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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ένα κοινό μέλλον διαμορφώνεται μέσα από διαφορετικές μεθόδους και επίπεδα, ωστόσο η εκπαίδευση παραμένει
σταθερά το θεμέλιο της μορφής του μέλλοντος που θα δημιουργήσουμε, εφόσον το μέλλον αυτό θα οικοδομηθεί από τις
νεαρότερες γενιές του σήμερα. Από τα πρώτα κιόλας στάδια της διαδικασίας επίγνωσης του εαυτού τους, των ανθρώπων
γύρω τους και του κόσμου που τις περιβάλλει, είναι εξαιρετικά σημαντικό να βοηθήσουμε τις γενιές αυτές να εμπεδώσουν
την έννοια του πλουραλισμού μέσω της κουλτούρας. Η κουλτούρα, είτε στην υλική είτε στην άυλη μορφή της, αποτελεί
χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας κοινωνίας, όχι μόνο στις μέρες μας αλλά και στο παρελθόν. Έτσι, το παρόν εγχειρίδιο
κατάρτισης του educLab (EDucation and DIgital Cultural LABoratory) προσφέρει στους εκπαιδευτικούς προσχολικής
εκπαίδευσης και φροντίδας (ΠΕΦ) νέες προσεγγίσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μετάδοση στα παιδιά της έννοιας της
πολιτιστικής κληρονομιάς στα πρώιμα στάδια της εκπαίδευσής τους.  
Το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ενωμένοι στην Πολυμορφία» αποκαλύπτει όλα τα στρώματα που διαμορφώνουν
την κοινωνία του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Η προσέγγιση αυτή λαμβάνει παράλληλα υπόψη το
γεγονός ότι η πολιτισμική πολυμορφία εντοπίζεται τόσο στην κοινή όσο και στη διαφορετική κληρονομιά που καλούνται
να κατανοήσουν οι νεαρότερες γενιές. Ως αποτέλεσμα των εξελίξεων στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας,
όχι μόνο η έννοια αλλά και τα μέσα που εφαρμόζονται στη διδακτική διαδικασία έχουν αλλάξει δραματικά. Συνεπώς,
οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες αλλά και να τις αξιοποιούν στην τάξη, ώστε να
ακολουθούν τις καινοτόμες τάσεις στην εκπαίδευση.
Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου κατάρτισης είναι να προσφέρει σε εκπαιδευτικούς ΠΕΦ τις απαιτούμενες ικανότητες
για υλοποίηση πολιτισμικών εργαστηρίων, ψηφιακές δεξιότητες καθώς και προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά την ένταξη χωρίς
αποκλεισμούς, όπου η ευαισθητοποίηση γύρω από την προσέγγιση STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανολογία, Τέχνη και
Μαθηματικά) καθίσταται προτεραιότητα για τα παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης.
Το βιβλίο αυτό, το οποίο θα συνοδεύσει τη δραστηριότητα κατάρτισης, διαθέτει 5 ενότητες αφιερωμένες στη φύση,
την αρχαιολογία, τις παραδόσεις και τις παραδοσιακές τέχνες, τις αφηγήσεις και τις προφορικές ιστορίες και την τέχνη
και την επιστήμη. Η κάθε ενότητα αποτελείται από 2 μέχρι 4 μαθήματα ανάλογα, παρέχοντας έτσι στους εκπαιδευόμενους
μια πιο λεπτομερή περιγραφή του θέματος της ενότητας, καλώντας τους να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες μέσα από
τις οποίες αναμένεται ότι θα αναπτύξουν επιπλέον προσόντα για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Η προσέγγιση
δεν αφορά την απλή παράθεση παραδειγμάτων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην τάξη τους, αλλά την εμπλοκή τους
σε μια ευρύτερη προοπτική η οποία, όταν πλέον αφομοιωθεί, εύκολα μπορεί να τους οδηγήσει σε εξατομικευμένες και
καινοτόμες εφαρμογές που θα τους προσφέρουν παράλληλα επαγγελματική ικανοποίηση.
Πρόκειται απλά για ένα περαιτέρω βήμα στον τομέα της εκπαίδευσης των μελλοντικών γενεών, ωστόσο κάθε μία από
τις 5 ενότητες αγγίζει ένα ζωτικό στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς και ευελπιστούμε ότι η πολιτιστική κληρονομιά του
παρελθόντος και του παρόντος θα χαράξουν τον δρόμο για ένα κοινό μέλλον ειρήνης και ευημερίας.
Πρώιμη Παιδική Ηλικία και Εκπαίδευση STEAM
Η εκπαίδευση STEAM εστιάζει στην ανάπτυξη δημιουργικών πολιτών που θα διαμορφώσουν την κοινωνία, το
μέλλον και τον κόσμο τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ενστερνίζεται τις θεμελιώδεις παιδαγωγικές αρχές και
πρακτικές, οι οποίες μέχρι σήμερα κατηγοριοποιούνται κυρίως στον τομέα της Πρώιμης Σχολικής Εκπαίδευσης και
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περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων, τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, την
επικοινωνία, τη συνεργασία, την επιχειρηματικότητα, κτλ.   
Η εκπαίδευση STEAM αποτελεί μια διεπιστημονική προσέγγιση στη μάθηση μέσω της οποίας οι μαθητές
διδάσκονται τη διασυνδεσιμότητα των τομέων της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανολογίας, των τεχνών και
των μαθηματικών. Η διεπιστημονική εκπαίδευση STEAM προσφέρει μια πλατφόρμα που αποσκοπεί στην ουσιαστική
συμμετοχή των μαθητών στη συνεργατική μάθηση, στη μάθηση που βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων και στη
χρήση της διεργασίας / του κύκλου του μηχανολογικού σχεδιασμού. Υπάρχει πληθώρα μεθόδων επίτευξης μιας
ολοκληρωμένης εκπαίδευσης STEAM, ωστόσο πρόθεση όλων σχεδόν των μοντέλων αποτελεσματικής ολοκλήρωσης
είναι η παροχή στους μαθητές ευκαιριών οικοδόμησης νέας γνώσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων
μέσω της διεργασίας του σχεδιασμού που μπορεί να αναδυθεί μέσα από το παιχνίδι (π.χ. με αντικείμενα ή ιδέες) ή τη
συμμετοχή σε έργα. Επιτυγχάνεται επίσης μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων με βάση τη διερεύνηση, ανοικτού τύπου
και πρακτικής φύσης, που εδράζονται στη συναισθηματική εμπλοκή των παιδιών και σχετίζονται με μια θεματική που
εξετάζει σημαντικές έννοιες οι οποίες συνδέονται με πέραν του ενός τομέα STEΑM.
Η εκπαίδευση STEAM αφορά τη διάρθρωση των ευκαιριών μάθησης κατά τρόπο που οι μαθητές να αντλούν από
τις δεξιότητες, τη γνώση και τις μεθόδους εργασίας πολλαπλών τομέων και να τις εφαρμόζουν σε ολοκληρωμένα,
αυθεντικά και ουσιαστικά πλαίσια ώστε να επιλύσουν προβλήματα, να ανταποκριθούν σε ανάγκες του πραγματικού
κόσμου και να αναπτύξουν βαθιές σχέσεις με τον κόσμο γύρω τους. Η εκπαίδευση STEAM έχει ακόμη ως στόχο να
βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν μια εργαλειοθήκη που θα περιλαμβάνει μεθόδους, στρατηγικές, γνώση,
δεξιότητες και τρόπους σκέψης και την οποία μαθαίνουν να αξιοποιούν ώστε να επιλύουν προβλήματα και να
αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης STEAM, η τεχνολογία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εφόσον μια από τις
σημαντικότερες πτυχές της είναι ο τεχνολογικός αλφαβητισμός. Η συγκεκριμένη έννοια αναφέρεται στην εξοικείωση
με τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας και απαιτεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων
καθώς και την οικοδόμηση γνώσης και την απόκτηση εμπειριών πέραν της χρήσης κάποιας συσκευής (Η/Υ, φορητή
συσκευή, κτλ.). Εστιάζουμε στην επίγνωση ότι η παρουσία και η χρήση συσκευών μέσω των διεργασιών μάθησης έχει
ουσιαστική αξία μόνο όταν συμβάλλει στην κουλτούρα μάθησης και τους τρόπους με τους οποίους αντιλαμβανόμαστε
τη διδασκαλία και τη μάθηση. Η στάση αυτή βασίζεται στην πεποίθηση ότι η συμβολή της Τεχνολογίας έγκειται
στο γεγονός ότι έχει αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε και μαθαίνουμε και, σε πολλές περιπτώσεις, προσφέρει
πρόσβαση στην οικοδόμηση γνώσης που δεν θα ήταν εφικτή με άλλα μέσα. Με τον τρόπο αυτό, η ίδια η τεχνολογία
δημιουργεί γνώση.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Επικεφαλής Ενότητας: Co & So (Ιταλία)

ΣΥΝΟΨΗ
Διάρκεια: 6 ώρες: 3 μαθήματα διάρκειας 2 ωρών το καθένα
Μαθήματα Ενότητας
1.1 Διαβάζουμε στα παιδιά: Τι, πότε, πώς… και γιατί;
1.2 Τεχνικές παραστατικής ανάγνωσης
1.3 Παραστατικές αναγνώσεις και νέα μέσα
Σκοπός της Ενότητας
Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για τη σημασία της ανάγνωσης και της αφήγησης παραμυθιών από
την πρώιμη παιδική ηλικία
Παροχή στους εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης γνώσεων και εργαλείων για υλοποίηση παραστατικών αναγνώσεων
Ευαισθητοποίηση γύρω από τις ευκαιρίες που μπορούν να προσφέρουν τα νέα μέσα στην αφήγηση παραμυθιών και την ανάγνωση.

•
•
•

Συγκεκριμένοι Στόχοι της Ενότητας
Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης γύρω από τη σημασία της ανάγνωσης στην πρώιμη παιδική ηλικία
Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην αφήγηση
Ικανότητα δημιουργίας ενός πλαισίου που διευκολύνει την ανάγνωση για μια ομάδα παιδιών στο νηπιαγωγείο
Συνεχής ενημέρωση για υφιστάμενες εκδόσεις που αφορούν κυρίως βιβλία που εστιάζουν στην ένταξη χωρίς αποκλεισμούς
Γνώση γύρω από τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση παραστατικών αναγνώσεων με τη χρήση διαφορετικών
τεχνικών
Ικανότητα κριτικής επιλογής των μέσων και των τεχνολογικών συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν στις παραστατικές αναγνώσεις.

•
•
•
•
•
•

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει τα ακόλουθα:
Γνώση:
Αναγνώριση της σημασίας της ανάγνωσης από την πρώιμη παιδική ηλικία
Βασική κατανόηση του τρόπου επιλογής ενός ποιοτικού βιβλίου που είναι κατάλληλο για τα παιδιά της τάξης τους
Σχεδιασμός της διάρκειας, των χώρων διεξαγωγής του εργαστηρίου ανάγνωσης και των κατάλληλων μεθόδων που θα εφαρμοστούν
Γνώση των κύριων μεθόδων παραστατικής ανάγνωσης
Βασική γνώση ορισμένων ψηφιακών συσκευών που διατίθενται στην αγορά.

•
•
•
•
•

Δεξιότητες:
Ικανότητα επιλογής κατάλληλων βιβλίων για τα παιδιά της τάξης τους
Εφαρμογή διάφορων τεχνικών παραστατικής ανάγνωσης.

•
•

Ικανότητες:
Αξιολόγηση και επιλογή της τεχνικής παραστατικής ανάγνωσης που θα εφαρμοστεί, με βάση τους στόχους, το διαθέσιμο
χρονοδιάγραμμα, τους χώρους και τους πόρους, και στη συνέχεια σχεδιασμός, προετοιμασία και υλοποίηση της παραστατικής
ανάγνωσης κατά τρόπο αποτελεσματικό
Αξιολόγηση και επιλογή της ψηφιακής συσκευής που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της παραστατικής ανάγνωσης, με βάση
τους στόχους, το διαθέσιμο χρονοδιάγραμμα, τους χώρους και τους πόρους, και στη συνέχεια σχεδιασμός, προετοιμασία και
υλοποίηση της παραστατικής ανάγνωσης κατά τρόπο αποτελεσματικό.

•
•

Διδακτικές Μέθοδοι
Μάθημα από την έδρα
Παρουσιάσεις PPT
Χρήση εικόνων από εικονογραφημένα βιβλία
Πρακτικά παραδείγματα ανάγνωσης εικονογραφημένων βιβλίων και βιβλίων χωρίς λόγια (σιωπηλών βιβλίων)
Πειραματισμός με τεχνικές ανάγνωσης
Παραδείγματα παραστατικών αναγνώσεων

•
•
•
•
•
•
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•
•

Πρακτικές επιδείξεις χρήσης νέων μέσων
Εργασία σε μικρές ομάδες για σχεδιασμό υλικών για παραστατικές αναγνώσεις.

Εκπαιδευτικά Υλικά
Βλ. τις δραστηριότητες των μαθημάτων.
Μέθοδοι / Εργαλεία Αξιολόγησης
Βλ. την ενότητα Αξιολόγηση και Αυτοστοχασμός στο τέλος κάθε μαθήματος.
Εναλλακτικοί χώροι
Εφόσον δημιουργήσετε το σωστό πλαίσιο, η ανάγνωση μπορεί και πρέπει να υλοποιηθεί ακόμη και σε άλλα περιβάλλοντα του
νηπιαγωγείου εκτός της τάξης (μπορείτε για παράδειγμα να δημιουργήσετε χώρους ανάγνωσης ακόμη και στον κήπο, όπου μπορείτε
να αφηγηθείτε ιστορίες για τη φύση).  
Τα εργαστήρια ανάγνωσης μπορούν να διεξαχθούν και εκτός νηπιαγωγείου:
Στην πλησιέστερη δημόσια βιβλιοθήκη ώστε να μάθουν τα παιδιά τι προσφέρει, να δανειστούν βιβλία, να πάρουν συμβουλές για
πιθανές θεματικές ανάγνωσης...
σε βιβλιοθήκες με ειδίκευση σε παιδικά βιβλία
σε παιγνιοθήκες

•
•
•

Ψηφιακά εργαλεία
Προβολέας διαφανειών
Χρήση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής
Αφήγηση μέσω επεξεργασίας βίντεο (video editing) φωτογραφιών, σαρωμένων εικόνων, ηχητικού υλικού
Δημιουργία video animations με την τεχνική της κινούμενης εικόνας (stop motion)
Σάρωση και επεξεργασία εικόνων από εικονογραφημένα βιβλία που θα παρουσιαστούν κατά τις αναγνώσεις.

•
•
•
•
•

Προσεγγίσεις ένταξης χωρίς αποκλεισμούς
Χρήση εικονογραφημένων βιβλίων για εισαγωγή του θέματος της διαφορετικότητας και της ένταξης:
Η ανάγνωση εικονογραφημένων βιβλίων αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο προαγωγής της αυτοέκφρασης του παιδιού και, ιδιαίτερα,
συνοδείας των υπόλοιπων παιδιών της τάξης σε κόσμους διαφορετικούς από τον δικό τους, ώστε να διαφοροποιήσουν την οπτική τους
γωνία ακούγοντας τις απόψεις των άλλων.
Χρήση βιβλίων υψηλής προσβασιμότητας: gamebooks (βιβλία όπου ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να διαφοροποιήσει τη ροή της
ιστορίας)
Το gamebook είναι ένα «οριακό αντικείμενο» (boundary object) και, ως τέτοιο, είναι στενά συνδεδεμένο με την προσβάσιμη ανάγνωση.
Τα gamebooks και τα προσβάσιμα βιβλία έχουν πολλά κοινά: 1. Και τα δύο αποτελούν ταυτόχρονα περιεχόμενο και δοχείο. 2. Και τα
δύο απαιτούν ειδικούς και περισσότερο επαγγελματισμό συγκριτικά με τον συγγραφέα και τον εικονογράφο που χρειάζονται για τη
δημιουργία τους. 3. Και τα δύο προσδίδουν αξία στην πολυαισθητηριακότητα. 4. Και τα δύο απαιτούν την ενεργή εμπλοκή του αναγνώστη,
το βιβλίο μπορεί να ικανοποιήσει πλήρως τον αναγνώστη του μόνο όταν συνοδεύεται και από τη δική του δράση. 5. Η στατική φύση της
ανάγνωσης τίθεται υπό αμφισβήτηση. Το βιβλίο μπορεί να εξελιχθεί όπως κρίνεται πιο κατάλληλο, χωρίς οποιουσδήποτε περιορισμούς
(π.χ. βιβλίο χωρίς λόγια). 6. Εμπλοκή διαφορετικών καναλιών που προσκαλούν σε κοινή ανάγνωση, παιχνίδι, ανταλλαγή.

Διεπιστημονικότητα (με αναφορά στην προσέγγιση STEAM)

Η ενότητα περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία της διεπιστημονικής προσέγγισης STEAM: Εστιάζει ιδιαίτερα στην ενεργή χρήση τεχνολογικών
συσκευών (τόσο αναλογικών όσο και ψηφιακών μέσων), αλλά και στη χρήση καθημερινών αντικειμένων, σχημάτων ή φιγούρων από
χαρτόνι και άλλων στοιχείων, καθώς και σε δεξιότητες αυτοέκφρασης και κινήσεις του σώματος κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων
παραστατικής ανάγνωσης. Η ενότητα ενισχύει την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών γύρω από τη διεπιστημονικότητα και τους
ενθαρρύνει να εμπλέξουν τα παιδιά κατά τρόπο ενεργό στις δραστηριότητες ανάγνωσης καθώς και στo στάδιο της προετοιμασίας
τους. Περιλαμβάνει συνεπώς εξερεύνηση, συνεργασία, καλλιτεχνική δημιουργία και την ενεργή χρήση τεχνολογικών συσκευών, που
αποτελούν στο σύνολό τους βασικά στοιχεία της προσέγγισης STEAM.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανάγνωση βιβλίων και εικονογραφημένων βιβλίων με μικρά παιδιά αποτελεί ένα απαραίτητο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό εργαλείο.
Το βιβλίο είναι ένα εξαίρετο δημιουργίας ουσιαστικών και αποτελεσματικών πλαισίων μάθησης και προαγωγής της ανάπτυξης των
παιδιών σε γνωσιακό αλλά και σε συναισθηματικό επίπεδο και σε επίπεδο σχέσεων. Κάποιος ο οποίος γνωρίζει πώς να δημιουργήσει έναν
σαφή «αφηγηματικό χώρο» για σκοπούς ανάγνωσης, διαθέτει ενδεχομένως επαρκείς δεξιότητες και έχει επιδείξει την απαιτούμενη
προσοχή στην επιλογή του κατάλληλου βιβλίου, τη δημιουργία ή βελτιστοποίηση του αφηγηματικού χώρου και τη χρήση των σωστών
τεχνικών. Τα τελευταία χρόνια, με την αυξανόμενη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, η εισαγωγή συσκευών πολυμέσων σε υπηρεσίες
5
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εκπαιδευτικών ΠΕΦ αποτελεί το αντικείμενο ευρέων συζητήσεων. Θεωρούμε, ωστόσο, ότι πρέπει να εμβαθύνουμε πέραν της συζήτησης
για τα «υπέρ και τα κατά της τεχνολογίας», καθώς η τεχνολογία είναι εδώ και αποτελεί αδιαμφισβήτητα κομμάτι της καθημερινής
ζωής των παιδιών. Είναι λοιπόν αναγκαίο να κάμψουμε την αντίσταση και τις ιδεολογίες και να κατανοήσουμε πώς θα ενεργήσουμε
έξυπνα σ’αυτό το πλαίσιο, αναθεωρώντας την παραδοσιακή προσέγγιση στην ανάγνωση και τη χρήση βιβλίων και προτείνοντας καλές
πρακτικές όπου τα ψηφιακά εργαλεία εκλαμβάνονται ως ευκαιρίες και χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία εμπειριών, προσφέροντας
έτσι στα παιδιά ευκαιρίες για ανακάλυψη και παιγνίδι. Για να το επιτύχουμε αυτό, προτείνουμε μια μετατόπιση της προσοχής μας από
την τεχνολογία στις διεργασίες μάθησης.
Σύμφωνα με την προσέγγισή μας, η χρήση της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με άλλες γλώσσες, θα καταστεί μια πηγή εμπλουτισμού,
ανακάλυψης, επεξήγησης, γνώσης, και θα οδηγήσει σε νέες μορφές σκέψης και σε νέες δυνατότητες έκφρασης. Η φιλοσοφία μας
έγκειται στην προσέγγιση «et-et» (είτε) και όχι «aut-aut» (ή), και συνεπώς οι τεχνολογικές συσκευές δεν θα αντικαταστήσουν τις
παραδοσιακές προσεγγίσεις.  
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ΜΑΘΗΜΑ 1.1

ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΤΙ, ΠΟΤΕ, ΠΩΣ, ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;
Στόχοι

• Κ ατανόηση της θετικής επίδρασης που μπορεί να έχει στα παιδιά η ανάγνωση από την πρώιμη παιδική
ηλικία
• Εξοικείωση με την αγορά των εκδόσεων και επιλογή ποιοτικών βιβλίων
• Ικανότητα δημιουργίας πλαισίων που διευκολύνουν την ακρόαση και την ενεργή συμμετοχή των
παιδιών στην ανάγνωση-αφήγηση.

