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Οη ζρνιηθέο γηνξηέο ζην λεπηαγσγείν απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ αμία ηνπο  απνδίδεηαη ηόζν ζηηο έλλνηεο , ζηηο 

πιεξνθνξίεο, ζηα κελύκαηα πνπ κπνξνύκε λα κεηαδώζνπκε ζηα παηδηά όζν θαη ζε 

όζα θεξδίδνπλ θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηάξθεηα ηεο  πξνεηνηκαζίαο θαη  

πινπνίεζεο  ηνπο.  Σν γεγνλόο ηεο ζπκκεηνρήο  ησλ παηδηώλ  θαηά ηελ πξνεηνηκαζία 

ππνζηεξίδεη ην αίζζεκα ηεο ζπιινγηθόηεηαο θαζώο κε απηό ηνλ ηξόπν ηα παηδηά 

αηζζάλνληαη όηη αλήθνπλ ζηελά ζε κηα ζπλδεδεκέλε νκάδα κε έλαλ θνηλό ζηόρν 

(Louise Derman-Sparks, 2006). Ζ θαηάιιειε νξγάλσζε ηνπο ζύκθσλα κε ηα 

αλαπηπμηαθό δπλακηθό ησλ παηδηώλ  δεκηνπξγεί ηελ επραξίζηεζε θαη κπνξεί λα 

απνηειέζεη πεγή ελδηαθέξνληνο θαη δηαζθέδαζεο. Δπηπιένλ δίλεηαη  ε δπλαηόηεηα λα 

αλαπηπρζνύλ επθαηξίεο πνπ ελζαξξύλνπλ ηελ δεκηνπξγηθόηεηα θαη θαληαζία ησλ  

παηδηώλ. ύκθσλα κε ηνλ Οδεγό Νεπηαγσγνύ (Γαθέξκνπ,  Κνπινύξε & 

Μπαζαγηάλλε 2006) νη γηνξηέο κπνξεί λα νξγαλσζνύλ είηε κε ηε κνξθή ελόο ζέκαηνο 

πνπ απαηηεί δηεξεύλεζε είηε κε ηε κνξθή νξγαλσκέλεο δξαζηεξηόηεηαο πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ησλ γλώζεσλ θαη ησλ εκπεηξηώλ ησλ παηδηώλ. ε θάζε 

πεξίπησζε ε πξνεηνηκαζία ησλ γηνξηώλ δελ πξέπεη λα είλαη απνθνκκέλε από ηελ 

«θαζεκεξηλή παηδαγσγηθή εξγαζία» (Γαθέξκνπ θαη ζπλ 2006). 

 Ζ νξγάλσζε ηνπο έρεη θαζαξά εθπαηδεπηηθή αμία όηαλ μεθεύγεη από ηε 

ινγηθή όηη ηα παηδηά αζρνινύληαη κε θαηαζθεπέο, κε  κεηακθηέζεηο θαη εξγαζίεο κε 

θόιιεο, ςαιίδηα. Κπξίσο ζεκαίλεη όηη από ην ξόιν καο σο εθπαηδεπηηθνί  θάλνπκε 

πξνζεθηηθέο επηινγέο γηα ην πεξηερόκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνηείλνπκε.  

ηελ πξάμε απηό κεηαθξάδεηαη κε ελέξγεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δηθέο καο γλώζεηο 

γηα ηνπο ζθνπνύο θαη ηνπο ζηόρνπο πνπ ηίζεληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, ηηο 

πιεξνθνξίεο  ζρεηηθά κε ην αλαπηπμηαθό επίπεδν ησλ παηδηώλ πνπ απαξηίδνπλ ην 

ηκήκα  θαη θπζηθά ην ζεβαζκό γηα ηα πηζηεύσ θαη ηηο αμίεο ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο. 

Σαπηόρξνλα ιακβάλνληαη ππόςε  νη  αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ  γηα 

λα κπνξνύλ λα νξγαλσζνύλ κε ηέηνην ηξόπν νη δξαζηεξηόηεηεο ώζηε λα έρεη λόεκα ε 

ζπκκεηνρή ηνπο, θαζώο απνηειεί κηα αθόκα καζεζηαθή εκπεηξία γηα εθείλα. Οη 

επηινγέο καο από ην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζα πξέπεη λα είλαη απόιπηα ζπλεηδεηέο 

ζεβόκελνη ηελ ζύλζεζε, ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηεο 

ηάμεο καο, ζέινληαο λα πξνρσξήζνπκε πέξα από ην επίπεδν ησλ απιώλ πιεξνθνξηώλ 

αιιά θαηεπζπλόκελνη ζε έλλνηεο θαη γεληθεύζεηο πνπ έρνπλ λόεκα γη’ απηά 

(Μαηζαγγνύξαο, 2002).  

