθαξκνζηεί ε Εψλε Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο (Vygotsky, 

1978) ζην εζσηεξηθφ ησλ δεπγαξηψλ.  

 

Πνξεία πξνγξάκκαηνο 

Ζ αθφξκεζε γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ήηαλ ε επεμεξγαζία ηνπ βηβιίνπ παηδηθήο ινγνηερλίαο: «Καη ηη ζα πεη 

ζ’ αγαπάσ;» ηεο Βαζηιηθήο Νεπξνθνπιή. Ζ δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο, εξκελείαο θαη 

έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ αγάπεο, κέζα απφ πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο, νδήγεζε 

νπζηαζηηθά ζην ζρεδηαζκφ ζεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ κε ζαθείο ζηφρνπο, 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα θαη πξνζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο (Γαθέξκνπ 

θαη ζπλ. 2006). Ζ νξγάλσζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ είρε σο απψηεξν ζθνπφ λα 

βνεζήζεη ηα παηδηά λα ζπλδέζνπλ ηε  δσή ηνπο ζην λεπηαγσγείν κε ηηο 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο. Μεηά απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα, ζηέιλακε ζην ζπίηη 

ελεκεξσηηθφ θπιιάδην θαη πξνηάζεηο γηα πηζαλή πξνέθηαζή ηνπο ζην ζπίηη, ψζηε λα 

επηηειείηαη ν θχξηνο ζηφρνο: επέθηαζε ηεο κάζεζεο θαη ζην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ. Σηα πιαίζηα ηεο ηειηθήο θάζεο ηεο αμηνιφγεζεο, ε νξγάλσζε ηνπ 

«Παηδηθνχ Μνπζείνπ», ζε έλαλ εηδηθά πξνζαξκνζκέλν ρψξν, ιεηηνχξγεζε σο 

ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο, ζεηηθήο 

απηναληίιεςεο, νκαιήο κεηάβαζεο απφ ην ζπίηη ζην ζρνιείν θαη ελζσκάησζεο ζηε 

ζρνιηθή ηάμε. Τέινο, ζηείιακε ζηνπο γνλείο έλα εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ηνπο 

παξφηξπλε λα αλαζηνραζηνχλ ηελ εκπεηξία πνπ είραλ κε ην παηδί ηνπο: λα 

πεξηγξάςνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, λα αλαθέξνπλ ζρφιηα, εξσηήζεηο θαη 

απαληήζεηο ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή λα εθθξάζνπλ 

θάπνην πξνβιεκαηηζκφ ηνπο ζρεηηθά κε απηά πνπ παξαηήξεζαλ.  

Ο αλαζηνραζκφο ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφο γηαηί έηζη βνεζάκε ηνπο γνλείο 

λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηε ζθέςε ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη λα δνπλ ηε κάζεζε «ελ 
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δξάζε». Δμίζνπ ζεκαληηθέο είλαη θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ παίξλεη ν εθπαηδεπηηθφο, 

γηα ηε «καζεζηαθή δξάζε» ηνπ παηδηνχ εθηφο ζρνιείνπ (βι. κεηαθνξά γλψζεο). 

 

Φάζε έλαξμεο: 

Ξεθηλήζακε ηελ ελαζρφιεζή καο κε ηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ: «Καη ηη ζα 

πεη ζ’αγαπάσ;». Πξηλ ηε βαζηθή αλάγλσζε, δείμακε ζηα παηδηά κηα- κηα ηηο εηθφλεο 

φινπ ηνπ βηβιίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο δεηήζακε λα θηηάμνπλ έλα δηθφ ηνπο 

παξακχζη, βαζηζκέλν ζ’απηέο. Αθνινχζεζε ε αθήγεζε ηνπ βηβιίνπ. Μεηά ην ηέινο 

ηεο αθήγεζεο, δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα απνηππψζνπλ δσγξαθηθά ηελ  έλλνηα ηεο 

αγάπεο. Τν ζπγθεθξηκέλν αλνηρηφ θχιιν εξγαζίαο επέηξεςε ηελ ειεχζεξε θαη 

δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ παηδηψλ, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θαζελφο. Ζ 

εθθψλεζε ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε εμήο: « Τη ζεκαίλεη γηα ζέλα ζ’αγαπάσ;». 