Υλικά

Χρωματιστό χαρτί A4, λευκό χοντρό χαρτί, ψαλίδι, κόλλα, μαρκαδόροι, post-its, καφέ χαρτί περιτυλίγματος
(kraft paper), υπολογιστής, βιντεοπροβολέας

Διάρκεια

120 λεπτά

Φυλλάδια/Δραστηριότητες

Φύλλο Δραστηριότητας 1: Σπάμε τον πάγο «Komagata – Σου προσφέρω ένα δώρο», παρουσίαση PPT «Τι
συμβαίνει όταν διαβάζουμε», Φύλλο αξιολόγησης «Ιδεοθύελλα με post-its»

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει δύο ώρες πλήρους συγκέντρωσης και στοχασμού, κατά τη διάρκεια των οποίων οι εκπαιδευτικοί
προσχολικής εκπαίδευσης θα κληθούν να συμμετάσχουν ενεργά και να μοιραστούν τις ιδέες και εμπειρίες τους γύρω από τη δική
τους σχέση με τα βιβλία, τόσο ως εκπαιδευτικοί όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Η ομάδα καθοδηγείται με στόχο να ανακαλύψει τα
συναισθήματα και τις δεξιότητες που αναπτύσσονται όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο, και τι βιώνουμε πραγματικά με τα παιδιά όταν τους
προσφέρουμε αυτού του είδους την εμπειρία. Αρχίζοντας από αυτό το σημείο αφετηρίας, θα καθοδηγήσουμε την ομάδα ώστε να
αναγνωρίσει πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε προσοχή στην επιλογή των κατάλληλων βιβλίων που θα χρησιμοποιηθούν στην τάξη, στη
δημιουργία των κατάλληλων πλαισίων και στον προσδιορισμό της διάρκειας και των μεθόδων της εμπειρίας ανάγνωσης.
Το μάθημα προβλέπει τα ακόλουθα:
Καλωσόρισμα της ομάδας με μια δραστηριότητα για «σπάσιμο του πάγου», εμπνευσμένη από τον Ιάπωνα καλλιτέχνη και εικονογράφο
Komagata. Πρόκειται για μια σύντομη εμπειρία που εμπλέκει την ομάδα, αρχικά σε ατομικό επίπεδο, και στη συνέχεια ενεργοποιεί
διάφορες καταστάσεις και σχέσεις που δημιουργούν έκπληξη, που αποδομούν τις διαδικασίες που θεωρούμε δεδομένες και
υποχρεώνουν τους συμμετέχοντες να αυτοσχεδιάσουν και να αποδεχθούν το απρόβλεπτο που εμπλουτίζει τη δυνατότητα
έκφρασής μας. Η ομάδα θα είναι πιο ανοικτή στο απρόβλεπτο, να αποδεχθεί τους άλλους χωρίς να κρίνει και να συμβάλει στο «εδώ
και τώρα», με φαντασία και χωρίς προκαταλήψεις.
Παρουσίαση PowerPoint «Τι συμβαίνει όταν διαβάζουμε», βασισμένη σε προτάσεις και φράσεις εμψύχωσης γύρω από την εμπειρία
της ανάγνωσης. Συστήνεται όπως ο εκπαιδευτής δείξει τις διαφάνειες διαβάζοντας το περιεχόμενο και δίνοντας παράλληλα την
ευκαιρία στους συμμετέχοντες να κάνουν σχόλια και να εκφράσουν τις ιδέες τους.

•

•

Αξιολόγηση

Δραστηριότητα ιδεοθύελλας και ομαδοποίηση ιδεών με τη χρήση post-its.
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ΔΡΑΣ/ΤΗΤΑ 1.1.1
KOMAGATA – ΣΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΕΝΑ ΔΩΡΟ
(ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ)
Σκοποί

• Δ ημιουργία ενός φιλόξενου και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλοντος
• Αποκέντρωση των απόψεων
• Άνοιγμα προς το απρόβλεπτο με αίσθημα περιέργειας
• Να αφεθούμε και να ακολουθήσουμε μια άγνωστη πορεία
• Να βρούμε τον τρόπο να συμβάλλουμε σε κάθε περίπτωση και να καλωσορίζουμε με χαρά τη συμβολή
των άλλων

Είδος δραστηριότητας

Δημιουργικό εργαστήρι σε ζευγάρια

Μέγεθος ομάδας

Η δραστηριότητα συστήνεται για ομάδες των 10 μέχρι 20 συμμετεχόντων. Καλωσορίζουμε την ομάδα σε
κύκλο και συνεχίζουμε τη δραστηριότητα σε ζευγάρια.

Υλικά

Χρωματιστό χαρτί A4 και λευκό χοντρό χαρτί, ψαλίδι, κόλλα, μαρκαδόροι.

Οδηγίες

• Π ρόκειται για μια δραστηριότητα για «σπάσιμο του πάγου» που αποσκοπεί στο να δημιουργήσει μια
•
•
•
•
•
•

χαλαρή ατμόσφαιρα στην ομάδα και να προωθήσει την περιέργεια, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή
και να δοθεί κίνητρο στους συμμετέχοντες να εκφραστούν κατά τρόπο δημιουργικό.
Δίνεται σε κάθε συμμετέχοντα ένα λευκό χοντρό χαρτί διπλωμένο στα δύο (σαν να είναι φάιλ).
Στο εσωτερικό του υπάρχει ένα χρωματιστό φύλλο χαρτιού του ιδίου μεγέθους με το λευκό φάιλ.
Ζητείται από τον κάθε συμμετέχοντα να κόψει ένα σχήμα της δικής του επιλογής χρησιμοποιώντας το
χρωματιστό χαρτί.
Στη συνέχεια ζητείται από τον καθένα να δώσει το λευκό φάιλ που περιέχει το κομμένο σχήμα στον
συνάδελφό του στα δεξιά.
Το άτομο που παραλαμβάνει το φάιλ πρέπει να κολλήσει το άδειο μέρος του χαρτιού από το οποίο
έχει αποκοπεί το σχήμα στο λευκό χοντρό χαρτί «κάλυμμα» και μετά να κολλήσει το σχήμα εντός του
λευκού φάιλ.
Ο εκπαιδευτής διανέμει χρωματιστούς μαρκαδόρους και ζητεί από όλους να διαφοροποιήσουν το
σχήμα δημιουργώντας ένα σχέδιο.

Απολογισμός και αξιολόγηση της δραστηριότητας
Κάθε συμμετέχοντας περιγράφει την εργασία που έχει κάνει και πώς ένιωσε κατά τα διάφορα στάδια της
εμπειρίας: τόσο κατά το στάδιο της ατομικής εργασίας όσο και κατά το δεύτερο στάδιο της εργασίας σε
ζευγάρια. Ο εκπαιδευτικός τονίζει τα συναισθήματα της ομάδας εκφραζόμενα ως λέξεις-κλειδιά που θα
λειτουργήσουν ως σημεία αναφοράς για τις επόμενες δραστηριότητες.   
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
Εργαλείο/Μέθοδος Αξιολόγησης
Ιδεοθύελλα με τη χρήση post-its:
Ποια είναι, κατά την άποψή σας, τα χαρακτηριστικά ενός καλού βιβλίου;
Το πρώτο μάθημα ολοκληρώνεται με μια ιδεοθύελλα με τη χρήση post-its, όπου ο εκπαιδευτής δημιουργεί έναν πίνακα με όλα όσα έχουν
συνεισφέρει οι συμμετέχοντες μέσα από τον στοχασμό για όσα έχουν αποκομίσει από το μάθημα. Η συγκεκριμένη μέθοδος ιδεοθύελλας
επιτρέπει τη συλλογή όλων όσων έχουν συνεισφέρει οι συμμετέχοντες στο σύνολό τους και την οργάνωση των διαφόρων ιδεών
τοποθετώντας τις σταδιακά πάνω στο χαρτί περιτυλίγματος, δημιουργώντας περιοχές ενδιαφέροντος στις οποίες θα εστιάσει ο
στοχασμός στο τελευταίο μέρος.
Η δραστηριότητα έχει τους ακόλουθους στόχους:
τον στοχασμό γύρω από τα κριτήρια επιλογής ενός βιβλίου
τον στοχασμό γύρω από τα κριτήρια προσδιορισμού ή δημιουργίας χρόνων και χώρων ανάγνωσης
την εδραίωση ή την ανάπτυξη ενδιαφέροντος και περιέργειας για το βιβλίο ως διαμεσολαβητής αριστείας στην εκπαιδευτική
σχέση με τα παιδιά.

•
•
•

Τα υλικά που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της δραστηριότητας είναι: post-its, μεγάλα φύλλα καφέ χαρτιού περιτυλίγματος, μαρκαδόροι.
Οδηγίες βήμα-προς-βήμα
Ο εκπαιδευτής γράφει στον πίνακα ή σ’ένα μεγάλο φύλλο χαρτιού που είναι ορατό σε όλους την πρόταση στην οποία βασίζεται η
ιδεοθύελλα:  «Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού βιβλίου;»
Ο εκπαιδευτής διανέμει χρωματιστά post-its και οι συμμετέχοντες καλούνται να καταγράψουν τις απαντήσεις τους, μία μόνο
απάντηση σε κάθε post-it.
Τα post-its συλλέγονται και ο εκπαιδευτής (μαζί με την ομάδα) αρχίζει να τα ομαδοποιεί, δημιουργώντας εννοιολογικούς τομείς με
παρόμοιες ιδέες.  
Ο εκπαιδευτής ολοκληρώνει τον εννοιολογικό χάρτη ομαδοποιώντας τις διάφορες ιδέες και καταγράφει τις λέξεις-κλειδιά και/ή
διασυνδέει τις διάφορες ομάδες με χρωματιστούς μαρκαδόρους, σε συνεργασία με την ομάδα.
Τελική συζήτηση στην ομάδα για τον εννοιολογικό χάρτη.

•
•
•
•
•

Απολογισμός
Ο εκπαιδευτής συνοψίζει το περιεχόμενο των post-its στη βάση του εννοιολογικού χάρτη με τις ιδέες που έχουν συγκεντρωθεί ανά
τομέα.
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ΜΑΘΗΜΑ 1.2.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
Στόχοι

Απόκτηση γνώσεων για τις βασικές τεχνικές παραστατικής ανάγνωσης (προβολές, κουκλοθέατρο,
kamishibai, κουτιά με αντικείμενα (story boxes), σκιές)

Υλικά

Σετ υλικών παραστατικής ανάγνωσης: Εικονογραφημένα βιβλία, μαριονέτες, σχήματα από χοντρό χαρτόνι,
καθημερινά αντικείμενα, κουτιά με αντικείμενα, προβολέας και λευκό φόντο για θέατρο σκιών

Διάρκεια

120 λεπτά

Φυλλάδια/Δραστηριότητες

Φύλλο Δραστηριότητας 1 «Διαφορετικοί τρόποι ανάγνωσης ενός βιβλίου», Φύλλο Αξιολόγησης «Ώρα του
κύκλου»

Η αφήγηση, η εξιστόρηση και, κυρίως, η ανάγνωση εικονογραφημένων βιβλίων αποτελούν δραστηριότητες που προάγουν την έρευνα και
τον πειραματισμό με τεχνικές παραστατικής παρουσίασης. Με τον τρόπο αυτό, οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης μπορούν να
πειραματιστούν δημιουργικά με τις διάφορες γλώσσες που προάγουν την ενεργή και αποτελεσματική επικοινωνία και να συντονιστούν
στο ίδιο μήκος κύματος με τις γλώσσες των παιδιών. Ως εκ τούτου, η επικέντρωση αφορά στην επικοινωνία και όχι στην παράσταση.
Ακόμη και κατά την απλή ανάγνωση ενός εικονογραφημένου βιβλίου, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιμοποιούν και να εναρμονίζουν
διαφορετικούς κώδικες επικοινωνίας και να μεταπηδούν από τον έναν στον άλλο: λέξεις, εικόνες, φωνή, στάση σώματος, διάδραση.
Όταν κτίζουμε το περιβάλλον για την ανάγνωση, δημιουργούμε έναν «χώρο» όπου συμβαίνει κάτι, το οποίο ενώνει τον αναγνώστη με
τον ακροατή και δημιουργεί συναισθήματα, δεσμούς, σκέψεις, την εμπειρία της ταύτισης με τον χαρακτήρα. Στο χώρο της ανάγνωσης,
τα παιδιά αναπτύσσουν βασικές κοινωνικές δεξιότητες όπως η ενεργή ακρόαση, η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός προς τους άλλους, η
ικανότητα αντίληψης των πολλαπλών απόψεων ως εμπλουτισμός. Δημιουργούμε τις συνθήκες για να αντιμετωπίσουμε το απρόβλεπτο
με περιέργεια, για να αφεθούμε με εμπιστοσύνη σε εμπειρίες αποπροσανατολισμού και έκπληξης. Ο ενήλικας αναγνώστης μπορεί να
επιλέξει πώς θα «προσφέρει» το βιβλίο, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων, χωρίς ωστόσο να χάνει επαφή με την αίσθηση
της εμπειρίας που επιθυμεί να προτείνει.
Το μάθημα προνοεί την παρουσίαση και τον πειραματισμό με διαφορετικές τεχνικές ανάγνωσης, ώστε να διευρύνει την «εργαλειοθήκη»
των εκπαιδευτικών, διατηρώντας συνεχώς την προσοχή στον είδος της εμπειρίας που προτείνουμε και την αξία της στην προαγωγή
της κουλτούρας.
Το μάθημα προβλέπει τα ακόλουθα:
Παρουσίαση εμπειριών «Βιβλία και τρόποι αφήγησης»: Παρουσιάζουμε κάποια εικονογραφημένα βιβλία που προσφέρουν ένα
ευρύ φάσμα δυνατοτήτων παραστατικής ανάγνωσης. Μοιραζόμαστε κάποιες εμπειρίες ανάγνωσης με παιδιά, χρησιμοποιώντας
διαφορετικές τεχνικές σε διαφορετικά πλαίσια. Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με την ομάδα.
Το πρώτο στάδιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της τεχνικής Kamishibai ή άλλης τεχνικής με την οποία είναι εξοικειωμένος
ο εκπαιδευτής, καθώς και με πρακτική επίδειξη.
Πρακτικό εργαστήρι: Ο εκπαιδευτής χωρίζει την ομάδα σε 4 μικρότερες ομάδες, κάθε μια από τις οποίες παίρνει ένα σετ υλικών
που περιέχει εργαλεία για παραστατική ανάγνωση και ένα διαφορετικό εικονογραφημένο βιβλίο. Κάθε ομάδα καλείται να
προετοιμάσει/παρουσιάσει μια σύντομη παραστατική ανάγνωση χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που της έχουν δοθεί.

•
•

Αξιολόγηση

Δραστηριότητα στην ώρα του κύκλου.
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ΔΡΑΣ/ΤΗΤΑ 1.2.1
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
Σκοποί

• Ε ξοικείωση με διαφορετικές τεχνικές παραστατικής ανάγνωσης
• Εμπλουτισμός της εμπειρίας των συμμετεχόντων
• Στοχασμός γύρω από τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών τεχνικών ανάγνωσης και τους τρόπους
επιλογής της πλέον κατάλληλης τεχνικής σε διαφορετικές συνθήκες και πλαίσια.

Είδος δραστηριότητας

Εργαστήρι προαγωγής διαφορετικών στιλ έκφρασης

Μέγεθος ομάδας

3 ομάδες των 6/8 ατόμων

Υλικά

Σετ υλικών παραστατικής ανάγνωσης: Εικονογραφημένα βιβλία, μαριονέτες και/ή σχήματα από χοντρό
χαρτόνι, καθημερινά αντικείμενα.

Οδηγίες

Η δραστηριότητα συνίσταται σ’ένα εργαστήρι σε ομάδες, όπου δίνεται σε κάθε ομάδα ένα σετ παραστατικής
ανάγνωσης ενός εικονογραφημένου βιβλίου, και της ζητείται να σχεδιάσει και να επιδείξει στην πράξη την
ανάγνωση του κειμένου που της έχει ανατεθεί.
Τα σετ:
Μόνο το εικονογραφημένο βιβλίο: Ο εκπαιδευτής παρέχει στην ομάδα αυτή διάφορα εικονογραφημένα
βιβλία, διαφορετικά σε μέγεθος και είδος εικόνων. Η ομάδα πρέπει να επιλέξει ένα από αυτά, έχοντας
στο μυαλό ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε άλλα μέσα, αλλά πρέπει να εστιάσει σε
βασικά στοιχεία όπως η χρήση της φωνής, της στάσης του σώματος, του χρονισμού, του χώρου, της
ικανότητας χρήσης του βιβλίου ως ένα βασικό αντικείμενο.
Εικονογραφημένο βιβλίο + χαρακτήρες που αντιπροσωπεύονται από σχήματα και/ή μαριονέτες: Ο
εκπαιδευτής ζητεί από την ομάδα να αποφασίσει ποιους χαρακτήρες ή στοιχεία του εικονογραφημένου
βιβλίου επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για την παραστατική ανάγνωση, αξιοποιώντας μαριονέτες ή
απλά σχήματα από χαρτόνι. Στη συνέχεια η ομάδα καλείται να προσπαθήσει να αφηγηθεί την ιστορία
χρησιμοποιώντας τα εν λόγω βοηθήματα, ώστε να στοχαστεί γύρω από τον δανεισμό της φωνής στον
χαρακτήρα και να μάθει πώς να κινεί ένα σχήμα χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα το βιβλίο.
Εικονογραφημένο βιβλίο + καθημερινά αντικείμενα: Προτείνονται στην ομάδα κάποια κοινόχρηστα
καθημερινά αντικείμενα ή φυσικά υλικά και της ζητείται να επιλέξει αυτά που επιθυμεί να
χρησιμοποιήσει ώστε να φτιάξει ένα κουτί με αντικείμενα που θα συνοδεύει την ανάγνωση του
βιβλίου. Η άσκηση ενεργοποιεί την γνωσιακή αποκέντρωση και αναπτύσσει τη φαντασία.

•
•

•

Απολογισμός και αξιολόγηση της δραστηριότητας
Ώρα του κύκλου για στοχασμό επί της εμπειρίας (βλ. Αξιολόγηση και Αυτοστοχασμός)
Παραλλαγές

Τα σετ μπορεί να αποτελούνται από έτοιμα υλικά, τα οποία έχουν δημιουργηθεί ή επιλεγεί για τα παιδιά
και μαζί με αυτά σε συγκεκριμένες εμπειρίες παραστατικής ανάγνωσης που πραγματοποιούνται από τους
εκπαιδευτικούς. Στόχος είναι να δοθούν στους συμμετέχοντες ιδέες για τη δημιουργία σετ ανάγνωσης και
πώς αυτά μπορούν παράλληλα να αποτελέσουν ευκαιρία για δημιουργικά εργαστήρια με τα παιδιά.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
Εργαλείο/Μέθοδος Αξιολόγησης
Δραστηριότητα ώρας του κύκλου
Η ώρα του κύκλου αποτελεί μια ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο βελτίωσης της ατμόσφαιρας στην τάξη, καθώς βοηθά να
υπερπηδηθούν οι δυσκολίες στην επικοινωνία και οι συγκρούσεις μέσω της ανταλλαγής απόψεων. Οι συμμετέχοντες αποκτούν
αυτεπίγνωση, αναπτύσσουν θετικές διαπροσωπικές στάσεις και κοινωνικές δεξιότητες όπως είναι η ενεργή ακρόαση, η ενσυναίσθηση
και η συνεργασία.
Η ώρα του κύκλου όντως:
επιτρέπει σε όλους να εκφραστούν
προάγει την αυτογνωσία
διευκολύνει τη διαπροσωπική επικοινωνία
διευκολύνει την ελεύθερη έκφραση συναισθημάτων και προσωπικών εμπειριών.