Ση γίλεηαη όκσο ζήκεξα; Από θαηαγξαθέο ζε λεπηαγσγεία  ζηελ Διιάδα θαη 

ζην εμσηεξηθό δηαθαίλεηαη όηη νη ενξηαζκνί ζεκαληηθώλ γεγνλόησλ αιιά θαη εζίκσλ 

ζπλήζσο πεξηνξίδνληαη ζε θαηαζθεπέο παλνκνηόηππσλ θαη ηππνπνηεκέλσλ εξγαζηώλ. 

Δπίζεο θαηά πιεηνςεθία πιαηζηώλνληαη από επθνινρώλεπηεο δηεγήζεηο ηζηνξηθώλ, 

ζξεζθεπηηθώλ γεγνλόησλ ή εζίκσλ κε ζηόρν λα ζπγθηλήζνπλ ηα παηδηά (Gann, 2006).  

Με απηό ηνλ ηξόπν εκπιέθνληαη ηα παηδηά ζε έλα «ηνπξηζηηθό πξόγξακκα» ζύκθσλα 

κε ηελ Derman-Sparks (2006), ζην νπνίν όπσο νη ηνπξίζηεο δνθηκάδνπλ ην πξντόλ  

θαζώο ν πεξηζζόηεξνο ρξόλνο δαπαλάηαη ζε εξγαζίεο- θαηαζθεπέο σο ζεκαληηθό 

κέξνο ηεο έλλνηαο θαη ηνπ ενξηαζκνύ. Σν απνηέιεζκα είλαη λα ράλεηαη ε ζεκαζία θαη 

ν ζηόρνο ησλ ενξηώλ θαη ε δηαδηθαζία λα κελ είλαη δεκηνπξγηθή θαζώο νη 

δξαζηεξηόηεηεο είλαη θιεηζηέο, αζύλδεηεο κε ην ζήκεξα, ρσξίο θαληαζία θαη απνπζία 

θξηηηθήο ζθέςεο από κέξνπο ησλ παηδηώλ. ε έξεπλα ησλ Μπηξπίιε & Κακπέξε 



(2007) δηαθαίλεηαη ν δηδαθηηθόο ραξαθηήξαο ησλ επίζεκσλ ζρνιηθώλ γηνξηώλ ζην 

λεπηαγσγείν θαζώο έλα κεγάιν πνζνζηό εθπαηδεπηηθώλ ηηο ρξεζηκνπνηνύλ σο 

πιαίζην γηα δξαζηεξηόηεηεο γιώζζαο, καζεκαηηθώλ θαη δεκηνπξγίαο-έθθξαζεο. 

εκαληηθόο αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ θαίλεηαη όηη ζεσξεί ηελ νξγάλσζε ησλ γηνξηώλ 

πεγή άγρνπο εμαηηίαο ηεο θξηηηθήο ησλ γνλέσλ -όπσο απηνί ηελ αληηιακβάλνληαη- ηεο 

πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο επηζπκίαο ησλ ίδησλ λα παξνπζηάζνπλ ην «ηέιεην 

απνηέιεζκα». Ο ξόινο ησλ γνλέσλ σο επί ην πιείζηνλ  θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεη  

ελέξγεηεο όπσο πξνεηνηκαζία θνπζηνπκηώλ, εθκάζεζε πνηεκάησλ θαη ξόισλ ζηα 

παηδηά ηνπο θαη  ζπκκεηνρή ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ κπνπθέ ηεο γηνξηήο. Φαίλεηαη 

ινηπόλ όηη νη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί νδεγνύληαη ζε πεπαηεκέλα κνλνπάηηα 

αζθαινύο δηάβαζεο όπνπ θαξαδνθεί ε ξνπηίλα θαη ε ινγηθή ηεο δηεθπεξαίσζεο.  