Τα παηδηά απάληεζαλ κε δσγξαθηά ζην ραξηί θαη θαηαγξάςακε αηνκηθά ηηο 

απαληήζεηο ηνπο. Τν ζχλνιν ησλ απαληήζεψλ ηνπο απνηέιεζε, καδί κε ηε δσγξαθηθή 

απνηχπσζε, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο παξακπζηνχ, βαζηζκέλν ζην πιαίζην ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ πνπ δηαβάζακε. 

Δπφκελν βήκα, ήηαλ λα δηαβαζηεί ην βηβιίν, πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ φια ηα 

παηδηά, ζε φιε ηελ νκάδα ψζηε λα θνηλνπνηεζνχλ νη απαληήζεηο φισλ ησλ παηδηψλ. 

Τν «βηβιίν» ζηάιζεθε ζηελ νηθνγέλεηα θάζε παηδηνχ θαη εκπεξηείρε ηε ζρεηηθή 

εξψηεζε θαη γηα ηνπο γνλείο. Μηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ήηαλ: «Σ’αγαπάσ 

είλαη λα αθηεξψλεηο κηα κέξα ζ’έλα θίιν ζνπ, θάλνληαο έθπιεμε κε ηα αγαπεκέλα 

ζνπ παηρλίδηα».  

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ππήξμε ζηελ νπζία, ε αθνξκή γηα ηελ νξγάλσζε 

θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ αθνινχζεζαλ. Απνθαζίζακε, κεηά 

απφ πνιιά ζεηηθά ζρφιηα εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ αιιά θαη ησλ γνλέσλ ηνπο, λα 

νξγαλψζνπκε δξαζηεξηφηεηεο επέθηαζεο θαη ελίζρπζεο ησλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ 

θαη ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Αξρηθά, θάζε εβδνκάδα, ζηέιλακε ζην ζπίηη δπν 

παηδηψλ έλα αξθεηά κεγάιν άδεην θνπηί κε ην εμήο ζεκείσκα:  

Αγαπεηνί γνλείο γεηα ζαο, 

Είκαη έλα άδεην θνπηί ζεζαπξνύ θαη γη’ απηό ληώζσ κνλαμηά. Κάζε Παξαζθεπή ζα κε 

παίξλεη έλα παηδί ζην ζπίηη ηνπ άδεην θαη ηε Δεπηέξα ζα κε επηζηξέθεη ζην ζρνιείν 

γεκάην κε ηνπο «ζεζαπξνύο» ηνπ!! Μπνξείηε λα βνεζήζεηε ην παηδί ζαο λα 

ζπγθεληξώζεη δηάθνξα αγαπεκέλα ηνπ αληηθείκελα ή ελζύκηα, ηα νπνία ζα καο 

παξνπζηάζεη ζην ζρνιείν. Τέηνηα αληηθείκελα είλαη ξνπραιάθηα ή παηρλίδηα από ηα 

βξεθηθά ηνπ ρξόληα, θσηνγξαθίεο ή νηηδήπνηε άιιν ζέιεη ην παηδί λα κνηξαζηεί καδί 

καο. Όιε ηελ εβδνκάδα ην παηδί ζα είλαη ην «ηηκώκελν» πξόζσπν ηεο ηάμεο, ελώ νη 

ζεζαπξνί ηνπ ζα βξίζθνληαη ζε έλα ηδηαίηεξν ζεκείν ηεο αίζνπζαο. 

Σην ηέινο ηεο εβδνκάδαο ηα αληηθείκελα ζα ζαο επηζηξέθνληαη. 