•
•
•
•

Οδηγίες βήμα-προς-βήμα:
Οι συμμετέχοντες κάθονται σε κύκλο, στο πάτωμα ή σε καρέκλες. Αν ο καιρός είναι καλός, η δραστηριότητα μπορεί να διεξαχθεί
και στον κήπο.  
Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να μιλήσει, αλλά όλοι παρακινούνται θερμά να το πράξουν
Ο καθένας περιμένει τους άλλους να ολοκληρώσουν αυτό που λένε
Κανείς δεν προσβάλλεται ή δεν κοροϊδεύει τους άλλους
Μπορούμε να μιλήσουμε για οποιοδήποτε πρόβλημα, αλλά πάντοτε πρέπει να εισηγηθούμε μια λύση
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν υπάρχει σύγκρουση, μπορούν να καθιερωθούν κανόνες μεταξύ των συμμετεχόντων και
να παρακολουθείται η τήρησή τους σε τακτική βάση.
Κατά την ανταλλαγή ιδεών χρησιμοποιούνται I-messages.

•
•
•
•
•
•
•
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ΜΑΘΗΜΑ 1.3

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΣΑ
Στόχοι

Εξοικείωση με τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στον τομέα της αφήγησης
παραμυθιών και απόκτηση των αναγκαίων τεχνικών για χρήση τους από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς
και από τα παιδιά στην τάξη.

Υλικά

Προβολέας διαφανειών, βιντεοπροβολέας, ηλεκτρονικός υπολογιστής, tablet, σαρωτής, εικονογραφημένα
βιβλία, μεμβράνη διαφανειών, μόνιμοι μαρκαδόροι, χρωματιστό χαρτόνι, φύλλα χαρτιού A4, ψαλίδι, κόλλα,
μεγάλα φύλλα καφέ χαρτιού περιτυλίγματος

Διάρκεια

120 λεπτά

Φυλλάδια/Δραστηριότητες

Φύλλο Δραστηριότητας 1 «Πειραματισμός σε μικρές ομάδες»,  Φύλλο Αξιολόγησης «Παράθυρα»

Η συζήτηση που εξελίσσεται σε όλα τα επίπεδα αναφορικά με τις ευκαιρίες χρήσης ψηφιακών συσκευών, ακόμη και με μικρά παιδιά,
οδηγεί σε διαφορετικές και συχνά αντίθετες απόψεις. Η ανάγνωση ενός βιβλίου ή ενός εικονογραφημένου βιβλίου ήδη αποτελεί μια
δραστηριότητα πολυμέσων: Το βιβλίο είναι ένα πολύ παλιό μέσο και τα εικονογραφημένα βιβλία που εμπεριέχουν πέραν του ενός
κώδικα μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν ψηφιακά. Υπάρχουν σήμερα πολλές πρωτοβουλίες στον τομέα των εκδόσεων παιδικής
λογοτεχνίας που αφορούν ψηφιακά βιβλία και συνδεόμενες εφαρμογές, ωστόσο θα πρέπει να διακρίνουμε και να εντοπίσουμε τα
προϊόντα εκείνα που είναι πραγματικά καινοτόμα και δημιουργικά. Με βάση την εμπειρία μας, συστήνεται πάντοτε η εισαγωγή ψηφιακών
εργαλείων μόνο μετά από μια μακρόχρονη χρήση βιβλίων ενώ πάντοτε πρέπει να υπάρχει εναλλαγή μεταξύ ψηφιακού και έντυπου
προϊόντος. Η διαδρομή που προτείνουμε αφορά όντως την εναλλαγή έντυπων και ψηφιακών εργαλείων, και τη χρήση των συσκευών για
τεκμηρίωση και δημιουργία νέου περιεχομένου κατά τρόπο ενεργό, και όχι παθητικά. Συνεπώς, προτείνουμε τη δημιουργική αξιοποίηση
τεχνολογικών συσκευών, όπου τα παιδιά μπορούν να πειραματιστούν με διαφορετικές κουλτούρες και να συνεισφέρουν τη δική τους,
όπου πάντοτε προσεγγίζουν τα μέσα έχοντας τα ίδια πρωταγωνιστικό ρόλο και ποτέ παθητικά. Οι δραστηριότητες αρχίζουν με το βιβλίο
και συνεχίζονται με παιχνίδια και εργαστήρια όπου τα παιδιά χρησιμοποιούν το σώμα και τα χέρια τους, μέσα από δραστηριότητες σε
ζευγάρια ή μικρές ομάδες κατά τις οποίες μοιράζονται τεχνολογικές συσκευές που λειτουργούν ως διαμεσολαβητές ουσιαστικών
σχέσεων.
Το Μάθημα προβλέπει τα ακόλουθα:
Παρουσίαση εμπειριών: Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει κάποιες εμπειρίες που πραγματοποιούνται σε νηπιαγωγεία και ακολουθεί
ανοικτή συζήτηση με ολόκληρη την τάξη, όπου ο καθένας μπορεί να μοιραστεί τις απόψεις και τις εμπειρίες του σ’ένα κλίμα
στοχασμού.
Δοκιμή συσκευών και εφαρμογών. Οι συμμετέχοντες πειραματίζονται με ορισμένα ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να εύκολα
χρησιμοποιηθούν σε παραστατικές αναγνώσεις και για εργαστήρια αφήγησης με παιδιά. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 4 ομάδες.
Οι ομάδες έχουν στη διάθεσή τους 40 περίπου λεπτά για να πειραματιστούν με τους 4 τεχνολογικούς χώρους.

•
•

Αξιολόγηση

Απολογισμός με τη δραστηριότητα «Παράθυρα».
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ΔΡΑΣ/ΤΗΤΑ 1.3.1
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Σκοποί

• Η εξοικείωση με ορισμένα εργαλεία πολυμέσων για δραστηριότητες παραστατικής αφήγησης
παραμυθιών και ανάγνωσης
• Ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών γύρω από τη χρήση ΤΠΕ
• Πρακτική εξάσκηση στην αξιοποίηση ενός έντυπου βιβλίου χρησιμοποιώντας εργαλεία πολυμέσων
• Εμπλοκή παιδιών στη χρήση πόρων πολυμέσων κατά τρόπο ενεργό και δημιουργικό.

Είδος δραστηριότητας

Εργασία σε μικρές ομάδες

Μέγεθος ομάδας

6/7 άτομα

Υλικά

Προβολέας διαφανειών, βιντεοπροβολέας, ηλεκτρονικός υπολογιστής, tablet, σαρωτής, εικονογραφημένα
βιβλία, μεμβράνη διαφανειών, μόνιμοι μαρκαδόροι, χρωματιστό χαρτόνι, φύλλα χαρτιού A4, ψαλίδι, κόλλα.

Οδηγίες

Ο εκπαιδευτής χωρίζει την ομάδα σε 4 μικρότερες ομάδες οι οποίες θα πειραματιστούν με τα διάφορα
υλικά στις 4 γωνιές της αίθουσας. Κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της 40 περίπου λεπτά για να φανταστεί
και να σχεδιάσει μια σύντομη δραστηριότητα, στη βάση ενός εικονογραφημένου βιβλίου που έχει επιλέξει
και χρησιμοποιώντας τις συσκευές και τις εφαρμογές που έχει στη διάθεσή της. Στη συνέχεια οι ομάδες
παρουσιάζουν το έργο τους στην τάξη.  
Οδηγίες βήμα-προς-βήμα:
Ο εκπαιδευτής δημιουργεί 4 χώρους με διαφορετικά υλικά:
Προβολέας διαφανειών, μεμβράνη διαφανειών, χρώματα (αναλογικά μέσα)
βιντεοπροβολέας + σαρωτής + ηλεκτρονικός υπολογιστής (εμπειρία βύθισης)
tablets + τεχνική stop motion
tablets + book creator – ψηφιακό βιβλίο

•
•
•
•

Οι συμμετέχοντες καλούνται να πειραματιστούν με τα υλικά που έχουν στη διάθεσή τους και να
δημιουργήσουν μια σύντομη δραστηριότητα για παιδιά χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες συσκευές.
Οι ομάδες καλούνται να παρουσιάσουν τη δραστηριότητά τους σε ολόκληρη την τάξη.
Απολογισμός και αξιολόγηση της δραστηριότητας
Τα Παράθυρα (Βλ. Αξιολόγηση και Αυτοστοχασμός)
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
Εργαλείο/Μέθοδος Αξιολόγησης
Τα «Παράθυρα»
Η δραστηριότητα «Παράθυρα» είναι μια τεχνική συνεργατικής μάθησης που περιλαμβάνει ένα στάδιο ατομικού στοχασμού, την ανάπτυξη
ενός κοινού πλαισίου σε ομάδες των 4 και την παρουσίαση του περιεχομένου αυτού ενώπιον ολόκληρης της τάξης.
Η δραστηριότητα έχει τους ακόλουθους στόχους:
Δημιουργία ευκαιρίας για στοχασμό και επιβεβαίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί
Προσδιορισμός των βασικών εννοιών που έχουν προκύψει από την εμπειρία
Παρουσίαση της εμπειρίας σε μικρές ομάδες και στη συνέχεια σε ολόκληρη την τάξη μέσα από διάλογο και συμμετοχικές
προσεγγίσεις.

•
•
•

Τα υλικά που απαιτούνται για διεξαγωγή της δραστηριότητας είναι: μεγάλα φύλλα καφέ χαρτιού περιτυλίγματος και μαρκαδόροι.
Οδηγίες βήμα-προς βήμα
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των 4, κάθε ομάδα εργάζεται γύρω από ένα τραπέζι, με το παράθυρο στο κέντρο, ώστε ο
κάθε συμμετέχοντας να μπορεί εύκολα να γράψει σε ένα από τα 4 μέρη που σχηματίζονται γύρω του.
Είναι σημαντικό να δοθεί συγκεκριμένη εργασία, μια ερώτηση ή ένα σαφές θέμα προς ανάλυση.
Είναι σημαντικό να καθοριστεί ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο να περιλαμβάνει ατομικό στοχασμό, συζήτηση σε μικρές ομάδες και
αρκετό χρόνο για παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην τάξη.  
Σε κάθε συμμετέχοντα δίνεται αρκετός χρόνος για ατομικό στοχασμό και για να καταγράψει τις σκέψεις του στον ενδεδειγμένο
χώρο.
Σε δεύτερο στάδιο, σε κάθε μικρή ομάδα των 4, οι συμμετέχοντες διαβάζουν τις σκέψεις τους ο ένας στον άλλο και συμφωνούν επί
κάποιων κοινών στοιχείων τα οποία καταγράφουν στον κεντρικό χώρο.
Κάθε ομάδα επιλέγει έναν εκπρόσωπο ο οποίος διαβάζει το περιεχόμενο του κεντρικού «παραθύρου» στην τάξη.

•
•
•
•
•
•

Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με μια συζήτηση γύρω από τη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με τα αποτελέσματα των διαφόρων
παραθύρων.
Συστήνεται όπως διευθετηθεί η διάταξη του παραθύρου σ’ένα αρκετά μεγάλο φύλλο χαρτιού, τουλάχιστον Α3 ή ένα τέταρτο του
χαρτιού περιτυλίγματος, και ο διαχωρισμός του με μαρκαδόρο έντονου χρώματος με καθαρές και κοφτές γραμμές. Τα μη ακριβή ή πολύ
μικρά μοτίβα δεν βοηθούν τη διαδικασία.
.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η ενότητα αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει μια ευκαιρία για παιδαγωγικό στοχασμό και πρακτικό πειραματισμό κατά τρόπο
ισορροπημένο, καθώς πιστεύουμε ότι οι δύο έννοιες πρέπει να συνδυάζονται και ότι η «πράξη» μπορεί να είναι η καλύτερη βάση για
«στοχασμό». Η ενότητα είχε ως στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων αναφορικά με τη χρήση των τεχνικών παραστατικής
ανάγνωσης μέσα από έναν πλουραλισμό γλωσσών, με ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογικές συσκευές, και κάθε δραστηριότητα
ακολουθείται ή συσχετίζεται πάντοτε με αφιέρωση χρόνου για στοχασμό, είτε ατομικά είτε σε μικρές ομάδες. Το να μάθουμε να
χρησιμοποιούμε τη δημιουργικότητά μας κατά την αφήγηση σε παιδιά απαιτεί ταυτόχρονα εις βάθος στοχασμό γύρω από το τι συμβαίνει
όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο και/ή αφηγούμαστε μια ιστορία, ποια συναισθήματα εμπλέκονται και ποιες ευκαιρίες δημιουργούνται.
Αρχίζοντας με την επιλογή της ιστορίας, τη χρήση της φωνής και της γλώσσας του σώματος, προωθήθηκε ο πειραματισμός με
διάφορες αναλογικές και ψηφιακές τεχνικές, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν μια «εργαλειοθήκη
εμπειριών» στην οποία μπορούν στη συνέχεια να εμβαθύνουν, ανάλογα με τις ικανότητές τους.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ (ΠΟΡΟΙ)
Βιβλιογραφία «Αφηγήσεις και Προφορικές Ιστορίες»
1. Acerra, E. (2017), Letteratura per l’infanzia e applicazioni: adattamenti ipermediali di opere classiche e albi contemporanei, Italica
Wratislaviensia, vol. 8 (1), pp. 11-28.
2. Arizpe, E.. and Styles, M. (2003), Children reading pictures. Interpreting visual texts. Londra: Routledge
3. Bang, M. (2000), Picture this. How picture work. San Francisco: Chronicle books
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Επικεφαλής Ενότητας: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος)

ΣΥΝΟΨΗ
Διάρκεια: 6 ώρες (3 μαθήματα διάρκειας 2 ωρών το καθένα)
Μαθήματα Ενότητας
2.4. Γίνομαι αρχαιολόγος
2.5. Μια περιδιάβαση στο παρελθόν: Τι λείπει
2.6. Πίσω στο μέλλον: Αόρατοι άνθρωποι
Σκοπός της Ενότητας
Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευόμενων γύρω από τη σημασία της εισαγωγής στην αρχαιολογία και την πολιτισμική κληρονομία
στην πρώιμη παιδική ηλικία
Παροχή στους εκπαιδευόμενους στον τομέα της πρώιμης παιδικής ηλικίας των αναγκαίων γνώσεων και εργαλείων για ενσωμάτωση
της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αρχαιολογικών χώρων στην εργασία τους
Παροχή στους εκπαιδευόμενους στον τομέα της πρώιμης παιδικής ηλικίας ευκαιριών αξιοποίησης αρχαιολογικών μεθόδων
(εξερεύνηση, ανάδυση στην επιφάνεια, αρχειοθέτηση, ερμηνεία) και εισήγηση τρόπων υιοθέτησής τους στην εργασία τους
Ευαισθητοποίηση γύρω από εναλλακτικές μεθόδους παραγωγής αρχαιολογικής γνώσης μέσω της τέχνης.

•
•
•
•

Συγκεκριμένοι Στόχοι της Ενότητας
Ορισμός της έννοιας των τεχνουργημάτων, πώς ανακαλύπτονται και διεργασίες ερμηνείας τους
Υιοθέτηση αρχαιολογικών μεθόδων στη διδασκαλία (εξερεύνηση, ανάδυση στην επιφάνεια, καταγραφή, αρχειοθέτηση, ερμηνεία)
Χρήση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών πληροφόρησης για ερμηνεία του παρελθόντος
Δημιουργία πλαισίου που διευκολύνει την παραγωγή εναλλακτικής γνώσης για το παρελθόν, περιλαμβανομένων σιωπηρών
ιστοριών
Σχεδιασμός, προετοιμασία και υλοποίηση εργαστηρίων αρχαιολογίας στην πρώιμη σχολική ηλικία.

•
•
•
•
•

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει τα ακόλουθα:
Γνώση:
Αναγνώριση της σημασίας της εισαγωγής στην αρχαιολογία στην πρώιμη παιδική ηλικία
Βασική κατανόηση αρχαιολογικών μεθόδων και πώς μπορούν να υιοθετηθούν και να χρησιμοποιηθούν στην πρώιμη παιδική ηλικία
Αναγνώριση της σημασίας των προκαταλήψεων στις διεργασίες δημιουργίας της ιστορίας.

•
•
•

Δεξιότητες:
Ικανότητα υιοθέτησης μεθοδολογικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται από αρχαιολόγους με στόχο την ανάπτυξη εργαστηρίων
κατάλληλων για παιδιά πρώιμης παιδικής ηλικίας
Χρήση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών πληροφόρησης για ερμηνεία του παρελθόντος στο παρόν
Εφαρμογή διάφορων αρχαιολογικών μεθόδων εκμάθησης σε εναλλακτικά περιβάλλοντα και κατά τρόπο διεπιστημονικό.  

•
•
•

Ικανότητες:
Αξιολόγηση των προκαταλήψεων των ίδιων των συμμετεχόντων στις διεργασίες ανταλλαγής και αναπαράστασης της ιστορίας
σ’ένα περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης
Επιλογή κατόπιν αξιολόγησης της μεθόδου και/ή της στρατηγικής που θα εφαρμοστεί, με βάση τους στόχους, το διαθέσιμο
χρονοδιάγραμμα, τους χώρους και τους πόρους, και στη συνέχεια σχεδιασμός, προετοιμασία και υλοποίηση εργαστηρίου
πολιτιστικής κληρονομιάς κατά τρόπο αποτελεσματικό.  

•
•

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Προσομοίωση (δηλ. ανασκαφή με διεργασίες συλλογής δεδομένων, παρατήρησης, καταγραφής, αρχειοθέτησης και ερμηνείας με
στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων / επιστημονικό πρότυπο)
Δραστηριότητες σε υπαίθριο χώρο
Εργαστήρια με μικρές ομάδες
Ιδεοθύελα/οπτική χαρτογράφηση
Μάθηση με βάση αντικείμενα

•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Επιτόπιες επισκέψεις
Ψηφιακά υποστηριζόμενη μάθηση (βιντεοσκόπηση, ψηφιακή κοινοποίηση, συγγραφή ιστολογίου (blog))
Παιχνίδι ρόλων
Παράσταση/θέατρο

Διδακτικά Υλικά
Βλ. τις δραστηριότητες των μαθημάτων.
Μέθοδοι/Εργαλεία Αξιολόγησης
Βλ. την ενότητα Αξιολόγηση και Αυτοστοχασμός μετά από κάθε μάθημα.
Εναλλακτικοί χώροι
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους στον τομέα της πρώιμης παιδικής ηλικίας τις αναγκαίες
δεξιότητες για υιοθέτηση μεθοδολογικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται από αρχαιολόγους και ανάπτυξη της ικανότητας
μεταφοράς τους σε εναλλακτικά περιβάλλοντα, έννοιες, θεματικές και χώρους. Για παράδειγμα, οι διεργασίες ανάδυσης στην
επιφάνεια, παρατήρησης και ερμηνείας είναι εξίσου απαραίτητες σε μια ενότητα επιστήμης, τέχνης ή μαθηματικών. Ακόμη, η ενότητα
είναι σχεδιασμένη κατά τρόπο ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές τοποθεσίες και για διαφορετικό κοινό.
Ψηφιακά εργαλεία
Προβολέας διαφανειών
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή για βιντεοκόπηση
Φωτογραφική μηχανή polaroid ή έξυπνα κινητά για λήψη και αρχειοθέτηση φωτογραφιών
Ψηφιακή κοινοποίηση (ίσως ιστολόγιο, λογαριασμός σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κτλ.)
Σαρωτής