Οη ζρνιηθέο γηνξηέο απνηεινύλ κηα από ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζήκεξα ζην ζύγρξνλν πνιππνιηηηζκηθό λεπηαγσγείν. Ζ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα πνπ θπξηαξρεί ζηηο πεξηζζόηεξεο ηάμεηο ζα πξέπεη λα 

απνδίδεηαη θαη ζηηο γηνξηέο. Σα λήπηα κέζα από ηελ εκπεηξία ησλ γηνξηώλ κπνξνύλ 

λα αλαπηύμνπλ απηνεθηίκεζε γηα ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο θιεξνλνκηά, λα ηε 

κνηξαζηνύλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο , κε ηξόπν πνπ λα θαηαλννύλ θαη λα ζέβνληαη 

ηε δηαθνξά ή ηελ νκνηόηεηα ηεο κε εθείλε ησλ άιισλ. Σν εθ θύζεσο ζπλαηζζεκαηηθά 

θνξηηζκέλν πεδίν ησλ γηνξηώλ θέξλεη ζην πξνζθήλην ηηο αληηθξνπόκελεο αμίεο θαη 

πηζηεύσ ησλ δηαθόξσλ νκάδσλ πνπ δνπλ ζε κηα θνηλόηεηα θαη θαη’ επέθηαζε 

ζπλππάξρνπλ ζηελ ζρνιηθή ηάμε. Καζώο ε γηνξηή ελόο αηόκνπ κπνξεί λα πξνζβάιιεη 

θάπνην άιιν (Campbell Jamses & Jolley, 2004) ζα πξέπεη λα γίλνληαη πξνζεθηηθέο 

επηινγέο από κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. ηελ πξάμε απηό είλαη ηδηαίηεξα δύζθνιν 

θαζώο ρξεηάδεηαη λα ζπγθξνπζηνύκε κε δηθά καο βαζύηεξα εκπόδηα  ζε ζρέζε κε ηε 

δηαρείξηζε ηεο εηεξνγέλεηαο ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζία καο κε ηνπο άιινπο, ηε 

βησκέλε εκπεηξία καο ηόζσλ ρξόλσλ ζην πεδίν ηεο ηειεηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ηε 

δηάζεζε καο γηα αιιαγή θαη λα κεηαθηλεζνύκε ζε πξνζσπηθό επίπεδν. 

ήκεξα γίλεηαη ιόγνο γηα ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο νξγάλσζεο ησλ ζρνιηθώλ 

ενξηώλ, σο κηα αλνηρηή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία όπνπ νη δηαζηαπξνύκελεο καηηέο 

όισλ κπνξνύλ θαη ιεηηνπξγνύλ σο θαζξέθηεο πνπ επηηξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη 

ζεκεία ζύγθιηζεο  θαη απόθιηζεο. Ζ ηάμε σο εξγαζηήξη δηεξεύλεζεο θαη ζε κηα 

πξνζπάζεηα νπζηαζηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά νδεγείηαη ζε 

αλαδεηήζεηο θαη δεκηνπξγία θαηαζηάζεσλ πνπ ζπλ-θηλνύλ όινπο ηνπο 

εκπιεθόκελνπο. Γηα παξάδεηγκα ζην δήηεκα ησλ εζληθώλ γηνξηώλ κπνξνύλ λα ηεζνύλ 

εξσηήκαηα όπσο: ηη ζεκαίλεη ηζηνξηθόο ρξόλνο γηα απηήλ ηελ ειηθία, πσο ζα 

αληηιεθζνύλ ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα, ε απνζηήζηζε απιώλ πνηεκάησλ θαη ηξαγνπδηώλ 

ηη ζθνπό εμππεξεηεί,  ηη κπνξνύλ πξαγκαηηθά λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά, ηη γίλεηαη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο ύπαξμεο αιινδαπώλ παηδηώλ ζηελ ηάμε, πνπ ζα αλαδεηεζνύλ νη 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Τπό απηήλ ηελ νπηηθή ε αλαδήηεζε ηεο ηζηνξηθήο 

αιήζεηαο πνπ είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνύλ ηα λήπηα ζα κπνξνύζε  λα νδεγήζεη ζηελ 

επηλόεζε ελόο δειεαζηηθνύ ζελαξίνπ δξαζηεξηνπνίεζεο ζην νπνίν γνλείο θαη παηδηά 

ζα ζπκκεηείραλ ελεξγά κε όρεκα πιηθό πνπ ζα κπνξνύζε λα δηεπθνιύλεη ην ηαμίδη 

ηνπο ζε κηα άιιε επνρή δηαθνξεηηθή από ην ζήκεξα εζηηάδνληαο ζηηο ζρέζεηο ησλ 

αλζξώπσλ εθείλεο ηεο επνρήο, ζηνλ ηξόπν δηαβίσζεο θαη ζηνπο ιόγνπο πνπ ηνπο 

νδήγεζαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο. Ζ ρξήζε  ηνπ δηαδηθηύνπ, βηβιηνγξαθίαο, 