Σαο επραξηζηώ πνιύ  

Τν άδεην θνπηί ηνπ ζεζαπξνύ   
Κάζε Γεπηέξα ηα θνπηηά επέζηξεθαλ ζην ζρνιείν, κε φια ηα αληηθείκελα πνπ 

είραλ επηιεγεί απφ ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά. Σηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχζε κηα 

δηαδηθαζία αλαθάιπςεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θάζε θνπηηνχ κε εξσηήζεηο ησλ 

παηδηψλ, ππνζέζεηο θαη πξνβιέςεηο. Απ’ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πξνέθπςε ε 

αλάγθε θαηαγξαθήο ησλ απαληήζεσλ ησλ παηδηψλ ζε πίλαθα αλαθνξάο. Έηζη, ηα 

παηδηά, πνπ ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα, ζπγθέληξσζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο ζσζηέο 

πξνβιέςεηο, ήηαλ νη επφκελνη παξαιήπηεο ησλ «θνπηηψλ ησλ αλακλήζεσλ». 
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Δπφκελν βήκα ήηαλ ε παξνπζίαζε ησλ πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ. Κάζε 

παηδί αηηηνινγνχζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο ηνπ, αθεγνχληαλ πξνζσπηθά βηψκαηα 

εκπλεπζκέλα απφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη απαληνχζε ζε δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο 

ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. 

Αθνινπζνχζε ε νκαδνπνίεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλν ρψξν, ψζηε λα είλαη εχθνιε ε θαζεκεξηλή επαθή ησλ παηδηψλ κε 

απηά. Γηλφηαλ, έηζη, ε δπλαηφηεηα ηα παηδηά λα ζηξέθνληαη ζπρλά ζε νκάδεο 

αληηθεηκέλσλ θαη είηε λα επηιέγνπλ λα αζρνιεζνχλ κε θάπνην παηρλίδη ή βηβιίν είηε 

λα μαλαβιέπνπλ θσηνγξαθίεο θαη λα επεθηείλνληαη νη ζπδεηήζεηο κεηαμχ ηνπο. Ζ 

θάζε ηεο αθηέξσζεο ζηα δπν ζπγθεθξηκέλα παηδηά δηαξθνχζε κηα εβδνκάδα.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ κελψλ πνπ δηήξθεζε ην πξφγξακκα, πξνέθπςαλ 

πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο θξνληίδακε ψζηε λα 

παξέρεηαη αληίζηνηρα ε πξφηαζε επέθηαζήο ηεο θαη ζην ζπίηη. 

 

Αμηνιφγεζε-Απνηειέζκαηα 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο επηηπρίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε κε δχν 

ηξφπνπο. Πέξα απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ αληηδξάζεσλ θάζε παηδηνχ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ρνξεγήζεθε ζηνπο γνλείο έλα εξσηεκαηνιφγην αλνηρηνχ ηχπνπ, 

κεηά ην ηέινο θάζε παξάδνζεο θαη επηζηξνθήο ηνπ «θνπηηνχ». Μέζσ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνζπαζήζακε λα αληρλεχζνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ πξνθάιεζε ζηνπο γνλείο ε παξαιαβή ηνπ «θνπηηνχ», ηε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζήζεθε θαηά ηε ζπιινγή ησλ αληηθεηκέλσλ, ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ ζηα 

πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο, θαζψο θαη ηελ άπνςή ηνπο γηα ηελ αμία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδηθαζίαο. Πξαγκαηνπνηήζακε πνζνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ζηηο απαληήζεηο 

ησλ γνλέσλ, θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζεσξείηαη ε θαηαιιειφηεξε γηα ηελ 

αλάιπζε θεηκέλσλ. Δπηπξνζζέησο, ην κηθξφ κέγεζνο ηνπ πιηθνχ καο απνηέιεζε 

απνηξεπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηινγή θάπνηαο ζηαηηζηηθήο κεζφδνπ αλάιπζεο. 

Απφ ηηο απαληήζεηο θάζε εξσηήκαηνο ζπγθξνηήζεθε έλα επαγσγηθφ ζχζηεκα 

θαηεγνξηψλ, ελψ σο κνλάδα αλάιπζεο νξίζηεθε ε ιέμε (Μπνλίδεο, 2004). Ζ 

θσδηθνπνίεζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ δχν θσδηθνγξάθνπο.  