•
•
•
•
•

Προσεγγίσεις ένταξης χωρίς αποκλεισμούς
Αναγνώριση και εκπροσώπηση της διαφορετικότητας: Ένας από τους κυριότερους σκοπούς της ενότητας είναι η ευαισθητοποίηση γύρω
από τις διεργασίες των προκαταλήψεων στη δημιουργία της ιστορίας και η αναγνώριση των φωνών που παραμένουν σιωπηλές στην
παραγωγή συμβατικής ιστορικής και αρχαιολογικής γνώσης. Στο επίκεντρο της ενότητας αυτής βρίσκεται η ιδέα της εκπροσώπησης
διαφορετικών κοινών και προοπτικών.
Δραστηριότητες ένταξης χωρίς αποκλεισμούς: Η αρχαιολογία δεν προσεγγίζεται εδώ ως ένας εξειδικευμένος τομέας αλήθειας και
αντικειμενικότητας, αλλά μάλλον ως μια επιστήμη με βασικό στοιχείο την υποκειμενικότητα. Έτσι, όλες οι μέθοδοι διδασκαλίας, οι
δραστηριότητες και τα εργαλεία που προτείνονται επιτρέπουν μια χωρίς αποκλεισμούς και ενιαία προσέγγιση στην μάθηση, ανοικτού
τύπου, που παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλών προοπτικών και ερμηνειών.
Διεπιστημονικότητα (με αναφορά στην προσέγγιση STEAM)
Ακολουθώντας τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης STEAM, η ενότητα αυτή εστιάζει, μέσα από τις προτεινόμενες δραστηριότητες, στην
κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων, τη δημιουργικότητα, την επικοινωνία και τη συνεργασία. Οι ευκαιρίες για διεπιστημονική
μάθηση μέσω της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας, της τέχνης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των επιστημονικών μεθόδων
που υιοθετούνται από τους αρχαιολόγους (σε διεργασίες αρχειοθέτησης, συλλογής και ερμηνείας τεχνουργημάτων) αποτελούν
αναπόσπαστο κομμάτι της ενότητας. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία νέας γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων
οι οποίες αναδύονται μέσα από πρακτικές δραστηριότητες και ανοικτού τύπου διερεύνηση. Ακόμη, οι επιτόπιες επισκέψεις σε μουσεία
ή αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και οι ευκαιρίες για στοχασμό γύρω από τις ίδιες τις εμπειρίες των συμμετεχόντων σε σχέση με
την ανάγνωση, την κατανόηση και την ενσάρκωση του παρελθόντος, επιτρέπουν την ανάπτυξη ενός αυθεντικού, απαιτητικού και
ουσιαστικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη φιλοσοφία STEAM. Γενικά, η ενότητα αυτή εστιάζει
σε εργασία που εμπλέκει πολλαπλές επιστήμες με στόχο την καλλιέργεια των δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την εδραίωση
ουσιαστικών δεσμών με τον κόσμο που μας περιβάλλει.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αρχαιολογία αποτελεί τον τομέα της έρευνας που έχει ως στόχο την τεκμηρίωση, συλλογή, αρχειοθέτηση και ερμηνεία του
παρελθόντος. Παραδοσιακά, το αρχαιολογικό έργο χαρακτηρίζεται στην πλειοψηφία του από ένα έντονο στοιχείο πλαισίωσης,
εξειδικευμένη γνώση και ρητές επεξηγήσεις για το παρελθόν και τους ανθρώπους του. Ωστόσο, καταγράφεται τα τελευταία χρόνια μια
αλλαγή στους τρόπους με τους οποίους κατανοούμε την αρχαιολογία και την παραγωγή αρχαιολογικής γνώσης.
Η αρχαιολογία, ανίκανη να υποστηρίξει την αντικειμενικότητά της, αντιμετωπίστηκε με καχυποψία και επικρίθηκε για περιβαλλοντικό
ντετερμινισμό, την απουσία εκπροσώπησης του ανθρώπου στις διεργασίες της και τη θεώρηση των διάφορων κουλτούρων ως
ομοιοστατικές. Επικρίθηκε ακόμη για αποκλεισμό κοινών μειοψηφίας και για αποτυχία αναγνώρισης ζητημάτων υποκειμενικότητας
και προκαταλήψεων εντός του τομέα της (Στυλιανού & Ελευθεριάδου, 2020).
Η αναζήτηση ενός συγκεκριμένου ιστορικού γεγονότος (ως προέλευση) για επεξήγηση του παρελθόντος ή του παρόντος δεν ήταν πλέον
επαρκής. Το παρελθόν έπρεπε να εκληφθεί ως πολυεπίπεδο και, ως εκ τούτου, ο στόχος έπρεπε παράλληλα να μετεξελιχθεί ώστε να
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εστιάζει στον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίον ένα αντικείμενο, μια ιδέα ή ένα νόημα οικοδομούνται εκτός πλαισίου συζήτησης
(Jansen, 2008). Με άλλα λόγια, οι αρχαιολόγοι αναγνωρίζουν σήμερα ότι δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος να δούμε το παρελθόν
και ότι το πώς βλέπουμε το παρελθόν εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, προϋπάρχουσα γνώση, διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς
και προκαταλήψεις και ιδεολογικές εννοιολογικές κατασκευές. Στην ουσία, το παρελθόν δεν είναι ποτέ ολοκληρωμένο και οικοδομείται
αδιάκοπα (Stone & Planel, 1999).
Για τους εκπαιδευτικούς, η ιδέα της ευέλικτης και ρέουσας ερμηνείας του παρελθόντος, καθώς και η ιδέα των πολλαπλών παρελθόντων,
προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για διδασκαλία χωρίς αποκλεισμούς και παροχή στους μαθητές ευκαιριών αναγνώρισης
διαφορετικών φωνών, ποικιλόμορφων ιστοριών και προοπτικών. Ακόμη, είναι στενά συνδεδεμένη με μια εκπαίδευση που εδράζεται
στον στοχασμό και ενθαρρύνει τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές να αναγνωρίσουν τις δικές τους προκαταλήψεις και
θέσεις στη διεργασία παραγωγής γνώσης. Όπως εισηγούνται οι Arias-Ferrer & Egea-Vivancos (2017), όταν οι μαθητές υιοθετούν στη
μάθησή τους αρχαιολογικές μεθοδολογίες, είναι σε θέση να διερευνήσουν, να οικοδομήσουν υποθέσεις και να συμμετάσχουν στην
οικοδόμηση ιστορίας κατά τρόπο ενεργό και στοχαστικό. Ακόμη, οι πρακτικές, εξερευνητικές προσεγγίσεις της αρχαιολογίας στην
ανάδυση στην επιφάνεια του παρελθόντος και η έμφαση που δίνει στη μάθηση με βάση τα αντικείμενα βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με
βασικές αρχές της πρώιμης σχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας και αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για δημιουργία ενός ζωτικού
χώρου για στοχασμό και επανασύνδεση της υποκειμενικότητας και της εμπειρίας με τη γνώση. Κατά παρόμοιο τρόπο, ο Χαμιλάκης
(2004) υποστηρίζει ότι τέτοιες διεργασίες «επιτρέπουν στους μαθητές όχι μόνο να κατανοήσουν τις υλικές και κοινωνικές διεργασίες
που δημιουργούν και αναπαράγουν τη δική τους υποκειμενικότητα, αλλά και να αμφισβητήσουν, ακόμη και να μεταμορφώσουν τις εν
λόγω διεργασίες και συνθήκες» (2004, σελ. 287).
Η ενότητα αυτή βασίζεται στις πιο πάνω θεμελιώδεις αρχές της σύγχρονης αρχαιολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην πολυμορφία, την
πολλαπλότητα και τη στοχαστικότητα.
.
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ΜΑΘΗΜΑ 2.1

ΓΙΝΟΜΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής, οι εκπαιδευόμενοι στον τομέα της πρώιμης παιδικής ηλικίας
αναμένεται να:
Διερευνούν αντικείμενα ως πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης, όπως οι αρχαιολόγοι
Συζητούν τις αρχαιολογικές διεργασίες της ανασκαφής, της αρχειοθέτησης και της ερμηνείας
Στοχάζονται κριτικά γύρω από τη διεργασία παραγωγής αρχαιολογικής γνώσης μέσω των αντικειμένων.

•
•
•
Υλικά

Φωτογραφικές μηχανές polaroid ή έξυπνα κινητά, τετραγωνισμένο χαρτί, σετ εργαλείων για χρήση στην
άμμο, μεγεθυντικοί φακοί, κόλλα, μαρκαδόροι, χρωματιστά μολύβια, post-its, ρολό χαρτιού για οπτικό χάρτη
(αξιολόγηση)

Διάρκεια

120 λεπτά

Φυλλάδια/Δραστηριότητες

Βλ. Δραστηριότητα 2.1.1

Το πρώτο Μάθημα της ενότητας αφορά ένα εισαγωγικό εργαστήρι για τους εκπαιδευόμενους στον τομέα της πρώιμης παιδικής ηλικίας
για το τι είναι αρχαιολογία και τις διεργασίες παραγωγής αρχαιολογικής γνώσης, αρχίζοντας από την ανασκαφή. Το κύριο ερώτημα
του μαθήματος αυτού είναι πώς μαθαίνουμε για τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν οι άνθρωποι στο παρελθόν μέσα από τα αντικείμενα
που έχουν αφήσει πίσω τους όπως κτίρια, τεχνουργήματα, εργαλεία ή τάφους. Μέσα από το μάθημα αυτό, οι εκπαιδευόμενοι θα
υιοθετήσουν τον ρόλο του αρχαιολόγου στα πλαίσια δραστηριότητας σε υπαίθριο χώρο που έχει ως στόχο να αποτελέσει το έναυσμα
για μια συζήτηση γύρω από το πώς αποκτούμε γνώση για το παρελθόν μέσα από αντικείμενα, καθώς και για τις προϋπάρχουσες ιδέες
των εκπαιδευόμενων (και πιθανόν παρανοήσεις) σε σχέση με την αρχαιολογία, τη σημασία της και τη δυνατότητα εισαγωγής στην
αρχαιολογία στην πρώιμη παιδική ηλικία.
Το Μάθημα περιλαμβάνει:
Μια δραστηριότητα σε υπαίθριο χώρο, όπου ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να εξερευνήσουν μια μικρή περιοχή ώστε να
«φέρουν στην επιφάνεια» αντικείμενα/τεχνουργήματα/πράγματα για να εξασφαλίσουν πληροφορίες για το ανθρώπινο περιβάλλον,
τις περιοχές που μας περιβάλλουν, το παρελθόν μας (πρόσφατο ή πιο μακρινό). Ζητείται ακόμη από τους συμμετέχοντες να
δημιουργήσουν έναν χάρτη του χώρου ανασκαφής τους, σημειώνοντας την τοποθεσία στην οποία έχουν βρει τα «τεχνουργήματα»
τους (Φύλλο Δραστηριότητας 1: «Χαρτογράφηση: Χώρος Ανασκαφής»).
Στην τάξη, Φύλλο Δραστηριότητας 2: «Φύλλο Τεχνουργημάτων(Γεγονότων)». Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να εργαστούν ατομικά
στην καταγραφή και παρατήρηση του αντικειμένου τους, χρησιμοποιώντας παράλληλα τις φωτογραφικές μηχανές polaroid που
διαθέτουν ή έξυπνα κινητά για να φωτογραφήσουν τα αντικείμενα που έχουν βρει για σκοπούς καταγραφής και αρχειοθέτησης.     
Στην τάξη, Φύλλο Δραστηριότητας 3: «Αρχαιολογικά Ευρήματα». Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται από κοινού σε ομάδες των 5-6
ατόμων με στόχο την καταγραφή των ευρημάτων τους, τη σύγκριση και την οργάνωσή τους με βάση διάφορα στοιχεία στα οποία
θα πρέπει να καταλήξουν συλλογικά.
Συζήτηση/Αξιολόγηση: Οι εκπαιδευόμενοι μοιράζονται/συζητούν τις εμπειρίες τους και στοχάζονται γύρω από τις αρχαιολογικές
διεργασίες της ανασκαφής, της ανάδυσης στην επιφάνεια, της καταγραφής, της αρχειοθέτησης και της ερμηνείας.   

•
•
•
•
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ΔΡΑΣ/ΤΗΤΑ 2.1.1
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ

•
•
•

Σκοποί

Οι εκπαιδευόμενοι στον τομέα της πρώιμης παιδικής ηλικίας αναμένεται να:
Διερευνήσουν αντικείμενα ως πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης, όπως και οι αρχαιολόγοι
Συζητήσουν τις αρχαιολογικές διεργασίες της ανασκαφής, της αρχειοθέτησης και της ερμηνείας
Στοχαστούν κριτικά γύρω από τη διεργασία παραγωγής αρχαιολογικής γνώσης μέσω αντικειμένων.

Είδος δραστηριότητας

Δραστηριότητα σε υπαίθριο χώρο / εξερευνητική

Μέγεθος ομάδας

Για τη δραστηριότητα αυτή οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται ατομικά

Υλικά

Τετραγωνισμένο χαρτί, μολύβια, σετ εργαλείων για χρήση στην άμμο, μεγεθυντικοί φακοί

Οδηγίες

Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να εξερευνήσουν και να βρουν αντικείμενα τα οποία ίσως να μην έχουν
κατ’ανάγκη οποιαδήποτε επιστημονική ή αρχαιολογική σημασία υπό τη συμβατική έννοια του όρου, αλλά
μπορούν παρόλ’αυτά να χρησιμοποιηθούν ως σημείο αφετηρίας για μια συζήτηση επί των αρχαιολογικών
διεργασιών της ανασκαφής, της ανάδυσης στην επιφάνεια, της παρατήρησης, της καταγραφής και της
ερμηνείας.
Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας ζητείται επίσης από τους εκπαιδευόμενους να δημιουργήσουν έναν
χάρτη του δικού τους χώρου ανασκαφής, σημειώνοντας σε τετραγωνισμένο χαρτί την τοποθεσία όπου
έχουν βρει τα «τεχνουργήματά» τους. Θα πρέπει να φροντίσουν ώστε να καταγράψουν στοιχεία/σύμβολα/
σημειώσεις που θα υποδεικνύουν με σαφήνεια την ακριβή τοποθεσία των ανασκαφών τους.

Απολογισμός και αξιολόγηση της δραστηριότητας
Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τα ευρήματα και τα τεχνουργήματά τους και συζητούν τα ακόλουθα:
Διεργασίες ανάδυσης στην επιφάνεια
Διεργασίες επιλογής
Χαρτογράφηση

•
•
•

Παραλλαγές

Η ίδια ή προσαρμοσμένη δραστηριότητα μπορεί να λάβει χώρα με αντικείμενα στην τάξη, με σκουπίδια (τα
ίχνη που αφήνουν πίσω τους οι άνθρωποι) ή με αντικείμενα τα οποία οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να βρουν
στο δικό τους περιβάλλον.

Η διεργασία της «ανασκαφής» μπορεί επίσης να διεξαχθεί με μπισκότα με κομματάκια σοκολάτας, όπου οι εκπαιδευόμενοι και στην
ουσία τα παιδιά μπορούν να κάνουν ανασκαφή τα κομματάκια σοκολάτας από το μπισκότο. Ακολουθείται η ίδια διεργασία συζήτησης
του τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της ανασκαφής (πόσο προσεκτικός πρέπει να είναι κανείς ώστε τα κομματάκια σοκολάτας /
«τεχνουργήματα» να μην σπάσουν κατά τη διαδικασία αφαίρεσής τους από το μπισκότο, πώς επιλέγουν ένα κομματάκι αντί κάποιου
άλλου, κτλ.).
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ΔΡΑΣ/ΤΗΤΑ 2.1.2
ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ/ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
Σκοποί

Οι εκπαιδευόμενοι στον τομέα της πρώιμης παιδικής ηλικίας αναμένεται να:
Ερευνήσουν αντικείμενα ως πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης, όπως και οι αρχαιολόγοι
Συζητήσουν τις αρχαιολογικές διεργασίες της ανασκαφής, της αρχειοθέτησης και της ερμηνείας
Στοχαστούν κριτικά γύρω από τη διεργασία παραγωγής αρχαιολογικής γνώσης μέσω αντικειμένων.

Είδος δραστηριότητας

Εξερευνητική / σχέδιο / αρχειοθέτηση

Μέγεθος ομάδας

Για τη δραστηριότητα αυτή οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται ατομικά

Υλικά

Μολύβια, μεγεθυντικοί φακοί, φωτογραφικές μηχανές polaroid ή έξυπνα κινητά,
φύλλα χαρτιού

Οδηγίες

Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να καταγράψουν και να παρατηρήσουν το αντικείμενό τους με όσο το
δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Σχεδιάζουν το αντικείμενό τους χρησιμοποιώντας μεγεθυντικό φακό για τις
λεπτομέρειες.  
Στη δραστηριότητα αυτή, οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν επίσης φωτογραφικές μηχανές polaroid
ή έξυπνα κινητά για να φωτογραφήσουν τα αντικείμενα που έχουν βρει για σκοπούς καταγραφής και
αρχειοθέτησης.  
Θα πρέπει να προβούν σε κάποιες πρώτες ερμηνείες για το τεχνούργημά τους (δηλ. τοποθεσία ευρήματος,
υλικό και χρώμα αντικειμένου, εκτιμώμενη ηλικία τεχνουργήματος, πώς χρησιμοποιείτο, κτλ.).

•
•
•

Απολογισμός και αξιολόγηση της δραστηριότητας
Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τα τεχνουργήματά τους και συζητούν:
Διεργασίες καταγραφής
Διεργασίες ερμηνείας

•
•

Παραλλαγές

Μια παρόμοια δραστηριότητα μπορεί να λάβει χώρα σε μουσείο όπου οι εκπαιδευόμενοι / τα παιδιά
επιλέγουν τεχνουργήματα για τα οποία ίσως να μην γνωρίζουν τίποτα. Μπορούν να τεθούν και να
συζητηθούν με κριτική προσέγγιση πρόσθετες ερωτήσεις για τις διεργασίες ερμηνείας και παραγωγής
γνώσης, ιδιαίτερα σε σχέση με το επίσημο θεσμικό πλαίσιο.
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ΔΡΑΣ/ΤΗΤΑ 2.1.3
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Σκοποί

Οι εκπαιδευόμενοι στον τομέα της πρώιμης παιδικής ηλικίας αναμένεται να:
Ερευνήσουν αντικείμενα ως πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης, όπως και οι αρχαιολόγοι
Συζητήσουν τις αρχαιολογικές διεργασίες της ανασκαφής, της αρχειοθέτησης και της ερμηνείας
Στοχαστούν κριτικά γύρω από τη διεργασία παραγωγής αρχαιολογικής γνώσης μέσω αντικειμένων.

Είδος δραστηριότητας

Δραστηριότητα στοχασμού

Μέγεθος ομάδας

Ομάδες των 5-6

Υλικά

Μολύβια, φύλλα χαρτιού

Οδηγίες

Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται από κοινού σε ομάδες των 5-6 ατόμων ώστε να μοιραστούν τα ευρήματά
τους. Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι η σύγκριση και η οργάνωση των πληροφοριών τους με βάση
διάφορα στοιχεία στα οποία θα πρέπει να καταλήξουν συλλογικά.
Στη συνέχεια καλούνται να εξαγάγουν ορισμένα συμπεράσματα για τα αντικείμενα που έχουν βρει και πώς
τα συμπεράσματα αυτά μπορούν να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τον περιβάλλοντα χώρο που
έχουν εξερευνήσει και τους ανθρώπους του.

•
•
•

Απολογισμός και αξιολόγηση της δραστηριότητας
Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τα τεχνουργήματά τους και συζητούν τα ακόλουθα:
Διεργασίες ερμηνείας του παρελθόντος

•
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
Εργαλείο/Μέθοδος Αξιολόγησης
Οπτικός Χάρτης
Οργάνωση ευρημάτων/συμπερασμάτων για τις αρχαιολογικές διεργασίες της ανάδυσης στην επιφάνεια, της ανασκαφής, της
αρχειοθέτησης και της ερμηνείας σ’έναν οπτικό χάρτη.
Οι εκπαιδευόμενοι μοιράζονται τις εμπειρίες τους και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν κατά την ανασκαφή και επιλογή αντικειμένων,
τον τρόπο με τον οποίον αποφάσισαν να οργανώσουν τα ευρήματά τους, τη δική τους προσωπική κρίση αναφορικά με τα αντικείμενα
που αξίζει να επιλεγούν και πώς τα αντικείμενα μπορούν ενδεχομένως να ερμηνευθούν ώστε να δώσουν σημαντικές πληροφορίες
για τον χώρο στον οποίον αποκαλύφθηκαν. Κατά τις διεργασίες παραγωγής γνώσης αναμένεται να προκύψουν συναφείς ερωτήσεις
όπως «τι άλλο χρειάζεται». Οι σκέψεις γύρω από τις αρχαιολογικές διεργασίες της ανασκαφής, της ανάδυσης στην επιφάνεια, της
καταγραφής, της αρχειοθέτησης και της ερμηνείας συζητούνται και οργανώνονται υπό τη μορφή ενός οπτικού χάρτη.
Βήμα 1°
Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τα ευρήματα και τα τεχνουργήματά τους και συζητούν τα ακόλουθα:
Διεργασίες ανάδυσης στην επιφάνεια (Τίθενται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα ερωτήματα: Πώς πραγματοποίησαν την ανασκαφή, τα
σημεία στα οποία προσπάθησαν να δώσουν προσοχή, πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να φέρουν στην επιφάνεια κάτι από το έδαφος,
ποιες είναι οι ομοιότητες ή διαφορές με το έργο των αρχαιολόγων).
Διεργασίες επιλογής (Τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα: Πώς αποφάσισαν τι ήταν σημαντικό να ανασκαφεί και διασύνδεσή με την
αρχαιολογική διεργασία της λήψης απόφασης για το τι συνιστά σημαντικό τεχνούργημα – ποιο αντικείμενο έχει ιστορική σημασία
και ποιο όχι).
Χαρτογράφηση (Τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα: Πώς δημιούργησαν εκ νέου τον χώρο της ανασκαφής, τα σύμβολα που
χρησιμοποίησαν, πώς σημειώνουν/καταγράφουν οι αρχαιολόγοι τους χώρους ανασκαφής / αρχαιολογικούς χώρους).