άξζξσλ,  αληηθεηκέλσλ κε ζπλαηζζεκαηηθή αμία απνηεινύλ ην ιεηηνπξγηθό πιηθό κηαο 

δεκηνπξγηθήο αλαδήηεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα επεμεξγαζίαο, ε νπνία πξνζθέξεη κηα 

ζεηηθή θαη επράξηζηε εκπεηξία κάζεζεο. ε θάπνην άιιν παξάδεηγκα όπσο εθείλνπ 

ηνπ ζρεδηαζκνύ κηαο γηνξηήο κε ζηόρν ηελ παξνπζίαζε κηαο παξάζηαζεο,  ε δνπιεηά 

κε ηα παηδηά απνηειεί κηα αθόκα εκπεηξία κάζεζεο , ε νπνία ζα πξέπεη λα  ζηεξίδεηαη 



ζε θεξδηζκέλεο εκπεηξίεο θαη λα είλαη αλνηρηή ζε αιιαγέο. Από ηελ επηινγή ηνπ 

έξγνπ, ηελ απόδνζε ησλ ξόισλ, ηε ζεαηξηθή απόδνζε, ηε κνπζηθή επέλδπζε,  ηελ 

θαηαζθεπή ησλ ζθεληθώλ θαη όηη ζπλεπάγεηαη κέρξη ηελ ηειηθή παξάζηαζε, όια καδί 

ζπλζέηνπλ κηα πνξεία κάζεζεο πνπ ρηίδεηαη βήκα-βήκα ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα είρε ηελ κνξθή ελόο άθακπηνπ 

πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο.  

Οη γηνξηέο σο  θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο πξάμεηο πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα 

βησκαηηθή κάζεζε ηνπ θνηλσληθνύ, ζξεζθεπηηθνύ θαη ηζηνξηθνύ πιαηζίνπ ηεο 

θνηλσλίαο ζηελ νπνία δνπλ νη καζεηέο.  Απνηεινύλ έλα ηζρπξό εξγαιείν γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθό κέζσ ηνπ νπνίνπ ε κάζεζε κπνξεί λα γίλεη επράξηζηε, δεκηνπξγηθή , 

βησκαηηθή ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ. ην πιαίζην απηό παξάιιεια 

κε ηνλ ενξηαζκό ησλ ζεκαληηθώλ γεγνλόησλ πνπ πξνηείλνληαη από ην θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ κπνξεί λα ζρεδηαζηεί  θαη έλα πιάλν κε επηινγέο ησλ 

καζεηώλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο (Campbell et al, 2004) γηα ηνλ ενξηαζκό 

ζεκαληηθώλ γεγνλόησλ από ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο όπσο γηα παξάδεηγκα: ε 

γέλλεζε ελόο λένπ κέινπο ζηελ νηθνγέλεηα, ην θαινζώξηζκα κηαο αγαπεκέλεο  

επνρήο, ε παξνπζίαζε κηαο θαιήο πξνζπάζεηαο ελόο παηδηνύ ζε κηα δξαζηεξηόηεηα 

πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζην ζπίηη, πηζαλή δξάζε εζεινληηζκνύ θαη δηάθνξα άιιεο ηδέεο. 

Σν ζεκαληηθό γηα θάζε εθπαηδεπηηθό είλαη  λα ζπκάηαη  όηη δελ πξνέρεη ε θαιύηεξε 

παξνπζίαζε αιιά ε ελεξγνπνίεζε ησλ παηδηώλ, ε δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο 

θαη ε παξνρή επθαηξηώλ γηα δεκηνπξγηθή έθθξαζε, θξηηηθή ζθέςε θαη ελίζρπζε ηεο 

απηνεηθόλαο ηνπο. Δπίζεο ε εκπινθή ησλ γνλέσλ θξίλεηαη ζεκαληηθή θαζώο 

αλαδεηνύληαη ηξόπνη νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο θαη όρη απιά επηθνπξηθήο 

βνήζεηαο όηαλ θαη εάλ παξαζηεί αλάγθε. 
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