Απφ ηα 20 εξσηεκαηνιφγηα καο επηζηξάθεθαλ ηα 16 (80%). Σηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη ην εξσηεκαηνιφγην, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ 

απαληήζεσλ ζε θάζε εξψηεζε: 

1. Τη ζπλαηζζήκαηα ζαο πξνθάιεζε ε παξαιαβή ηνπ θνπηηνχ; 

2. Εεηήζαηε ηε γλψκε ηνπ παηδηνχ γηα ηε ζπιινγή ησλ αληηθεηκέλσλ; 

3. Πνηα αληηθείκελα δηαιέμαηε εζείο θαη πνηα ην παηδί; 

4. Μπνξείηε λα καο πεξηγξάςεηε κε ιίγα ιφγηα ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο 

ησλ αληηθεηκέλσλ; 

5. Πνηα ήηαλ ε αληίδξαζε ηνπ παηδηνχ ζαο φηαλ πεξηεξγαδφηαλ ηα 

αληηθείκελα; 

6. Έρεηε μαλαθάλεη ηέηνηνπ ηχπνπ αλαδξνκέο ζην παξειζφλ κε ην παηδί 

ζαο; Γηα πνην ιφγν; 

7. Πηζηεχεηε φηη ζαο πξνζέθεξε θάηη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία; 

Τα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ «θνπηηνχ» ήηαλ 

νπδέηεξα: έθπιεμε, πεξηέξγεηα θαη απνξία (9/16, 56.25%) θαη ζεηηθά: ραξά  θαη 

ελζνπζηαζκφο (5/16, 31.25%). Έλα κεγάιν πνζνζηφ γνλέσλ (11/16, 68.75%) 

απάληεζε φηη ηα αληηθείκελα ηα δηάιεμε κφλν ηνπ ην παηδί θαη νη ππφινηπνη (5/16, 

31.25%) αλέθεξαλ φηη ε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ θνηλνχ κε ην παηδί. 
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Σχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο, νη κηζνί πεξίπνπ γνλείο (7/16, 43.75%) έςαρλαλ θαη 

ηνπνζεηνχζαλ ζην θνπηί φηη δεηνχζε ην παηδί, ελψ νη ππφινηπνη (8/16, 50%) 

πξφηεηλαλ, ζπδεηνχζαλ θαη απνθάζηδαλ απφ θνηλνχ.  

Σην ζχλνιν ηνπο νη γνλείο αλέθεξαλ φηη ηα παηδηά ηνπο βίσζαλ ζεηηθά θαη νη 

ππφινηπνη νπδέηεξα ζπλαηζζήκαηα, θαζψο πεξηεξγάδνληαλ ηα αληηθείκελα πνπ 

έβαδαλ ζην θνπηί. Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ γνλέσλ αλέθεξε φηη ηα παηδηά ηνπο 

έδεηρλαλ ραξά θαη ελζνπζηαζκφ (9/16, 56.25%) θαη άιινη (4/16, 25%) αλέθεξαλ 

πεξηέξγεηα θαη απνξία. Όινη παξαδέρηεθαλ φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ρσξίο 

θάπνηνλ ηδηαίηεξν ιφγν αλαδξνκέο παξειζφλ κε ηα παηδηά ηνπο, είηε βιέπνληαο 

θσηνγξαθίεο (12/16, 75%), είηε κέζσ δηεγήζεσλ (4/16, 25%). Τέινο, έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ησλ γνλέσλ (10/16, 62.5%) αλέθεξε φηη ε δηαδηθαζία πξνθάιεζε ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ζην παηδί ηνπο, έζεζε ην παηδί ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο 

αγάπεο θαη ρξφλνπ. Οη ππφινηπνη αλέθεξαλ φηη ε δηαδηθαζία απνηέιεζε αθνξκή γηα 

ζπδήηεζε κε ην παηδί ηνπο θαη αλαπφιεζε (6/16, 37.5%). 

Τν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα έθιεηζε κε ηε δηνξγάλσζε κηαο εθδήισζεο γηα 

ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο ηνπο. Αξρηθά απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ πνπ 

νλνκάζηεθε «Μνπζείν Αγάπεο», ζηνλ νπνίν ζα εθηείζνληαλ ηα πξνζσπηθά 

αληηθείκελα ησλ παηδηψλ θαζψο θαη νη εξγαζίεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σηα πιαίζηα απηήο ηεο νξγάλσζεο, ηα παηδηά δνχιεςαλ ζε 

νκάδεο κε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ θάζε νκάδα αλέιαβε ηε ζπγθέληξσζε, 