•
•
•

Βήμα 2°
Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τα τεχνουργήματά τους και συζητούν τα ακόλουθα:
Διεργασίες καταγραφής: Πώς χρησιμοποιούνται από τους αρχαιολόγους οι πληροφορίες/λεπτομέρειες που έχουν καταγραφεί
(σχέδια, σημειώσεις φωτογραφίες)· Η σημασία της αρχειοθέτησης και οι πολιτικές προεκτάσεις των συστημάτων των διεργασιών
κατηγοριοποίησης.
Διεργασίες ερμηνείας: Πώς κατέληξαν στις ερμηνείες / στα συμπεράσματά τους· Τι είδους πληροφορίες χρησιμοποίησαν από τις
πιο πάνω λεπτομερείς καταγραφές τους και τι άλλο χρησιμοποίησαν ώστε να ολοκληρώσουν τις ερμηνείες τους (προσωπικές
προκαταλήψεις και υποθέσεις, προηγούμενη γνώση, πληροφορίες που ενδεχομένως να βρήκαν στο διαδίκτυο, τι μπορεί να
τους είπαν άλλοι, κτλ.). Πώς αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί για να κατανοήσουμε καλύτερα την υποκειμενική φύση της ιστορικής/
αρχαιολογικής γνώσης και ερμηνείας.

•
•

Βήμα 3°
Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τα τεχνουργήματά τους και συζητούν τα ακόλουθα:
Διεργασίες ερμηνείας του παρελθόντος: Πώς μια ομάδα αντικειμένων μπορεί να μας δώσει πληροφορίες όχι μόνο για τη
λειτουργικότητα των αντικειμένων αυτών αλλά, ακόμη σημαντικότερο, για τους ανθρώπους που τα χρησιμοποίησαν στο παρελθόν.
Πώς οι αρχαιολόγοι οργανώνουν τα ευρήματά τους και καταλήγουν σε συμπεράσματα για τους ανθρώπους που έζησαν στο
παρελθόν μέσα από τα αντικείμενα. Πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη χρήση χωρίς αναχρονισμούς, η σημασία του στοχασμού,
κτλ. Τι άλλο χρειάζεται;

•
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ΜΑΘΗΜΑ 2.2

ΜΙΑ ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: ΤΙ ΛΕΙΠΕΙ;
Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, οι εκπαιδευόμενοι στον τομέα της πρώιμης παιδικής ηλικίας
αναμένεται να:
Διερευνούν δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης ώστε να καταλήγουν σε εμπεριστατωμένες
ερμηνείες για τα τεχνουργήματα και τις ιστορίες που μας διηγούνται
Χρησιμοποιούν ιστορικές πληροφορίες για αφήγηση μιας πτυχής του παρελθόντος
Συζητούν τη σημασία της ερμηνείας του παρελθόντος
Αναφέρονται σε διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιήσουν αρχαιολογικούς
χώρους και/ή μουσεία στο δικό τους περιβάλλον με παιδιά πρώιμης παιδικής ηλικίας.  

•
•
•
•
Υλικά

Σκηνικά αντικείμενα (props) που σχετίζονται με τον αρχαιολογικό χώρο / το μουσείο (δηλ. αντίγραφα
αντικειμένων, ενδυμασίες, κορώνες, εργαλεία, κτλ.), φωτογραφικές μηχανές για φωτογράφηση και
βιντεοσκόπηση, μαρκαδόροι και σημειωματάρια, προβολέας

Διάρκεια

120 λεπτά

Φυλλάδια/Δραστηριότητες Βλ. Δραστηριότητα 2.2.1
Στο δεύτερο μέρος της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να στοχαστούν κατά τρόπο κριτικό σε σχέση με τα ευρήματά τους από
το προηγούμενο μάθημα και να συζητήσουν πώς παράγεται η αρχαιολογική γνώση με βάση τα απομεινάρια του παρελθόντος. Καλούνται
να συζητήσουν τι πιστεύουν ότι  θα συνέβαινε αν τα αντικείμενα που ανέσκαψαν στα πλαίσια του πρώτου μαθήματος θάβονταν στη
γη και αφήνονταν εκεί ορισμένες εκατοντάδες χρόνια. Πόσα από τα αντικείμενα αυτά θα επιβίωναν και πώς θα διαφοροποιούνταν
τα συμπεράσματά τους με βάση το τι θα απέμεινε; Το δεύτερο αυτό μάθημα στοχεύει στην αναγνώριση της σημασίας των σχετικών
με το πλαίσιο/ιστορικών πληροφοριών στη διαμόρφωση μιας ερμηνείας, των κενών στις διεργασίες της οικοδόμησης νοήματος και
του αυτοστοχασμού. Οι εκπαιδευόμενοι στον τομέα της πρώιμης παιδικής ηλικίας καλούνται να βρουν πρόσθετες πληροφορίες για
την περιοχή που έχουν ήδη εξερευνήσει κατά την προηγούμενη συνάντησή τους. Στα πλαίσια αυτά θα μπορούσαν να συνομιλήσουν με
ανθρώπους της περιοχής, να διεξάγουν έρευνα στο διαδίκτυο, να βρουν ιστορικά αρχεία στην τοπική βιβλιοθήκη και να επισκεφτούν ένα
τοπικό μουσείο ή αρχαιολογικό χώρο.
Το Μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Επιτόπια επίσκεψη σε σχετική τοποθεσία (τοπικό μουσείο ιστορίας ή αρχαιολογικό μουσείο ή αρχαιολογικός χώρος) ανάλογα με τον
χώρο στον οποίον πραγματοποιείται η ενότητα. Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να προβούν σε συγκρίσεις μεταξύ του παρελθόντος
και του παρόντος μέσω αντικειμένων (αυτών που βρήκαν και ανάλυσαν στο πρώτο μάθημα και αυτών που είναι διαθέσιμα στο μουσείο
ή στον αρχαιολογικό χώρο). Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να φωτογραφήσουν αντικείμενα, κτίρια
ή μέρη κτιρίων, κείμενα, κτλ., που σχετίζονται κατά κάποιον τρόπο με την πρώτη μελέτη τους γύρω από σύγχρονα κοινά αντικείμενα
(πρώτο μάθημα) και να αμφισβητήσουν με κριτική προσέγγιση τι και πώς διατηρείται ως ιστορική/αρχαιολογική γνώση.  
Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να εργαστούν σε ζευγάρια για να ολοκληρώσουν το Φύλλο Δραστηριότητας 1: «Συνέντευξη μ’ένα
τεχνούργημα» της επιλογής τους από την επιτόπια επίσκεψη. Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η καταγραφή πληροφοριών
που είναι ήδη διαθέσιμες, εφαρμόζοντας τις δεξιότητες που χρησιμοποίησαν και απέκτησαν κατά τη διάρκεια του Μαθήματος 1
(ανάδυση στην επιφάνεια, παρατήρηση, καταγραφή και ερμηνεία), αλλά και ο προσδιορισμός πληροφοριών που εξακολουθούν να
υπολείπονται από δευτερογενείς πηγές ώστε να σκιαγραφήσουν ένα ολοκληρωμένο προφίλ/ερμηνεία ενός αντικειμένου και/ή
ενός χώρου σε σχέση με μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή (ευρύτερο πλαίσιο).   
Παράσταση: Φανταστείτε ότι ζείτε στο παρελθόν. Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε ομάδες των 4 και τους δίνεται χρόνος να
συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες για τον χώρο που έχουν εξερευνήσει και τα αντικείμενά του (με βάση τις πληροφορίες που
είχαν εντοπίσει ότι υπολείπονται στην προηγούμενη δραστηριότητα) ώστε να ενσαρκώσουν μια μέρα από το παρελθόν (παιχνίδι
ρόλων), σε σχέση με το(α)   αντικείμενο(α) που έχουν μελετήσει/καταγράψει. Βασικός στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι
η χρήση πληροφοριών που έχουν συλλέξει τόσο από πρωτογενείς (αντικείμενα, κτίρια, κτλ.) όσο και από δευτερογενείς πηγές
(πληροφορίες διαθέσιμες στον χώρο, στο διαδίκτυο, από ξεναγούς, σε βιβλία, κτλ.) για να μάθουν τόσο για το παρελθόν όσο και για
τη διεργασία μάθησης για το παρελθόν. Χρησιμοποιούν φωτογραφικές μηχανές για να βιντεοσκοπήσουν τις παραστάσεις τους, τις
οποίες θα παρουσιάσουν στη συνέχεια στην υπόλοιπη ομάδα κατά την τελική συνεδρία στοχασμού και συζήτησης.  
Στοχασμός: Οι εκπαιδευόμενοι στοχάζονται γύρω από τις δικές τους εμπειρίες ενσάρκωσης του παρελθόντος, τις προκλήσεις
που αντιμετώπισαν κατά τη συλλογή ιστορικών πληροφοριών, τα κενά στις ιστορικές πληροφορίες, τη διεργασία ερμηνείας και
τον τρόπο με τον οποίον η γνώση τους για τα τεχνουργήματα και τους χώρους αξιοποιήθηκαν κατά την παράστασή τους. Είναι
αναγκαίο να επιστρέψουμε στο βασικό ερώτημα του μαθήματος «Τι υπολείπεται;» και πώς συμπληρώνουμε αυτά τα κενά ώστε να
κατανοήσουμε το παρελθόν μας.

•

•

•

•
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ΔΡΑΣ/ΤΗΤΑ 2.2.1
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ’ΕΝΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑ
Σκοποί

Οι εκπαιδευόμενοι στον τομέα της πρώιμης παιδικής ηλικίας αναμένεται να:
Διερευνήσουν δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης ώστε να καταλήξουν σε εμπεριστατωμένες
ερμηνείες για τα τεχνουργήματα και τις ιστορίες που μας διηγούνται
Χρησιμοποιήσουν ιστορικές πληροφορίες για αφήγηση μιας πτυχής του παρελθόντος
Συζητήσουν τη σημασία της ερμηνείας του παρελθόντος
Αναφερθούν σε διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιήσουν αρχαιολογικούς
χώρους και/ή μουσεία στην τάξη τους.

Είδος δραστηριότητας

Διερευνητική/εξερευνητική

Μέγεθος ομάδας

Ζευγάρια

Υλικά

Μολύβια, φύλλα χαρτιού, διαδίκτυο, φωτογραφικές μηχανές

Οδηγίες

• Ο ι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν ένα τεχνούργημα από την επιτόπια επίσκεψη (μουσείο, αρχαιολογικός

•
•
•
•

•
•

χώρος). Τους ζητείται να φωτογραφήσουν αντικείμενα, κτίρια ή μέρη κτιρίων, κείμενα, κτλ. που
σχετίζονται κατά κάποιον τρόπο με την πρώτη τους έρευνα γύρω από σύγχρονα κοινά αντικείμενα
(πρώτο μάθημα). Εργάζονται σε ζευγάρια.
Υιοθετούν τον ρόλο του ατόμου που παίρνει συνέντευξη / του ερευνητή, με στόχο την εξεύρεση όσο
το δυνατό περισσότερων πληροφοριών για το «τεχνούργημα» που έχουν επιλέξει. Κάνουν ερωτήσεις
(προσποιούνται ότι το αντικείμενο μπορεί να απαντήσει), συνομιλούν με προσωπικό του μουσείου και
ξεναγούς, συγκεντρώνουν πληροφορίες από κείμενα που διατίθενται στον χώρο, χρησιμοποιούν το
διαδίκτυο, κτλ.   
Τους ζητείται κόμη να εντοπίσουν πληροφορίες που εξακολουθούν να υπολείπονται από δευτερογενείς
πηγές ώστε να σκιαγραφήσουν ένα ολοκληρωμένο προφίλ / ερμηνεία του αντικειμένου και/ή του
χώρου που έχουν επιλέξει σε σχέση με μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή (ευρύτερο πλαίσιο).

Απολογισμός και αξιολόγηση της δραστηριότητας
Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τα ευρήματά τους και συζητούν τα ακόλουθα:
Σημασία των σχετικών πληροφοριών πλαισίου

•
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
Εργαλείο/Μέθοδος Αξιολόγησης
Παράσταση/Βιντεοσκοπήσεις
Οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν τις μεθόδους της παράστασης και των βιντεοσκοπήσεων, τις οποίες στη συνέχεια συζητούν με
κριτική προσέγγιση. Σκοπός είναι να στοχαστούν γύρω από τις δικές τους εμπειρίες ενσάρκωσης του παρελθόντος και να κατανοήσουν
καλύτερα τις διεργασίες οικοδόμησης της ιστορικής γνώσης.
Βήμα 1°
Παράσταση: Φανταζόμαστε ότι ζούμε στο παρελθόν
Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε ομάδες των 4 και τους δίνεται χρόνος να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες για τον χώρο
τον οποίον έχουν εξερευνήσει και τα αντικείμενά του (με βάση του τι έχουν προσδιορίσει ότι υπολείπεται κατά τις προηγούμενες
δραστηριότητες), ώστε να ενσαρκώσουν μια μέρα του παρελθόντος (παιχνίδι ρόλων), σε σχέση με το(α) αντικείμενο(α) που έχουν
μελετήσει/καταγράψει. Κύριος σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η χρήση πληροφοριών που έχουν συγκεντρώσει τόσο από
πρωτογενείς (αντικείμενα, κτίρια, κτλ.) όσο και από δευτερογενείς πηγές (πληροφορίες διαθέσιμες στον χώρο, στο διαδίκτυο, από
ξεναγούς, σε βιβλία, κτλ.), ώστε να μάθουν τόσο για το παρελθόν όσο και για τη διεργασία μάθησης για το παρελθόν. Χρησιμοποιούν
φωτογραφικές μηχανές για να βιντεοσκοπήσουν τις παραστάσεις τους, τις οποίες θα παρουσιάσουν στη συνέχεια στην υπόλοιπη ομάδα
για την τελική συνεδρία στοχασμού και συζήτησης.
Βήμα 2°
Στοχασμός/Αξιολόγηση
Οι εκπαιδευόμενοι στοχάζονται γύρω από τις δικές τους εμπειρίες, ενσαρκώνοντας το παρελθόν, και συζητούν τα ακόλουθα:
Σημασία των πληροφοριών πλαισίου: Οι προκλήσεις που έχουν αντιμετωπίσει κατά τη συλλογή ιστορικών πληροφοριών, τα κενά
στις ιστορικές πληροφορίες, η διεργασία ερμηνείας και ο τρόπος με τον οποίον η γνώση τους για τα τεχνουργήματα και τον χώρο
αξιοποιήθηκαν στην παράστασή τους. Είναι αναγκαίο να επιστρέψουμε στο βασικό ερώτημα του μαθήματος γύρω από το «Τι
υπολείπεται» και πώς συμπληρώνουμε τα κενά αυτά ώστε να κατανοήσουμε το παρελθόν μας.    

•

Κατά τη διάρκεια της τελικής παρουσίασης και της συνεδρίας στοχασμού, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συζητήσουν τα ακόλουθα:
Τι έχουν μάθει
Πώς το έχουν μάθει (πρωτογενείς – δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης)
Διεργασίες επιλογής για τη δημιουργία των παραστάσεών τους
Προκλήσεις που αντιμετώπισαν κατά την ενσάρκωση του παρελθόντος (αναχρονισμοί, κενά στις πληροφορίες, κτλ.)
Τι απομένει να μάθουν ακόμη (τι υπολείπεται!)
Υπό ποια έννοια ήταν σημαντική η διεργασία αυτή και γιατί
Ποια η συνάφεια της διεργασίας αυτής με τη δική τους διδασκαλία.

•
•
•
•
•
•
•

Είναι απαραίτητο οι εκπαιδευόμενοι να συζητήσουν τρόπους με τους οποίους οι δικές τους πρακτικές/διεργασίες κατά τη διάρκεια
των συνεδριών κατάρτισης μπορούν να τροποποιηθούν και να εφαρμοστούν στις δικές τους τάξεις πρώιμης παιδικής ηλικίας με παιδιά
ηλικίας 3-5. Παρά το ότι τα μικρά παιδιά ενδέχεται να μην διαθέτουν την ικανότητα να συζητήσουν τις περίπλοκες διεργασίες της
επιλογής και της ερμηνείας στην αρχαιολογία, μπορούν ωστόσο να κατανοήσουν πως κάτι δεν ανήκει στη δική τους χρονική περίοδο
(κάτι πολύ παλιό, που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι στο παρελθόν, κτλ.) καθώς και την έννοια  της αφήγησης και της εξιστόρησης (που
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των διεργασιών οικοδόμησης της ιστορίας και ερμηνείας του αρχαιολογικού πλαισίου).
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ΜΑΘΗΜΑ 2.3

ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: ΑΟΡΑΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, οι εκπαιδευόμενοι στον τομέα της πρώιμης παιδικής ηλικίας
αναμένεται να:
Αναφερθούν σε πιθανές ομάδες των οποίων η φωνή δεν ακούστηκε στα πλαίσια του κυρίαρχου
αρχαιολογικού λόγου
Σχεδιάσουν έναν εικονικό χώρο/μουσείο για την συλλογή διαφορετικών φωνών σε συγκεκριμένο χρόνο/
τοποθεσία
Στοχαστούν με κριτική προσέγγιση γύρω από προσωπικές και θεσμικές προκαταλήψεις στις διεργασίες
παραγωγής αρχαιολογικής γνώσης
Αναγνωρίσουν τη σημασία της κοινοποίησης των ιστοριών ανάμεσα σε ομάδες παιδιών με διαφορετικό
υπόβαθρο.

•
•
•
•
Υλικά

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μαρκαδόροι και σημειωματάρια

Διάρκεια

120 λεπτά

Φυλλάδια/Δραστηριότητες Φύλλο Δραστηριότητας 1, Φύλλο Αξιολόγησης
Σε αυτό το τελικό μάθημα, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να στοχαστούν γύρω από όσα έχουν μάθει μέσα από τη δική τους συμμετοχή
στις αρχαιολογικές διεργασίες, με αντικείμενα και με τον συγκεκριμένο χώρο, καθώς και για τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει και
παρουσιάσει κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων μαθημάτων. Το τελευταίο αυτό μάθημα εστιάζει στην κοινότητα, εφόσον η αρχαιολογία
είναι μια επιστήμη που στοχεύει στην ανάδυση στην επιφάνεια πληροφοριών όχι απλά για αντικείμενα του παρελθόντος, αλλά και για τους
ανθρώπους που τα χρησιμοποιούσαν. Μια σημαντική πτυχή της αρχαιολογίας, της ιστορίας και της σύγχρονης μουσειολογίας αφορά επίσης
την αναγνώριση των ιστοριών εκείνων που παρέμειναν στο περιθώριο και των οποίων η φωνή δεν έχει ακουστεί. Αυτό θα επιτρέψει στους
εκπαιδευόμενους να αναγνωρίσουν τις δικές τους προκαταλήψεις και τη σημασία τους στην τήρηση ιστορικών και αρχαιολογικών αρχείων.
Μέσω μιας δραστηριότητας κατά την οποία καλούνται να σκεφτούν τι δεν θα γνωρίζουν οι άνθρωποι του μέλλοντος για εμάς, λόγω των
προκαταλήψεών τους, αναμένεται να κατανοήσουν καλύτερα τις διεργασίες οικοδόμησης της ιστορίας, να αναγνωρίσουν την ύπαρξη των
φωνών που δεν έχουν ακουστεί και τη σημασία της κοινοποίησης ιστοριών με τους μαθητές τους στο παρόν.
Το μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Συζήτηση στην ομάδα μετά την προηγούμενη παρουσίαση των βίντεο / των παραστάσεων των εκπαιδευόμενων αναφορικά με τις
ιστορίες που παρουσιάστηκαν και τις ιστορίες εκείνες που ίσως να μην έχουν καταγραφεί ακόμη. Ποιες φωνές δεν έχουν ακόμη ακουστεί;
Γυναίκες, εργαζόμενοι, παιδιά, ποικιλόμορφες ομάδες μειοψηφίας, κτλ. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε μια άσκηση ιδεοθύελλας
γύρω από πιθανές ομάδες των οποίων οι ιστορίες δεν έχουν καταγραφεί στα κυρίαρχα ιστορικά/αρχαιολογικά αρχεία, αναλογίζονται
τους πιθανούς λόγους και συζητούν πιθανούς τρόπους με τους οποίους οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν ενδεχομένως να συλλεγούν.
Πώς μπορούμε να ανακτήσουμε τις ιστορίες αυτές; Πώς μπορούμε να εμποδίσουμε να επαναληφθεί κάτι τέτοιο στο μέλλον;
Στην επόμενη δραστηριότητα, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να σκεφτούν τρόπους με τους οποίους οι φωνές αυτές θα μπορούσαν
να διαφυλαχθούν στο παρόν για τον αρχαιολόγο του μέλλοντος. Ποιες πτυχές της κουλτούρας θα πρέπει να διαφυλάξουμε και γιατί;
(διασύνδεση με προφορικές ιστορίες και αφηγήσεις, σύγχρονα τεχνουργήματα, ιστορίες που θα πρέπει να ακουστούν). Εργάζονται
σε ομάδες με στόχο τον καταρτισμό μιας λίστας και τη δημιουργία ενός πλάνου διαφύλαξης της σημερινής κατάστασής μας για το
μέλλον. Η διεργασία αυτή επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να προσδιορίσουν πτυχές της πραγματικότητας που βιώνουν οι οποίες
είναι σημαντικές, αλλά θεωρούνται δεδομένες στο παρόν, ωστόσο θα ήταν πιθανό να χαθούν στο μέλλον. Είναι επίσης ένας τρόπος να
διασφαλίσουμε ότι ακούγονται, αναγνωρίζονται και καταγράφονται οι διαφορετικές φωνές (Φύλλο Δραστηριότητας 1: Το Παρόν ως
Παρελθόν).
Πληθοπορισμός (crowdsourcing) και Ψηφιακή Κοινοποίηση: Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται αρχικά μαζί ώστε να προσδιορίσουν
διαφορετικές πτυχές της κοινωνικής ζωής οι οποίες είναι σημαντικές στη διασφάλιση του μέλλοντος και οι οποίες ενδέχεται να
χαθούν (προσωπικές αφηγήσεις, κοινωνικά ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή ή η μετανάστευση, πρακτικές παραδοσιακών τεχνών
των μειονοτήτων, κτλ.). Στη συνέχεια χωρίζονται σε ομάδες των 5-6 ατόμων στις οποίες καλούνται να δημιουργήσουν περιεχόμενο για
ιστολόγιο (ή άλλο ψηφιακό μέσο / μέσο κοινωνικής δικτύωσης) γύρω από τις πτυχές των σύγχρονων πραγματικοτήτων τους που έχουν
προσδιορίσει. Κάθε ομάδα ασχολείται με μια διαφορετική πτυχή. Συζητούν τι πρέπει να συμπεριληφθεί και τι μπορεί να υπολείπεται
και σκέφτονται τρόπους με τους οποίους μπορούν να εμπλέξουν την ευρύτερη κοινότητα μέσω του πληθοπορισμού για συλλογή
περισσότερων πληροφοριών, για να δώσουν χώρο σε διαφορετικές φωνές και να επιτρέψουν τη συμπερίληψη πτυχών που πιθανόν
να είχαν αρχικά αγνοήσει ή παραμελήσει. Η ιδέα μιας ανοικτής πλατφόρμας συνεχούς πρόσβασης ενισχύει την έννοια των διαρκώς
μεταβαλλόμενων ιστοριών που χαρακτηρίζονται από συνεχή ροή. Στην περίπτωση περιορισμένων γνώσεων ή τεχνικών δεξιοτήτων για
δημιουργία ιστολογίου ή άλλης ψηφιακής πλατφόρμας (π.χ. σελίδα Facebook), η δραστηριότητα αυτή μπορεί να ολοκληρωθεί απλά με
τη σύνταξη/ετοιμασία του περιεχομένου. Το υλικό μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί από το Educlab και τους εταίρους του έργου
στην Κύπρο για τη δημιουργία πλατφόρμας που μπορεί να παραμείνει προσβάσιμη και μετά την ολοκλήρωση της ενότητας / του έργου.

•

•

•
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ΔΡΑΣ/ΤΗΤΑ 2.3.1
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΩΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Σκοποί

Οι εκπαιδευόμενοι στον τομέα της πρώιμης παιδικής ηλικίας αναμένεται να:
Αναφερθούν σε πιθανές ομάδες των οποίων η φωνή δεν ακούστηκε στα πλαίσια του κυρίαρχου
αρχαιολογικού λόγου
Σχεδιάσουν έναν εικονικό χώρο/μουσείο για τη συλλογή διαφορετικών φωνών σε συγκεκριμένο
χρόνο/τοποθεσία
Στοχαστούν με κριτική προσέγγιση γύρω από προσωπικές και θεσμικές προκαταλήψεις στις διεργασίες
παραγωγής αρχαιολογικής γνώσης
Αναγνωρίσουν τη σημασία της κοινοποίησης των ιστοριών ανάμεσα σε ομάδες παιδιών με διαφορετικό
υπόβαθρο.

Είδος δραστηριότητας

Στοχαστική / ψηφιακά ενισχυμένη μάθηση

Μέγεθος ομάδας

Ομάδες των 5-6 ατόμων

Υλικά

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές / μαρκαδόροι και σημειωματάρια

Οδηγίες

Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να σκεφτούν τρόπους με τους οποίους οι διαφορετικές φωνές του παρόντος
θα μπορούσαν να διαφυλαχθούν για τον αρχαιολόγο του μέλλοντος. Ποιες πτυχές της κουλτούρας θα πρέπει
να διαφυλάξουμε και πώς; (διασύνδεση με προφορικές ιστορίες και αφηγήσεις, σύγχρονα τεχνουργήματα,
ιστορίες που θα πρέπει να ακουστούν, κοινωνικά ζητήματα, πρακτικές παραδοσιακών τεχνών, αυτόχθονες
παραδόσεις, κτλ.)
Οι εκπαιδευόμενοι καταρτίζουν μια λίστα και δημιουργούν ένα πλάνο διαφύλαξης της σημερινής μας
κατάστασης για το μέλλον. Η διεργασία αυτή τους επιτρέπει να προσδιορίσουν πτυχές της πραγματικότητας
που βιώνουν και οι οποίες είναι σημαντικές, αλλά θεωρούνται δεδομένες στο παρόν, ωστόσο θα ήταν
πιθανό να χαθούν στο μέλλον. Είναι επίσης ένας τρόπος να διασφαλίσουμε ότι ακούγονται, αναγνωρίζονται
και καταγράφονται οι διαφορετικές φωνές
Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες των 5-6 ατόμων και καλούνται να δημιουργήσουν περιεχόμενο
για ψηφιακή κοινοποίηση σχετικό με τις πτυχές των σύγχρονων πραγματικοτήτων τους που έχουν
προσδιορίσει. Κάθε ομάδα ασχολείται με μια διαφορετική πτυχή. Συζητούν τι χρειάζεται να συμπεριληφθεί
και τι μπορεί να υπολείπεται και σκέφτονται τρόπους με τους οποίους μπορούν να εμπλέξουν την ευρύτερη
κοινότητα μέσω του πληθοπορισμού με στόχο να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες, να δώσουν χώρο
σε διαφορετικές φωνές και να επιτρέψουν τη συμπερίληψη πτυχών που πιθανόν να είχαν αρχικά αγνοήσει
ή παραμελήσει. Η ιδέα μιας ανοικτής πλατφόρμας συνεχούς πρόσβασης ενισχύει την έννοια των διαρκώς
μεταβαλλόμενων ιστοριών που χαρακτηρίζονται από συνεχή ροή

•
•
•
•

Απολογισμός και αξιολόγηση της δραστηριότητας
Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τα ευρήματά τους και συζητούν τη σημασία των αρχαιολόγων / των
ιστορικών, των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων ως θεσμοί που δεν είναι ούτε ουδέτεροι ούτε
απολίτικοι στη διαμόρφωση και την ενίσχυση της κατανόησης του παρελθόντος στο παρόν. Είναι σημαντικό
για τους εκπαιδευόμενους να αναγνωρίσουν τις προκαταλήψεις των θεσμών αυτών στη διαμόρφωση
ιστοριών, αλλά και να έρθουν αντιμέτωποι με τις δικές τους προκαταλήψεις.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
Μέθοδος/Εργαλείο Αξιολόγησης
Περιεχόμενο Ψηφιακής Κοινοποίησης / Φόρουμ Συζήτησης
Φόρουμ συζήτησης / αξιολόγηση: Οι εκπαιδευόμενοι συζητούν τη σημασία των αρχαιολόγων / των ιστορικών, των μουσείων και των
αρχαιολογικών χώρων ως θεσμοί που δεν είναι ούτε ουδέτεροι ούτε απολίτικοι στη διαμόρφωση και την ενίσχυση της κατανόησής
του παρελθόντος στο παρόν. Είναι σημαντικό για τους εκπαιδευόμενους να αναγνωρίσουν τις προκαταλήψεις των θεσμών αυτών στη
διαμόρφωση ιστοριών, αλλά και να έρθουν αντιμέτωποι με τις δικές τους προκαταλήψεις.
Βήμα 1°
Σιωπηρές Φωνές
Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να συζητήσουν και να στοχαστούν με κριτική προσέγγιση γύρω από ερωτήσεις όπως:
Ποια πτυχή της σημερινής μας κατάστασης θα πρέπει να διαφυλάξουμε;
Ποιες πτυχές τους παρόντος μας ενδέχεται να παραμείνουν σιωπηρές στο μέλλον / να διαφύγουν της προσοχής του μελλοντικού
αρχαιολόγου;
Πώς μπορούμε να αποφασίσουμε τι είναι σημαντικό να διαφυλάξουμε για το μέλλον;
Ποιος αποφασίζει τι είναι σημαντικό από ιστορικής άποψης;  

•
•
•
•

Βήμα 2°
Πληθοπορισμός και ψηφιακή κοινοποίηση
Αφότου εργαστούν στη συλλογή του υλικού τους για ένα πιθανό ιστολόγιο ή άλλη παρόμοια διαδικτυακή σελίδα (Facebook), οι
εκπαιδευτικοί καλούνται να σκεφτούν τις διεργασίες επιλογής, ερμηνείας και σχεδιασμού που έχουν υιοθετήσει για την δημιουργία
αυτή καθαυτή του ιστολογίου. Και πάλι συζητούνται και αποτελούν αντικείμενο στοχασμού κρίσιμα ζητήματα όπως τα εξής: Πώς
εμπλέκουμε την κοινότητα, πώς εκπροσωπούμε όσους υποεκπροσωπούνται, πώς επιλέγουμε και πώς ερμηνεύουμε. Αναμένεται
ότι θα τύχουν αναγνώρισης προσωπικές προκαταλήψεις, στερεότυπα και εσφαλμένες αντιλήψεις, καθώς και η ιδέα των διαρκών
μεταβαλλόμενων ιστοριών που χαρακτηρίζονται από συνεχή ροή. Το μέρος αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους εκπαιδευόμενους
ώστε να κατανοήσουν καλύτερα την πολυμορφία στην τάξη τους καθώς και την εκπροσώπηση των διαφόρων κοινοτήτων σε μουσεία
και χώρους κληρονομιάς.
Όπως και στο προηγούμενο μάθημα, είναι απαραίτητο οι εκπαιδευόμενοι να συζητήσουν κατά τη διεργασία αξιολόγησης τους τρόπους
με τους οποίους αυτό μπορεί να τύχει εφαρμογής στη δική τους εργασία και να στοχαστούν πιθανές διαφοροποιήσεις των ενοτήτων
αυτών ώστε να προσαρμοστούν σε μια τάξη πρώιμης παιδικής ηλικίας και φροντίδας.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η ενότητα αυτή στοχεύει στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση των εκπαιδευόμενων γύρω από τη σημασία της εισαγωγής στην αρχαιολογία
και την πολιτιστική κληρονομιά στην πρώιμη παιδική ηλικία και να τους παρέχει τη γνώση και τα εργαλεία που απαιτούνται για την
ένταξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αρχαιολογικών χώρων στην εργασία τους. Με συγκεκριμένες δραστηριότητες που
συνδυάζουν πράξη και γνώση, η ενότητα καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους μέσα από περίπλοκες διεργασίες εξερεύνησης, ανάδυσης
στην επιφάνεια, αρχειοθέτησης και ερμηνείας που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των αρχαιολογικών διεργασιών. Μέσα από τις
δραστηριότητες αυτές, οι οποίες είναι κυρίως εξερευνητικές, πειραματικές, βασισμένες στο αντικείμενο και αξιοποιούν τις εμπειρίες
των ίδιων των εκπαιδευόμενων (ανασκαφή, παρατήρηση, σχεδιασμός, φωτογράφηση, παράσταση, κτλ.), αναμένεται ότι θα είναι σε
θέση όχι μόνο να κατανοήσουν καλύτερα τον τομέα της αρχαιολογίας και τις διεργασίες οικοδόμησης της ιστορίας, αλλά και να βρουν
τρόπους να διαφοροποιήσουν κάποιες από τις δραστηριότητες αυτές ώστε να τις προσαρμόσουν στη δική τους τάξη πρώιμης παιδικής
ηλικίας. Σε τελευταία ανάλυση, οι δραστηριότητες που προτείνονται στην ενότητα αυτή βασίζονται στο σύνολό τους στις ίδιες τις
αρχές που είναι αναγκαίες για την εδραίωση ενός επιτυχημένου περιβάλλοντος πρώιμης παιδικής ηλικίας και φροντίδας που προάγει
τη δημιουργικότητα και αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

(Από το σύγγραμμα Archaeology: History Found in Pieces: http://www.independenceparkinstitute.com/ArcheologyLessonPlans1-16-07.pdf)
1. Ανθρωπολογία: Η μελέτη της προέλευσης, της συμπεριφοράς και της φυσικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του
ανθρώπου. Η ανθρωπολογία μελετά την ανθρωπότητα από την απαρχή της ύπαρξής της μέχρι και σήμερα. Η ανθρωπολογία
διακρίνεται σε τέσσερις υποκατηγορίες: αρχαιολογία, πολιτιστική αρχαιολογία, γλωσσολογία και φυσική ανθρωπολογία.
2. Αρχαιολογικό «πλαίσιο: Οι αρχαιολόγοι χρησιμοποιούν τον όρο «πλαίσιο» για να περιγράψουν τις παρατηρήσιμες
στρωματογραφικές μονάδες, οι οποίες περιλαμβάνουν συγκεκριμένες στιβάδες ή εναποθέσεις εδάφους ή στοιχείων όπως
αποτυπώματα πασσάλων. Οι αρχαιολόγοι σκάβουν σύμφωνα με τα διαφορετικά πλαίσια που εντοπίζουν εντός του χώρου,
αρχίζοντας με την ανασκαφή του πλέον πρόσφατου πλαισίου που έχει εναποτεθεί και προχωρώντας πίσω στον χρόνο ή βαθύτερα
στο έδαφος. Τα τεχνουργήματα τοποθετούνται σε σακούλες, αναλύονται και εν τέλει αποθηκεύονται σύμφωνα με το πλαίσιο.
Τα τεχνουργήματα εντός κάθε πλαισίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να χρονολογηθεί το πλαίσιο και να συμβάλουν στον
προσδιορισμό της ημερομηνίας ή του χρονοδιαγράμματος της ιστορίας ολόκληρου του χώρου.
3. Αρχαιολόγος: Κάποιος ο οποίος χρησιμοποιεί επιστημονικές μεθόδους για να μελετήσει τα υλικά υπολείμματα ανθρώπινης ζωής
και δραστηριοτήτων του παρελθόντος. Όπως και στην περίπτωση των ακαδημαϊκών και των επιστημόνων, οι αρχαιολόγοι δεν
συλλέγουν τεχνουργήματα για σκοπούς κέρδους ή για προσωπική χρήση.
4. Αρχαιολογία: Η επιστημονική μελέτη του τρόπου ζωής του ανθρώπου στο παρελθόν μέσα από την ανάλυση υλικών υπολειμμάτων
κατά τη διάρκεια επιστημονικών ανασκαφών ή εκσκαφών.  
5. Τεχνούργημα: Οτιδήποτε έχει κατασκευαστεί και/ή χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο, περιλαμβανομένων εργαλείων, δοχείων
και υπολειμμάτων τροφών. Τα κτίρια επίσης αποτελούν τεχνουργήματα, ωστόσο οι αρχαιολόγοι χρησιμοποιούν συνήθως τον όρο
«τεχνούργημα» μόνο για φορητά αντικείμενα.
6. Ανασκαφή: Η αρχαιολογική εκσκαφή.
7. Στοιχείο: Μη φορητό τεχνούργημα που δεν μπορεί να μετακινηθεί χωρίς να καταστραφεί, π.χ. πηγάδια, σύστημα αποχέτευσης,
τοίχοι και πάσσαλοι περίφραξης.
8. Ιστορική Αρχαιολογία: Η μελέτη αρχαιολογικών χώρων από τη σκοπιά της σύγχρονης περιόδου σε συνδυασμό με ιστορικά
αρχεία και άλλου είδους πληροφορίες.
9. Υλικός Πολιτισμός: Όρος που αποδίδεται σε αντικείμενα που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος σε καθημερινή βάση και αποκαλύπτουν
στοιχεία για τη ζωή του.
10. Αποτύπωμα στύλου: Είδος στοιχείου· κηλίδα κυκλικού σχήματος στο έδαφος που παραμένει μετά την αποσύνθεση ενός ξύλινου
πασσάλου. Υποδεικνύει συνήθως την ύπαρξη οικίας ή περίφραξης.
11. Πρωτογενής Πηγή: Δημιουργείται από ανθρώπους οι οποίοι είδαν προσωπικά και έγραψαν για ένα ιστορικό μέρος ή μια
δραστηριότητα κατά τον χρόνο που διεξήχθηκε.
12. Προέλευση: Συγκεκριμένη τοποιθεσία όπου εντοπίζεται στο έδαφος ένα τεχνούργημα ή ένα στοιχείο.   
13. Δευτερογενής Πηγή: Δημιουργείται από ανθρώπους οι οποίοι ενημερώθηκαν για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα από κάποιον
άλλον ή μέσα από τη μελέτη πρωτογενών πηγών.  
14. Στρωματογραφία: Χρησιμοποιείται ως σχετική τεχνική χρονολόγησης για αξιολόγηση της αλληλουχίας των θέσεων των
τεχνουργημάτων.
15. Αστική Αρχαιολογία: Η αστική αρχαιολογία λαμβάνει χώρα κατά τον καθαρισμό της γης για ανέγερση νέων κτιρίων ή την
κατεδάφιση παλαιότερων. Οι αρχαιολόγοι καλούνται να προβούν σε ανασκαφή στον χώρο ώστε να συλλέξουν και να συντηρήσουν
τα τεχνουργήματα. Το συγκεκριμένο είδος αρχαιολογίας θεωρείται πολλές φορές ανασκαφή διάσωσης λόγω της πίεσης του
χρόνου εκ μέρους των οικοδόμων και των κατασκευαστικών συνεργείων.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3.
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Επικεφαλής Ενότητας: DGASPC HR (Ρουμανία)

ΣΥΝΟΨΗ
Διάρκεια: 6 ώρες
Μαθήματα Ενότητας
3.4 Το πραγματικό νόημα της παράδοσης
3.5 Οικογενειακές παραδόσεις και γιορτές
3.6 Παραδοσιακές τέχνες
Σκοπός της Ενότητας
Ευαισθητοποίηση γύρω από τη σημασία των πολιτιστικών παραδόσεων και της κληρονομιάς
Απόκτηση γνώσεων γύρω από την παράδοση και τις παραδοσιακές τέχνες.

•
•

Συγκεκριμένοι Στόχοι της Ενότητας
Απόκτηση γνώσεων γύρω από παραδοσιακές τελετουργίες και τέχνες
Εξερεύνηση του πολιτισμικού υπόβαθρου των διαφόρων παραδόσεων
Διάκριση μεταξύ εθίμων και παραδόσεων
Ανταλλαγή εμπειριών των εκπαιδευόμενων κατά τη διοργάνωση και πραγματοποίηση επισκέψεων σε χώρους πολιτισμού
Απόκτηση γνώσεων γύρω από τη σημασία διάσημων αξιοθέατων μέσα από την ανακατασκευή τους με τη χρήση κύβων

•
•
•
•
•

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει τα ακόλουθα:
Γνώση:
Γνώση για την τοπική πολιτιστική κληρονομιά μέσα από τις παραδόσεις και τις παραδοσιακές τέχνες
Βελτίωση της δημιουργικότητας
Εξερεύνηση διάφορων διεργασιών δημιουργίας.

•
•
•

Ικανότητες:
Δημιουργικότητα και φαντασία
Κριτική σκέψη
Παρατήρηση.