ηαμηλφκεζε θαη ηνπνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν: 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ, παηρλίδηα, ξνχρα, βηβιία θιπ. Σπδήηεζαλ, απνθάζηζαλ θαη 

έγξαςαλ ηηο αλάινγεο ηακπέιεο θαη ηηο ηνπνζέηεζαλ ψζηε λα είλαη δηεπθξηληζηηθέο 

ζηνπο επηζθέπηεο. Κάζε νκάδα αλέιαβε λα  παξνπζηάζεη θαη λα μελαγήζεη ηνπο 

«επηζθέπηεο» ζην ρψξν ηεο ππεπζπλφηεηάο ηεο θαη λα εμεγήζεη ηνπο ιφγνπο ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ ηδηαίηεξνπ απηνχ Μνπζείνπ. 

Σπγθεθξηκέλα: 

Μαζεζηαθά πιαίζηα 

1. Πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε 

Μαζεζηαθνί Σηφρνη: 

Α. Να αλαγλσξίζνπλ πξνζσπηθέο επηινγέο.  

Τν θάζε παηδί παξνπζίαδε ζηελ νκάδα ηα αληηθείκελα πνπ είρε επηιέμεη απφ ην ζπίηη ( 

παηρλίδηα, βηβιία, ελζχκηα, θσηνγξαθίεο θιπ ) θαη εμεγνχζε, αηηηνινγψληαο, ηελ 

επηινγή ηνπ. 

Β. Να αλαπηχμνπλ ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ» (θνηλσληθή ηαπηφηεηα). 

Αληάιιαμαλ πιεξνθνξίεο θαη εκπεηξίεο γηα ηηο ζπλήζεηεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, κε 

ζεκείν αλαθνξάο ην αηνκηθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ.  

Πξνηάζεηο επέθηαζεο δξαζηεξηνηήησλ ζην ζπίηη: 

Α. Να δεηήζνπλ απφ ηα παηδηά λα επηιέμνπλ κηα απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ Portfolio θαη λα 

αηηηνινγήζνπλ ηελ επηινγή ηνπο βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ π.ρ. «Πνηά ζε 

δπζθφιεςε; Γηαηί;» 

Β. Να δεηήζνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν, κε βάζε 

θσηνγξαθίεο πνπ ζηέιλνπκε. 

2. Γιψζζα 

Μαζεζηαθνί Σηφρνη 

Α. Να εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθέο νξγάλσζεο ηνπ ιφγνπ. 
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Τα παηδηά πηνζεηνχζαλ δηαδηθαζίεο βησκαηηθψλ αλαδηεγήζεσλ. Με αθνξκή ην 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ αλαθαινχζαλ απφ ηε κλήκε γεγνλφηα ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δσήο 

ή κεηέθεξαλ δηεγήζεηο ησλ θνληηλψλ ηνπο πξνζψπσλ. 

Β. Να αλαγλσξίζνπλ φηη ν γξαπηφο ιφγνο είλαη θνξέαο κελπκάησλ πνπ 

πξαγκαηψλνληαη κε ηε κνξθή θεηκέλνπ. 

Μέζσ εξσηήζεσλ, ηα παηδηά επεμεξγάζηεθαλ εξεζίζκαηα γξαπηνχ ιφγνπ 

(πξνζθιεηήξηα βάθηηζεο, γάκνπ, γελεζιίσλ θιπ.) θαη έθαλαλ ππνζέζεηο θαη 

πξνβιέςεηο γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο σο αλαθνξά ηελ εηθφλα ή ην 

πιαίζην επηθνηλσλίαο ηνχ ππφ αλάγλσζε θεηκέλνπ. 

Πξνηάζεηο επέθηαζεο δξαζηεξηνηήησλ γηα ην ζπίηη: 

Α. Να θάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο ζηα παηδηά, δηαβάδνληαο βηβιία απφ ηε 

δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ π.ρ. πνηφο είλαη ν ήξσαο, πνηφ ην πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδεη, πνηά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ; Σηε ζπλέρεηα λα αλαδηεγεζνχλ ηα παηδηά 

ηελ ηζηνξία, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία απηά. 

Β. Να δεηνχλ απφ ηα παηδηά λα θάλνπλ πξνβιέςεηο θαη ππνζέζεηο γηα ηακπέιεο,  

πηλαθίδεο, αθίζεο: Τη λνκίδεηο φηη γξάθεη; Πψο ην θαηάιαβεο;  

3. Τέρλεο 

Μαζεζηαθνί Σηφρνη 

Α. Να δηεξεπλνχλ ηδέεο, ζπλαηζζήκαηα, ζρέζεηο, ζπκπεξηθνξέο, αμίεο θαη έλλνηεο θαη 

λα εθθξάδνπλ πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα κέζα απφ παηρλίδηα ξφισλ. 

Δλζαξξχλακε ηα παηδηά λα αλαθαιέζνπλ πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο κέζα απφ 

θσηνγξαθηθφ, θπξίσο, πιηθφ ή πξνζσπηθά ελζχκηα: π.ρ. ηη έγηλε ηφηε πνπ ήζνπλ 

ζ’απηφ ην κέξνο, πνηνί άιινη ήηαλ εθεί, πψο αηζζαλφζνπλ, πφζσλ ρξνλψλ λνκίδεηο 

φηη ήζνπλ ηφηε, ηη επνρή ήηαλ θαη απφ πνπ ην ζπκπεξαίλεηο.  

Σηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά απηνζρεδίαδαλ ζθελέο βαζηζκέλεο ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

εκπεηξίεο. Πξνηείλακε δηάθνξα εθθξαζηηθά κέζα πξνθεηκέλνπ λα αηζζαλζνχλ άλεηα 

θαη λα κνηξαζηνχλ επράξηζηα αιιά θαη δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα. 

Πξνηείλνπκε ζηνπο γνλείο λα ξσηνχλ ηα παηδηά γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κε 

αθνξκή θάπνην εξέζηζκα θαη λα παίδνπλ καδί ηνπο παηρλίδηα ξφισλ. 

4. Νέεο Τερλνινγίεο 

Μαζεζηαθνί Σηφρνη 

Α. Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν. Τα παηδηά, κε ηε βνήζεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, έγξαςαλ ζε κεραλή αλαδήηεζεο ηε ιέμε-θιεηδί ΜΟΥΣΔΗΟ θαη 

ζπλέιεμαλ πιεξνθνξίεο γηα ηα είδε ησλ κνπζείσλ πνπ ππάξρνπλ θαζψο θαη γηα ηνλ 

ηξφπν νξγάλσζήο ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ θπξίσο απφ ηνπο αθφινπζνπο 

δηθηπαθνχο ηφπνπο: www.britishmuseum.org, www.nationalgallery.gr , 

www.Icsd.gov.uk/ce/Museum/Arts . Τέινο ζπδεηήζακε γηα ην πσο κπνξνχκε λα 

νξγαλψζνπκε έλα κνπζείν ζηελ ηάμε. 

Πξνηείλνπκε ζηνπο γνλείο λα αλαδεηήζνπλ καδί κε ηα παηδηά, πιεξνθνξίεο ζην 

Γηαδίθηπν γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαη λα ηνπο δεηήζνπλ λα θαηαγξάςνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο κε φπνηνλ ηξφπν κπνξνχλ, δσγξαθηέο, γξάκκαηα θιπ. 

5. Μαζεκαηηθά (Σηαηηζηηθή) 

Μαζεζηαθνί Σηφρνη 

Α. Σπιινγή δεδνκέλσλ κέζσ κηθξψλ εξεπλψλ θαη πεηξακαηηζκφο κε δηάθνξεο 

κνξθέο νξγάλσζεο. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο νξγάλσζεο ηεο εθδήισζεο γηα ην Μνπζείν Αγάπεο, νξγάλσζαλ 

κηθξέο έξεπλεο ζε νκάδεο. Ζ θάζε νκάδα αλαιάκβαλε λα δηεξεπλήζεη ζπγθεθξηκέλα 

εξσηήκαηα θαη θξαηνχζε καζεκαηηθέο ζεκεηψζεηο (αξηζκνί, ιέμεηο, δσγξαθηέο, 

http://www.britishmuseum.org/
http://www.nationalgallery.gr/
http://www.icsd.gov.uk/ce/Museum/Arts
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ζρήκαηα, ζήκαηα, απζαίξεηα ζχκβνια)  ψζηε λα νξγαλψζεη ζηε ζπλέρεηα ηα 