•
•
•

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Μέθοδοι με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο
Μέθοδοι με επίκεντρο το περιεχόμενο
Διαδραστικές μέθοδοι
Συμμετοχικές μέθοδοι
Πειραματισμός

•
•
•
•
•

Εκπαιδευτικά Υλικά
Βλ. τις δραστηριότητες των μαθημάτων.
Μέθοδοι/Εργαλεία Αξιολόγησης
Βλ. την ενότητα Αξιολόγηση και Αυτοστοχασμός μετά από κάθε μάθημα.
Εναλλακτικοί Χώροι (βλ. τις συστάσεις στο IO1)
Εσωτερικοί χώροι, μουσεία.
Ψηφιακά εργαλεία (θα ετοιμαστούν από PT2/IT)
Διαδικτυακοί πόροι και πρόσθετες δραστηριότητες.
Προσεγγίσεις ένταξης χωρίς αποκλεισμούς
Οι δραστηριότητες αυτές βασίζονται στη μη διάκριση και στον μη διαχωρισμό.
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Διεπιστημονικότητα (με αναφορά στην προσέγγιση STEAM)
Οι προτεινόμενες δραστηριότητες ευθυγραμμίζονται με την προσέγγιση STEAM.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η προσέγγιση STEAM έχει στην ουσία ως στόχο να παρακινήσουμε τα παιδιά του νηπιαγωγείου να παρατηρήσουν τον κόσμο γύρω τους
– πώς κατασκευάζονται τα αντικείμενα, πώς λειτουργούν και γιατί, ακόμη και να τα ενθαρρύνουμε να σκεφτούν πώς θα μπορούσαν να
τα διαφοροποιήσουν ή να τα βελτιώσουν!1 Σε αυτό το μάθημα έχουμε επιλέξει για τους εκπαιδευόμενους διαδραστικές προσεγγίσεις
και δραστηριότητες STEAM  γύρω από το θέμα της παράδοσης υπό την ευρύτερή του έννοια, τις οποίες μπορούν να μοιραστούν στη
συνέχεια με εκπαιδευτικούς νηπιαγωγείων που εργάζονται με παιδιά ηλικίας 3-5 ετών.
Οι παραδόσεις είναι τελετουργίες που πραγματοποιούν οι κοινότητες σε επαναλαμβανόμενη βάση. Υπάρχει λόγος για τον οποίον
σκοπίμως διατηρούμε και δημιουργούμε παραδόσεις. Κι αυτός είναι γιατί δίνουν νόημα στις γιορτές μας και μας βοηθούν να
δημιουργήσουμε δεσμούς με αυτούς που αγαπάμε. Προσδίδουν ένα πνεύμα που προάγει τη σύνδεση της οικογένειας, καλλιεργώντας
έτσι το αίσθημα του ανήκειν.
Ακόμη σημαντικότερο, οι παραδόσεις δημιουργούν στα παιδιά θετικές αναμνήσεις. Τα παιδιά διψούν για τη ζεστασιά και την υπόσχεση
που συνοδεύουν τις παραδόσεις. Ακόμη και μια νέα οικογένεια, μια ανάδοχη ή μια μη παραδοσιακή οικογένεια μπορεί να βρει τρόπους
να δημιουργήσει μικρές τελετουργίες στις οποίες προσβλέπουν όλα τα μέλη της. Ακόμη κι αν δεν υπάρχουν διαφορετικές γενιές
συγγενών που να συνδέουν τα άτομα μεταξύ τους με μια εξ αίματος σχέση, οι παραδόσεις που βασίζονται στην αγάπη μπορούν να έχουν
αντίκτυπο που μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή. Τόσο με άμεσους όσο και με διακριτικούς τρόπους, οι παραδόσεις διαδραματίζουν
τον δικό τους ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικής ταυτότητας του παιδιού. Οι τελετουργίες αφηγούνται στα παιδιά μια ιστορία για
το ποιοι είναι και τι είναι σημαντικό για την κοινότητα, και δημιουργούν μια σύνδεση που πηγάζει από την αίσθηση ότι ανήκουν σε κάτι
μοναδικό και ξεχωριστό. Ο ψυχολόγος Marshall Duke έχει διαπιστώσει ότι τα παιδιά με βαθιά γνώση της ιστορίας της οικογένειάς τους
χαρακτηρίζονται συνήθως από μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα και αυτοπεποίθηση. Διαθέτουν ψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης,
έχουν λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς και λειτουργούν καλύτερα εντός της οικογένειας. Η Ellen Galinsky, συγγραφέας του βιβλίου
Ρωτήστε τα Παιδιά και συνιδρυτής του Ινστιτούτου Οικογένειες και Παιδιά, ρώτησε στα πλαίσια της έρευνάς της τα παιδιά τι θυμούνται
περισσότερο από την παιδική τους ηλικία. Τα πλείστα παιδιά απάντησαν περιγράφοντας οικογενειακές παραδόσεις. Οι ευτυχισμένες
αναμνήσεις στην παιδική ηλικία προσφέρουν θετικά οφέλη τα οποία τα παιδιά κουβαλούν μαζί τους και στην ενήλικη ζωή.2
Με την εξέλιξη της βιομηχανικής εποχής και την επακόλουθη εμφάνιση της οικονομίας της γνώσης, στη σύγχρονη οικονομία οι
παραδοσιακές τέχνες έχουν περιθωριοποιηθεί. Οι παραδοσιακές τέχνες ήταν ακριβώς αυτό που λέει το όνομά τους, παραδοσιακές,
και συνεπώς ανήκουν στην ιστορία και παρουσιάζουν ενδιαφέρον μόνο ως κομμάτι της (πολιτιστικής) κληρονομιάς. Οι τέχνες που
χαρακτηρίζονται από χρησιμότητα (π.χ. υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές, οικοδόμοι, οδοντοτεχνίτες, κτλ.) συνέχισαν να υπάρχουν,
ωστόσο σύμφωνα τουλάχιστον με τις επικρατούσες εντυπώσεις, προορίζονταν για εκείνους που δεν είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν
την πνευματική εργασία που απαιτεί η οικονομία της γνώσης. Τα εκπαιδευτικά συστήματα στις αναπτυγμένες χώρες αγιοποίησαν την
πνευματική γνώση και περιφρόνησαν τις χειρονακτικές δεξιότητες. Στις τέχνες, η εννοιολογική καινοτομία έχει πλέον κυριαρχήσει επί
της εργασίας των τεχνιτών ως η βασική ικανότητα. 3 Οι παραδοσιακές τέχνες αποτελούν σημαντικό κομμάτι της τοπικής ταυτότητας,
γι’αυτό και στο μάθημα αυτό, πέραν από τις παραδόσεις, θα εστιάσουμε παράλληλα στις παραδοσιακές τέχνες και την εργασία των
τεχνιτών. Είναι σημαντικό τα σχολεία να αποδεχθούν τις παραδοσιακές τέχνες ως μια βιώσιμη, εξειδικευμένη και ουσιαστική επιλογή
σταδιοδρομίας και μια βάσιμη εναλλακτική στις συνηθισμένες επιλογές καριέρας.4

1
2

http://www.sylvanlearning.com/blog/index.php/4-ways-to-spark-your-childs-interest-in-stem/
https://www.childhelp.org/blog/traditions/

3

Crafting Culture: The importance of craftsmanship for the world of the arts and the economy at large
https://pdfs.semanticscholar.org/4948/d49285e3220ce6fab82f12bbf66ad616a332.pdf
Preserving heritage crafts https://princes-foundation.org/preserving-heritage-crafts

4
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ΜΑΘΗΜΑ 3.1
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Στόχοι

• Κ ατανόηση της σημασίας που έχει η γνώση των παραδόσεών μας
• Απόκτηση γνώσεων γύρω από την πολιτισμική πολυμορφία
• Συζήτηση της διαφοράς μεταξύ εθίμων και παραδόσεων
• Ανταλλαγή προσεγγίσεων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην τάξη όταν διδάσκουμε στα παιδιά
τις παραδόσεις και προσδιορισμός καλών πρακτικών γύρω από τον τρόπο προετοιμασίας των παιδιών
από τους εκπαιδευόμενους για επισκέψεις σε υπαίθριους χώρους πολιτισμού.  

Υλικά

Παρουσιάσεις PowerPoint, ηλεκτρονικός υπολογιστής και προβολέας, άλλα υλικά όπως αναλύονται στο
Φύλλο Δραστηριότητας 3.1

Διάρκεια

240 λεπτά

Φυλλάδια/Δραστηριότητες World Café, ομαδικές ασκήσεις, ομαδικές συζητήσεις (Βλ. Δραστηριότητα 3.1.1)
Υλικά

Χαρτοπίνακας (flip chart), μαρκαδόροι, επιτραπέζιος/φορητός υπολογιστής, προβολέας, φύλλα χαρτιού,
πένα

Διάρκεια

90 λεπτά

Φυλλάδια/Δραστηριότητες Δραστηριότητα 3.1.1, Δραστηριότητα 3.1.2
Παρόλο που τα εισαγόμενα από το εξωτερικό διδακτικά πρότυπα της δύσης κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος, η γνώση της
δικής μας κουλτούρας είναι ακόμη πιο σημαντική, καθώς πρόκειται για την κληρονομιά μας. Τα πολιτισμικά εργαστήρια αποτελούν το
θεμέλιο της προσχολικής εκπαίδευσης∙ όλες οι δραστηριότητες βασίζονται σε αυτά. Η διατήρηση των τοπικών παραδόσεων θα πρέπει
να αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Σε αυτό το μάθημα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να
ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες διδασκαλίας, να συζητήσουν το πραγματικό νόημα των παραδόσεων, τις διαφορές μεταξύ εθίμων και
παραδόσεων καθώς και τον τρόπο προετοιμασίας των παιδιών για επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού. Η πραγματοποίηση πολιτιστικών
επισκέψεων στην προσχολική ηλικία θα συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινωνικής ευαισθησίας των παιδιών. Έτσι, τα παιδιά  μπορούν να
μάθουν πώς να συμπεριφέρονται κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε μουσείο. Κατά τη διοργάνωση δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευτικοί
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και ικανότητες των παιδιών, διαμορφώνοντας ένα πρόγραμμα όπου τα παιδιά με αναπηρίες
μπορούν να νιώσουν χρήσιμα και να συμμετέχουν πλήρως στις δραστηριότητες.
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ΔΡΑΣ/ΤΗΤΑ 3.1.1
ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΝΟΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
Σκοποί

• Κ ατανόηση της σημασίας που έχει η γνώση των παραδόσεών μας
• Απόκτηση γνώσεων γύρω από την πολιτισμική πολυμορφία
• Προσεγγίσεις και τεχνικές ανταλλαγής που χρησιμοποιούνται στην τάξη όταν διδάσκουμε στα παιδιά
τις παραδόσεις
• Απόκτηση γνώσεων γύρω από τη διαφορά μεταξύ εθίμων και παραδόσεων.

Είδος δραστηριότητας

Ομαδική συζήτηση

Μέγεθος ομάδας

Μέχρι 20 εκπαιδευόμενοι

Υλικά

Χαρτοπίνακας, μαρκαδόροι, επιτραπέζιος/φορητός υπολογιστής, προβολέας

Οδηγίες

Καλέστε τους εκπαιδευόμενους να συμμετάσχουν σε μια ομαδική συζήτηση.
Γράψτε τη λέξη παράδοση στον χαρτοπίνακα.
Ενθαρρύνετε τους εκπαιδευόμενους να συζητήσουν τη σημασία των παραδόσεων.
Καλέστε τον καθένα από τους εκπαιδευόμενους να μοιραστεί τις δικές του εμπειρίες από τη διδασκαλία
του συγκεκριμένου θέματος στην τάξη.
Ζητήστε τους να περιγράψουν την παράδοση με μια λέξη ή έκφραση, το πρώτο πράγμα που τους έρχεται
στο μυαλό.
Καταγράψτε στον χαρτοπίνακα τις λέξεις-κλειδιά.
Ολοκληρώστε τη συζήτηση προσδιορίζοντας τη σχέση μεταξύ των γραπτών εκφράσεων στον χαρτοπίνακα
που περιγράφουν τη λέξη παράδοση και ανακεφαλαιώστε τονίζοντας το εξής: αυτό είναι το πραγματικό
νόημα των παραδόσεων.
Προβάλετε το βίντεο Παραδόσεις και τελετουργίες https://www.youtube.com/watch?v=WL_soq_Xwms
(στα Αγγλικά – 8:06 λεπτά.)

Απολογισμός και αξιολόγηση της δραστηριότητας
Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να στοχαστούν γύρω από το βίντεο για τις παραδόσεις και τις
τελετουργίες.
Παραλλαγές

Χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική, συζητήστε τις διαφορές μεταξύ εθίμων και παραδόσεων.
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ΔΡΑΣ/ΤΗΤΑ 3.1.2
ΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ!
Σκοποί

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους για το πώς προετοιμάζουν την
τάξη τους για επίσκεψη σ’έναν χώρο πολιτισμού.

Είδος δραστηριότητας

Δραστηριότητα σε εσωτερικό χώρο

Μέγεθος ομάδας

Μέχρι 20 εκπαιδευόμενοι

Υλικά

Χαρτοπίνακας, μαρκαδόρος, φύλλα χαρτιού, πένα

Οδηγίες

Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να χωριστούν σε 4 ομάδες των 5 ατόμων.
Διανέμετε το φυλλάδιο 3.1.1.
Κάθε ομάδα θα πρέπει να καταγράψει τις βέλτιστες πρακτικές γύρω από την προετοιμασία των παιδιών
για επίσκεψη σ’ένα μουσείο και να παραθέσει τα βήματα.
Στη συνέχεια θα πρέπει να καταγράψουν επίσης σε δύο στήλες τις προηγούμενες θετικές και αρνητικές
εμπειρίες τους.
Όταν ολοκληρώσουν την εργασία, ζητήστε από έναν εκπαιδευόμενο από κάθε ομάδα να διαβάσει δυνατά
όσα έχουν καταγράψει στον χαρτοπίνακα.
Στο τέλος διεξάγετε μια ομαδική συζήτηση όλοι μαζί.

Απολογισμός και αξιολόγηση της δραστηριότητας
Ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κατά την επόμενη
πολιτιστική επίσκεψη των παιδιών.
Παραλλαγές

Η δραστηριότητα αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και σε σχέση με άλλους χώρους πολιτισμού.
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΤΟΧΑΣΜΟΥ
Εργαλείο/Μέθοδος Αξιολόγησης
Σύνθεση και Στοχασμός
Ο εκπαιδευτικός καλεί τους εκπαιδευόμενους να συζητήσουν τα ακόλουθα:
Τι έχουν μάθει: Ποιο είναι το πραγματικό νόημα της παράδοσης, ποια η διαφορά μεταξύ εθίμων και παραδόσεων.
Ποια η γνώμη τους για τις δραστηριότητες, αν έμαθαν κάτι καινούριο και αν θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές
στο μέλλον.

•
•
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ΜΑΘΗΜΑ 3.2

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΕΣ
Στόχοι

• Α πόκτηση γνώσεων για τις οικογενειακές παραδόσεις και γιορτές
• Ιδεοθύελλα γύρω από τον τρόπο ενσωμάτωσης των διαφορετικών παραδόσεων που συναντώνται
στην τάξη
• Απόκτηση γνώσεων γύρω από το πολιτισμικό υπόβαθρο ορισμένων παραδόσεων και γιορτών.

Υλικά

Χαρτοπίνακας, μαρκαδόροι, φύλλα χαρτιού, πένα

Διάρκεια

90 λεπτά

Φυλλάδια/Δραστηριότητες Φύλλο Δραστηριότητας 3.2.1
Στο μάθημα αυτό οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν για τις διαφορετικές οικογενειακές παραδόσεις και γιορτές σε κάθε χώρα που
εκπροσωπείται, καθώς και για το πολιτισμικό υπόβαθρο των δραστηριοτήτων αυτών. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να
μιλήσουν για το πώς οι παραδόσεις αυτές θα μπορούσαν να καθιερωθούν ως παραδόσεις της τάξης στο νηπιαγωγείο.
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ΔΡΑΣ/ΤΗΤΑ 3.2.1
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
Σκοποί

• Α πόκτηση γνώσεων γύρω από οικογενειακές παραδόσεις και γιορτές
• Ιδεοθύελλα γύρω από τους τρόπους με τους οποίους οι παραδόσεις αυτές θα
ενσωματωθούν στη ζωή της οικογένειάς τους
• Απόκτηση γνώσεων γύρω από τη σημασία της ύπαρξης οικογενειακών παραδόσεων.

Είδος δραστηριότητας

Δραστηριότητα σε εσωτερικό χώρο

Μέγεθος ομάδας

Μέχρι 20 εκπαιδευόμενοι

Υλικά

Φύλλα χαρτιού, πένα, χαρτοπίνακας, μαρκαδόρος

Οδηγίες

Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να χωριστούν σε 4 ομάδες των 5 ατόμων.
Ζητήστε τους να καταγράψουν οικογενειακές παραδόσεις και γιορτές που θυμούνται από την παιδική τους
ηλικία.
Όταν τελειώσουν όλοι, καλέστε έναν εκπαιδευόμενο από κάθε ομάδα να καταγράψει στον χαρτοπίνακα 3
οικογενειακές παραδόσεις.
Αφότου καταγραφούν οι παραδόσεις της κάθε ομάδας, συζητήστε μαζί τα κοινά στοιχεία αυτών των
παραδόσεων και γιορτών.
Καταλήξτε στο συμπέρασμα δηλώνοντας ότι όποιες κι αν ήταν οι δραστηριότητες που βίωσαν οι
εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια των εν λόγω παραδόσεων και γιορτών, το σημαντικότερο στοιχείο είναι
η ενότητα της οικογένειας και οι υπέροχες στιγμές που πέρασαν όλοι μαζί, δημιουργώντας ευτυχισμένες
αναμνήσεις.   

μπορούσαν να

Απολογισμός και αξιολόγηση της δραστηριότητας
Ρωτήστε τους εκπαιδευόμενους τι ήταν αυτό που τους άρεσε περισσότερο κατά τη δραστηριότητα και
συζητήστε για τις παραδόσεις αυτές και την προέλευσή τους.  
Παραλλαγές

Εισήγηση παραδόσεων της τάξης που θα μπορούσαν στη συνέχεια να υιοθετηθούν και από το νηπιαγωγείο.
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΤΟΧΑΣΜΟΥ
Εργαλείο/Μέθοδος Αξιολόγησης
Σύνθεση και Στοχασμός
Ο εκπαιδευτικός καλεί τους εκπαιδευόμενους να συζητήσουν τα ακόλουθα:
Τι έχουν μάθει: Ποια είναι τα κοινά στοιχεία των οικογενειακών παραδόσεων που έχουν καταγραφεί.
Ποια η γνώμη τους για τις δραστηριότητες, ποια ήταν η πιο διασκεδαστική, ποια η πιο δύσκολη ή αν υπήρξε κάποια δραστηριότητα
που δεν τους άρεσε.

•
•
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ΜΑΘΗΜΑ 3.3

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Στόχοι

• Ο ι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τις διάφορες παραδοσιακές τέχνες και
συγκεκριμένα αξιοθέατα κάθε συμμετέχουσας χώρας.
• Ανάπτυξη δημιουργικότητας.

Υλικά

Πρότυπα (templates) με δυνατότητα εκτύπωσης, κύβοι ή Lego, χαρτοπίνακας, μαρκαδόρος, φύλλα χαρτιού,
πένα, φορητός/επιτραπέζιος υπολογιστής, βιντεοπροβολέας

Διάρκεια

90 λεπτά

Φυλλάδια/Δραστηριότητες Βλ. Δραστηριότητα 3.3.1, Δραστηριότητα 3.3.2 και Φυλλάδιο 3.3.1
Το μάθημα αυτό είναι αφιερωμένο στις παραδοσιακές τέχνες. Με τη βοήθεια κύβων, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να
δείξουν τα εμβληματικά κτίρια των χωρών τους και να μιλήσουν για την πολιτιστική κληρονομιά τους, μαθαίνοντας ταυτόχρονα για τα
ιστορικά κτίρια άλλων εκπροσωπούμενων χωρών. 5 Με βάση το επιτραπέζιο παιχνίδι Δραστηριότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα δείξουν τις
τοπικές παραδοσιακές τους τέχνες και θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τις διαφορετικές τέχνες από όλες τις χώρες-εταίρους.

5

https://thestemlaboratory.com/product/stem-challenge-build-famous-landmarks/
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ΔΡΑΣ/ΤΗΤΑ 3.3.1
ΚΤΙΖΟΝΑΣ ΔΙΑΣΗΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ6
Σκοποί

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις για διάσημα αξιοθέατα και τη σημασία τους.

Είδος δραστηριότητας

Δραστηριότητα STEAM σε εσωτερικό χώρο, πρακτική

Μέγεθος ομάδας

Μέχρι 20 εκπαιδευόμενοι.

Υλικά

Πρότυπα (templates) με δυνατότητα εκτύπωσης, κύβοι, Φυλλάδιο 3.3.1

Οδηγίες

Χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε ζευγάρια με αντίστοιχους συναδέλφους τους από τις χώρες-εταίρους.
Διανέμετε στους εκπαιδευόμενους τους κύβους ή τα Lego και ένα πρότυπο, κάθε ζευγάρι θα πρέπει να
λάβει το δικό του κτίριο.
Αφού ολοκληρώσουν το κτίριό τους, ζητήστε τους να πουν κάποια πράγματα για την πολιτιστική διάσταση
του κτιρίου και να μοιραστούν κάποιες σχετικές πληροφορίες, αν γνωρίζουν.  