δεδνκέλα θαη λα ηα παξνπζηάζεη ζηελ ηάμε π.ρ. ηη είδνπο πξφζθιεζε ζα εηνηκαζηεί, 

πφζα θαη πνηά παηρλίδηα ζα παξνπζηαζηνχλ θαη πνηά ελζχκηα ή πξνζσπηθά 

αληηθείκελα ζα εθηεζνχλ θαη ζε πνηά ζεκεία, πφζα άηνκα ζα πξνζθιεζνχλ, πνηνί ζα 

αλαιάβνπλ ξφιν μελαγψλ. 

Πξνηείλνπκε ζηνπο γνλείο κε αθνξκή ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πάξηπ ηνπ παηδηνχ 

ηνπο, λα ηνπ δεηήζνπλ λα θξαηήζεη ζεκεηψζεηο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ ζα 

πξνζθιεζνχλ , ηα δψξα θιπ. 

 

Σπκπεξάζκαηα 

Ζ ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή έξεπλα απνθαιχπηεη φηη ηα πην απνηειεζκαηηθά 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία, δειαδή γηα ηελ ειηθία 

απφ ηξηψλ έσο νθηψ εηψλ, είλαη εθείλα πνπ εκπιέθνπλ ηνπο γνλείο ζηηο δηαδηθαζίεο 

κάζεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο (Dodge & Colker, 1998. Dombey & Meek Spencer, 2001. 

Cagliari & Giudici, 2002). Όηαλ ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη φηη ην ζρνιείν θαη ην 

ζπίηη ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά, ληψζνπλ πην αζθαιή, θαζσο νη δπν θφζκνη ηνπο 

ελψλνληαη (Dodge & Colker, 1998). 

Τα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηέδεημαλ ηελ ζεηηθή επίδξαζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο ζηε ζρέζε ησλ γνλέσλ κε ηα παηδηά ηνπο, θαζψο ηα 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθάιεζε ήηαλ ακνηβαία. Τν πξφγξακκα απνηέιεζε 

επθαηξία γηα αλαπφιεζε, ζπδήηεζε θαη ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ κε ηα παηδηά ηνπο 

ζηε βάζε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ λα γεκίζνπλ «ην θνπηί» κε ηα ζεκαληηθφηεξα 

αγαπεκέλα αληηθείκελα. Δλεπιάθεζαλ ζηε δηαδηθαζία επράξηζηα θαη ηνπνζεηψληαο 

ην παηδί ηνπο ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ηνπο πέξαζαλ ζηηγκέο απαζρφιεζεο απφ 

θνηλνχ. Παξάιιεια εκπηζηεχηεθαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλακλήζεηο θαη 

αληηθείκελα πνπ απνηεινχζαλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη ηεο 

ζρέζεο ηνπο κε ην παηδί. Τν παηδί βξέζεθε, ηαπηφρξνλα, ζην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο κέζα ζην νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

«άλνημαλ» ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη κνηξάζηεθαλ κε ην ζρνιείν εκπεηξίεο ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο ηζηνξίαο. 

Ζ ζπλεξγαζία απηή επεξεάδεη ζεηηθά θαη ηνπο γνλείο. Οη γνλείο 

ζπλαλαζηξέθνληαη πεξηζζφηεξν ηα παηδηά ηνπο (Epstein, 1986), ηα γλσξίδνπλ 

θαιχηεξα, θαηαλννχλ ηηο αδπλακίεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, καζαίλνπλ θάπνηεο 

ηερληθέο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ επηθνηλσλίαο κε ηα παηδηά ηνπο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα αθελφο λα ηζρπξνπνηνχλ θαη λα ελζαξξχλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ 

παηδηψλ θαη αθεηέξνπ λα αμηνινγνχλ πην ζεηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Sattes, 1985). 

Με ηε ζπλεξγαζία νη ζρέζεηο αλάκεζα ζην ζπίηη θαη ην ζρνιείν βειηηψλνληαη, ην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ εκπινπηίδεηαη θαη απνθηά πνηθηιία, θαζψο νη γνλείο 

θέξλνπλ ζην ζρνιείν λέεο ηδέεο, ελδηαθέξνληα, εκπεηξίεο, γλψζεηο, ηαιέληα, 

θνπιηνχξα. Αθφκα, ε ζπλεξγαζία απηή κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή 

ζηελ θαηεχζπλζε ηεο έγθαηξεο παξέκβαζεο ζε πξνβιήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα 

ζπλδένληαη είηε κε ηε κάζεζε, είηε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ. Όηαλ νη γνλείο 

εκπηζηεχνληαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ην παηδί αηζζάλεηαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα. 

Παξάιιεια εδξαηψλεηαη κηα ζρέζε ζπλεξγαζίαο, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ ζεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο δεκηνπξγεί κηα 

γέθπξα πνπ δηεπθνιχλεη ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ ζην λέν πεξηβάιινλ. 

Ζ νηθνγέλεηα έρεη κηα ζεκαληηθή ζέζε ζηελ πξνψζεζε ηεο πξνζσπηθήο 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαζψο απνηειεί βαζηθή πεγή εκπεηξηψλ πνπ ζπκβάινπλ ζηε 
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δηακφξθσζε πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη 

αμηψλ. Τν ζρνιείν κε ηνλ ηξφπν πνπ αιιειεπηδξά κε ηνπο γνλείο θαη ηα εξεζίζκαηα 

πνπ παξέρεη, ζπκπιεξψλεη, εκπινπηίδεη, αλαπιεξψλεη θαη επεθηείλεη ηηο εκπεηξίεο 

ηνπ παηδηνχ ζηελ νηθνγέλεηα. 

Οη εθπαηδεπηηθνί εξγάδνληαη κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληινχλ απφ ηνπο 

γνλείο (π.ρ. ζπλήζεηεο, πξνηηκήζεηο, παηρλίδηα, αγαπεκέλα βηβιία) θη έηζη 

δεκηνπξγνχλ καζεζηαθέο εκπεηξίεο πνπ πξαγκαηηθά ζπλδένληαη κε ηηο ηθαλφηεηεο 

ησλ παηδηψλ θαη κε ηηο νηθνγελεηαθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο ηνπο.  

Απφ ην ζπληνληζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηα 

παηδηά: 

- επσθεινχληαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη γλσζηηθά, 

- βηψλνπλ ηε κάζεζε σο κέξνο ηεο δσήο (θαη φρη κφλν ηνπ ζρνιείνπ), 

- πξνζαξκφδνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηηο απαηηνχκελεο 

κεηαβάζεηο πνπ θαινχληαη λα θάλνπλ ζηε δσή ηνπο (απφ ζπίηη ζην 

λεπηαγσγείν θαη απφ ην λεπηαγσγείν ζην ζρνιείν). 

Οπζηαζηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο πξνθχπηεη φηαλ 

εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο: 

- κνηξάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο γηα 

ην παηδί (ακθίδξνκε επηθνηλσλία), 

- αλαγλσξίδνπλ φηη κνηξάδνληαη ηελ επζχλε γηα ηε κάζεζε. 

Ζ εκπινθή ησλ νηθνγελεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηελ θαζνδήγεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο θαη γεληθφηεξα ε νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-

νηθνγέλεηαο βειηηψλεη φρη κφλν ηηο ζρέζεηο κέζα ζην ζρνιείν (παηδηψλ-

εθπαηδεπηηθψλ-γνλέσλ) θαη ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηελ 

εηθφλα πνπ έρνπλ νη γνλείο γηα ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο.  
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Modern programs of preschool education support the cooperation between the school 

and the family. The goal of the present program was the enhancement of the 

children’s learning experience in the family environment. In the frame of organized 

involvement of family in the learning of preschoolers we designed a “children’s 

museum”. The evaluation of the program was achieved through the documentation of 

the reaction of each child and the content analysis of their parents’ answers to a 

questioner.  The program results were evaluated satisfactorily. The children looked 

eager to remember actions through pictures, verbalizing interpretations and showing 

emotions. The parents expressed positive emotional reactions with their answers on 

the evaluation form that demonstrated the positive portrayal of the children. 
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