Απολογισμός και αξιολόγηση της δραστηριότητας
Συζητήστε στην ομάδα τη σημασία της ανθρωπογενούς πολιτιστικής κληρονομιάς.
Παραλλαγές

6

Αν χρειάζεται, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα κτίρια στη λίστα αυτή.

Λήφθηκε από: https://thestemlaboratory.com/product/stem-challenge-build-famous-landmarks/
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 3.3.1
Έχουμε επιλέξει ένα εμβληματικό κτίριο από κάθε χώρα-εταίρο. Με τη βοήθεια κύβων ή Lego, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να
αναδημιουργήσουν σε ζευγάρια το δικό τους συγκεκριμένο κτίριο, με βάση το πιο κάτω υπόδειγμα.

Κολοσσαίο, Ρώμη, Ιταλία

Πύργος της Μπέλεμ, Λισσαβώνα, Πορτογαλία

Αγία Σοφία, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Πλατεία Κοινοβουλίου, Βουκουρέστι, Ρουμανία

Μοναστήρι Μαχαιρά, Λευκωσία, Κύπρος
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ΔΡΑΣ/ΤΗΤΑ 3.3.2
ΜΑΝΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΜΟΥ!
Σκοποί

Απόκτηση γνώσεων για τις διάφορες παραδοσιακές τέχνες που είναι μοναδικές στις
χώρες που εκπροσωπούνται.

Είδος δραστηριότητας

Δραστηριότητα STEAM σε εσωτερικό χώρο, πρακτική

Μέγεθος ομάδας

Μέχρι 20 εκπαιδευόμενοι.

Υλικά

Πένα, φύλλα χαρτιού, χαρτοπίνακας, μαρκαδόρος

Οδηγίες

Χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε ζευγάρια με αντίστοιχους συναδέλφους τους
από τις χώρες-εταίρους.
Ζητήστε από κάθε ζευγάρι να σκεφτεί μια παραδοσιακή τέχνη που είναι μοναδική στην περιοχή τους. Αν
χρειαστεί, μπορούν να ετοιμάσουν κάποιες σημειώσεις για δική τους χρήση.
Όπως και στο επιτραπέζιο παιχνίδι Δραστηριότητα, τα ζευγάρια θα πρέπει να εκφραστούν με κινήσεις, χωρίς
λόγια, και οι υπόλοιποι εκπαιδευόμενοι πρέπει να μαντέψουν ποια είναι η τέχνη τους. Η δραστηριότητα
συνεχίζεται μέχρις ότου οι εκπαιδευόμενοι μπορέσουν να μαντέψουν τη λέξη.

Απολογισμός και αξιολόγηση της δραστηριότητας
Συζητήστε στην ομάδα την τέχνη που παρουσιάζεται στη δραστηριότητα.
Παραλλαγές

Όποιος επιθυμεί μπορεί να ζωγραφίσει την τέχνη που εκπροσωπεί στον χαρτοπίνακα.
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΤΟΧΑΣΜΟΥ
Εργαλείο/Μέθοδος Αξιολόγησης
Σύνθεση και Στοχασμός

•
•
•
•

Συζητήστε με τους εκπαιδευόμενους τη σημασία των διάσημων αξιοθέατων που έχουν επιλέξει.
Αν κάποιος έχει ήδη επισκεφθεί τα αξιοθέατα αυτά, ποια ήταν η εντύπωσή τους για τα κτίρια;
Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να κατονομάσουν άλλες γνωστές μοναδικές τοπικές ειδικότητες που θα μπορούσαν να
προστεθούν στη λίστα.
Μιλήστε για την τέχνη που παρουσιάζεται. Ποιες ήταν γνωστές και ποιες άγνωστες για τους εκπαιδευόμενους.

.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η πολιτιστική μας κληρονομιά βασίζεται στην παράδοση, γι’αυτό και είναι σημαντικό να αρχίσουμε να διδάσκουμε τα έθιμά μας από
την πρώιμη παιδική ηλικία κατά τρόπο δημιουργικό που αρμόζει στη συγκεκριμένη ηλικία, καθιστώντας το θέμα προσιτό για τα μικρά
παιδιά. Οι οικογενειακές παραδόσεις είναι στην ουσία τελετουργικές συμπεριφορές που καλλιεργούν τόσο εμάς όσο και τις σχέσεις
μας. Αποτελούν αρχέγονο κομμάτι του εαυτού μας που έχει επιβιώσει από την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη. Οι παραδοσιακές
γιορτές των διακοπών μάς συνοδεύουν από τα πρώτα γραπτά δείγματα της ιστορίας του ανθρώπου. Οι παραδόσεις των διακοπών είναι
σημαντικές στη δημιουργία ισχυρού δεσμού μεταξύ οικογένειας και της κοινότητάς μας. Μας δίνουν την αίσθηση του ανήκειν κι έναν
τρόπο να εκφράσουμε τι είναι σημαντικό για μας. Μας διασυνδέουν με την ιστορία μας και μας βοηθούν να γιορτάσουμε διαφορετικές
γενιές της οικογένειάς μας. Κρατούν τις μνήμες του παρελθόντος ζωντανές και μας βοηθούν να τις μοιραστούμε με τις νεότερες
γενιές.7
Οι παραδοσιακές τέχνες είναι βαθιά ριζωμένες στην κουλτούρα και εμπεριέχουν μια πληθώρα από άυλες αξίες.
Είναι πολύ σημαντικό να αναδείξουμε τη διδασκαλία των παραδόσεων και των τεχνών, καθώς είναι αναγκαίο να τις προωθήσουμε και
να τις διατηρήσουμε ως ένα ζωτικό κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

ΠΟΡΟΙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://www.sylvanlearning.com/blog/index.php/4-ways-to-spark-your-childs-interest-in-stem/
https://www.childhelp.org/blog/traditions/
https://pdfs.semanticscholar.org/4948/d49285e3220ce6fab82f12bbf66ad616a332.pdf
https://thestemlaboratory.com/product/stem-challenge-build-famous-landmarks/
https://princes-foundation.org/preserving-heritage-crafts
https://blogs.psychcentral.com/balanced-life/2013/11/why-holiday-traditions-might-be-more-important-than-you-think/

7

https://blogs.psychcentral.com/balanced-life/2013/11/why-holiday-traditions-might-be-more-important-than-you-think/
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΦΥΣΗ
Επικεφαλής Ενότητας: Δήμος Lousada (Πορτογαλία)

ΣΥΝΟΨΗ
Διάρκεια:  6 ώρες (4 ώρες για το Μάθημα 1.1, 2 ώρες για το Μάθημα 1.2)
Μαθήματα Ενότητας
4.1 Οικολογικό αποτύπωμα
4.2 Γνωρίστε την άγρια ζωή σας!
Σκοπός της Ενότητας
Να παρέχει στους εκπαιδευτικούς τις ακριβείς έννοιες ώστε να είναι σε θέση να μεταδώσουν στα παιδιά την περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση με τον πλέον κατάλληλο τρόπο
Κατανόηση του αντικτύπου και των αιτιών των περιβαλλοντικών απειλών
Αναγνώριση της φυσικής κληρονομιάς ως ένα σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
Κατανόηση της έννοιας και της σημασίας των υπηρεσιών βιοποικιλότητας και οικοσυστήματος
Απόκτηση γνώσεων γύρω από τρόπους μείωσης του ατομικού περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος
Κατανόηση της έννοιας της οικολογικής εισβολής.

•
•
•
•
•

Συγκεκριμένοι Στόχοι της Ενότητας
Κατανόηση των αιτιών και των επιπτώσεων ορισμένων περιβαλλοντικών απειλών
Απόκτηση γνώσεων γύρω από ορισμένες ομάδες άγριας ζωής και τη σημασία τους στη ζωή μας
Επίδειξη διασκεδαστικών και δημιουργικών τρόπων με τους οποίους μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον.

•
•
•

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει τα ακόλουθα:
Γνώσεις:
Αναγνώριση της σημασίας της φυσικής κληρονομιάς για την ποιότητα ζωής του ανθρώπου
Κατανόηση των περιβαλλοντικών απειλών και του ρόλου του ανθρώπου ως φροντιστή της φύσης
Κατανόηση της έννοιας των υπηρεσιών βιοποικιλότητας και οικοσυστήματος.

•
•
•

Δεξιότητες:
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
Παρατήρηση  και προσδιορισμός ειδών άγριας ζωής
Εξερεύνηση σε υπαίθριο χώρο

•
•
•

Ικανότητες:
Κριτική σκέψη
Παρατήρηση
Δημιουργικότητα και φαντασία
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
Πλαστική και καλλιτεχνική έκφραση

•
•
•
•
•

Διδακτικές Μέθοδοι
Μέθοδοι με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο
Μέθοδοι με επίκεντρο το περιεχόμενο
Διαδραστικές μέθοδοι
Συμμετοχικές μέθοδοι

•
•
•
•

Διδακτικά Υλικά
Βλ. τις δραστηριότητες των μαθημάτων.
Μέθοδοι/Εργαλεία Αξιολόγησης
Βλ. την ενότητα Αξιολόγηση και Αυτοστοχασμός μετά από κάθε μάθημα.
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Εναλλακτικοί Χώροι
Εξωτερικοί χώροι: δάσος, πάρκα, κήποι, κτλ.
Ψηφιακά εργαλεία (θα ετοιμαστούν από PT2/IT)
Διαδικτυακοί πόροι και πρόσθετες δραστηριότητες, εικόνες, υπολογιστές αποτυπώματος, κτλ.
Προσεγγίσεις ένταξης χωρίς αποκλεισμούς
Στην περίπτωση παιδιών με σωματικές ή νοητικές αναπηρίες, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσεγγίσει το θέμα της βιοποικιλότητας με
αισθητηριακές/απτικές μεθόδους.
Τα διάφορα ζώα και φυτά μπορούν να παρουσιαστούν μέσα από τους ήχους, τις υφές, ακόμη και τη γεύση τους (στην περίπτωση των
φυτών).
Στην περίπτωση παιδιών που προέρχονται από κοινωνικές ή εθνικές μειονότητες ή από ένα δύσκολο περιβάλλον, ο εκπαιδευτικός
μπορεί να τους ζητήσει να ζωγραφίσουν στοιχεία βιοποικιλότητας και να γιορτάσουν την ποικιλομορφία. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να
τονίσει ότι στη φύση, η ποικιλομορφία αποτελεί το κλειδί για την ομορφιά και την ισορροπία μεταξύ όλων των οργανισμών, κάνοντας
παραλληλισμούς με το πώς θα πρέπει να λειτουργούν και οι ανθρώπινες κοινωνίες.
Διεπιστημονικότητα (με αναφορά στην προσέγγιση STEAM)
Η ενότητα αυτή είναι διεπιστημονική. Γνωστικά πεδία προς εξερεύνηση: Επιστήμη, Τέχνες και Μαθηματικά. Όπως ακριβώς και στην
προσέγγιση STEAM, η διερεύνηση η συνεργασία και η έμφαση στη μάθηση που βασίζεται στη διεργασία βρίσκονται στο επίκεντρο της
ενότητας.
Οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με τη διεπιστημονικότητα και τη χρήση της προσέγγισης STEAM.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανάγκη για επαφή με το φυσικό περιβάλλον και η φυσική σχέση του ανθρώπου με τη φύση ήταν έννοιες που εισήγαγε ο E.O. Wilson
(1984) με το όρο «βιοφιλία». Πολλές έρευνες έχουν υιοθετήσει τη συγκεκριμένη συλλογιστική και έχουν αποδείξει ότι ακόμη και η
ελάχιστη επαφή με τον φυσικό χώρο, ακόμη και μέσα από ένα παράθυρο, είναι ιδιαίτερα ευεργετική για τη σωματική και ψυχική υγεία.
Μπορεί, για παράδειγμα, να βελτιώσει τη γνωσιακή ανάπτυξη των παιδιών, να προαγάγει την ανάρρωση ασθενών που βρίσκονται στο
νοσοκομείο, να βελτιώσει την υγεία στον χώρο εργασίας, να μειώσει τη συχνότητα ασθενειών στις φυλακές, να μειώσει το στρες και
την ευερεθιστότητα σε έφηβους, να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης ασθενών με Αλτζχάιμερ και παιδιών με αυτισμό, ακόμη και να
μειώσει τα ποσοστά εγκληματικότητας, αποδεικνύοντας έτσι ότι η Φύση είναι αναγκαία για τη σωματική και ψυχολογική μας ισορροπία
(π.χ. Barton and Rogerson, 2017, Hartig and Marcus, 2006, Jonveaux et al., 2013, Kondo et al., 2016, Ewert and Chang, 2018).
Εν τη απουσία τέτοιας επαφής με τον φυσικό κόσμο, υπάρχει η τάση μειωμένης χρήσης των αισθήσεων, ελλείμματος προσοχής σε
ενήλικες και παιδιά και αύξησης των σωματικών και ψυχικών νόσων. Ο Louv προειδοποιεί για τις συνέπειες αυτές εισάγοντας τον όρο
«Διαταραχή Ελλειμματικής Επαφής με τη Φύση» (Louv, 2008). Ο μηχανισμός δράσης της φύσης στον ανθρώπινο οργανισμό, παρόλο που
δεν έχει ακόμη αποκρυπτογραφηθεί και καταστεί πλήρως κατανοητός, φαίνεται να δείχνει ότι η παρουσία πράσινων χώρων (δάση και
πάρκα) προκαλεί μείωση στη συγκέντρωση κορτιζόλης (ορμόνη του στρες) στο κυκλοφορικό μας σύστημα, με αποτέλεσμα μια αντίδραση
ηρεμίας και ευεξίας του οργανισμού.  
Για να επιτύχουμε τα αποτελέσματα αυτά δεν απαιτείται έντονη ή παρατεταμένη έκθεση στη φύση. Πολυάριθμες έρευνες δείχνουν ότι η
χρήση πράσινων χώρων (δάση και πάρκα) σ’ένα παιδαγωγικό πλαίσιο έχει θετικές επιπτώσεις στην ικανότητα μάθησης, την προσοχή και
τη συγκέντρωση των μαθητών, παράγοντας αποτελέσματα παρόμοια με την κορύφωση της δράσης του Ritalin (μιας χημικής ουσίας που
χρησιμοποιείται για να διεγείρει το νευρικό σύστημα και να ενισχύσει την προσοχή) (O’Brien and Murray, 2017, Dillon et al., 2006, Nedovic
and Morrissey, 2013, Roe and Aspinall, 2011) μειώνοντας τις επιθετικές συμπεριφορές και τις ενδείξεις στρες και κατάθλιψης (Taylor and
Kuo, 2009, Roe and Aspinall, 2011, Chawla et al., 2014). Μια σύντομη έκθεση σε χώρους πρασίνου ή δάση επιτρέπει την καταγραφή τέτοιων
αλλαγών σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού (Roe and Aspinall, 2011). Ωστόσο, όσο μεγαλύτερη και συχνότερη η έκθεση, τόσο μεγαλύτερη
και η επίδραση της σχέσης αυτής (Barton and Pretty 2010). Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω δεδομένα, η απομάκρυνση της κοινωνίας
από τη φύση που βιώνουμε σήμερα ενδέχεται να προσλάβει ακόμη πιο δραματικές διαστάσεις σε σχέση με τις δράσεις που μπορεί να
προωθήσει η κοινωνία για τα τρέχοντα περιβαλλοντικά ζητήματα (Kahn et al., 2009).
Φύση και διεργασία μάθησης στα παιδιά
Στις μέρες μας, τα παιδιά και οι νέοι έχουν απωλέσει τη σύνδεσή τους με το φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές.
Μπορούν πιο εύκολα να κατονομάσουν γιαπωνέζικους χαρακτήρες καρτούν ή επώνυμα προϊόντα παρά είδη της χλωρίδας και της
πανίδας της περιοχής τους. Η πραγματικότητα αυτή συνδέεται αδιαμφισβήτητα με το γεγονός ότι περνούν ολοένα και λιγότερο χρόνο
σε υπαίθριους χώρους (Louv, 2008). Η φύση, εκτός του ότι συμβάλει στη βελτίωση της σωματικής και ψυχολογικής κατάστασης των
παιδιών και των νέων, αποτελεί παράλληλα κι ένα κατ’εξοχήν πεδίο για πειραματισμό, παροχή ερεθισμάτων και αυτόνομη ενιαία μάθηση
(Ulset et al., 2017). Ακόμη, η ανάπτυξη μιας «οικολογικής ταυτότητας», δηλ. πώς οι άνθρωποι βλέπουν τον εαυτό του στο πλαίσιο της
φύσης, πώς βλέπουν τις έμβιες και άβιες πτυχές του φυσικού κόσμου, πώς αλληλεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο στο σύνολό του αλλά και
μεταξύ τους στο πλαίσιο των ευρύτερων περιβαλλοντικών ζητημάτων (Clayton and Opotow, 2003) αποτελούν έναν θεμελιώδη πυλώνα
της προσωπικής ανάπτυξης και ταυτότητας που συχνά παραβλέπεται (Davies, 1996). Η φυσική κληρονομιά, περιλαμβανομένων τοπίων
και βιοποικιλότητας με πολιτιστική σημασία, αποτελούν σημαντικό κομμάτι της κουλτούρας και της παιδείας (Plumwood, V. 2006).
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Η ενότητα αυτή θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και απλές δραστηριότητες που θα καθοδηγήσουν τους εκπαιδευτικούς σε μια
παιδαγωγική προσέγγιση για τη διεργασία κατανόησης από τα παιδιά της φύσης που τα περιβάλλει. Η ενότητα είναι χωρισμένη σε τρία
μαθήματα που εστιάζουν, αντίστοιχα, σε φυτά, άγρια ζώα (έντομα και πουλιά) και τον ρόλο μας ως φροντιστές της φύσης, εισάγοντας
γενικές έννοιες για τη φύση και τη βιοποικιλότητα και παρουσιάζοντας γενικές πτυχές της τοπικής φυσικής κληρονομιάς.
Ο εκπαιδευτικός ως «διευκολυντής της φύσης»
Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιήσουν φυσικούς πόρους ως παιδαγωγικά εργαλεία, ή τουλάχιστον
την ευθύνη να εκπαιδεύσουν τα παιδιά γύρω από τη σημασία της φύσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι εμπειρογνώμονες σε
θέματα ερμηνείας ή διατήρησης της φύσης, ωστόσο είναι σημαντικό να γνωρίζουν κάποιες βασικές έννοιες. Η εμπεριστατωμένη γνώση
ενός ολοκληρωμένου συνόλου βασικών εννοιών θα τους επιτρέψει να μεταδώσουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση καλύτερα, και
με μεγαλύτερη ακρίβεια.
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ΜΑΘΗΜΑ 4.1.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
Στόχοι

• Κ ατανόηση της βασικής έννοιας του περιβαλλοντικού αντικτύπου και του οικολογικού αποτυπώματος
• Απόκτηση γνώσεων για τις κυριότερες περιβαλλοντικές απειλές
• Κατανόηση της έννοιας των υπηρεσιών οικοσυστήματος
• Απόκτηση γνώσεων γύρω από ενδιαφέροντες τρόπους αντιστάθμισης του οικολογικού αποτυπώματος.

Υλικά

Παρουσίαση PowerPoint, ηλεκτρονικός υπολογιστής και προβολέας, άλλα υλικά ως αναλύονται στο Φύλλο
Δραστηριότητας 4.1.1

Διάρκεια

240 λεπτά

Φυλλάδια/Δραστηριότητες World Café, ομαδικές ασκήσεις, ομαδικές συζητήσεις (βλ. Φύλλο Δραστηριότητας 4.1.1).
Με τη συνεχή αύξηση του πληθυσμού, η κατανάλωση φυσικών πόρων και η διαχείριση των αποβλήτων αναδεικνύονται σε ανεπίλυτα
ζητήματα. Η δημιουργία οικολογικής συνείδησης και περιβαλλοντικής συλλογιστικής στα παιδιά από μικρή ηλικία μπορεί να διευκολύνει
τη διεργασία της δημιουργίας μιας κοινωνίας με μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνης και περισσότερο σεβασμό προς τους περιορισμούς των
κοινών μας πόρων. Το μάθημα αυτό βοηθά τους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν τις γνώσεις και τις σκέψεις τους για τον οικολογικό
αντίκτυπο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, τις κυριότερες περιβαλλοντικές απειλές που αντιμετωπίζουμε και πώς μπορούμε να
βοηθήσουμε τη βιοποικιλότητα ώστε να μετριάσει και να διορθώσει τις απειλές αυτές.

.
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ΔΡΑΣ/ΤΗΤΑ 4.1.1
WORLD CAFE
Σκοποί

• Π ροώθηση του διαλόγου, της ομαδικής συζήτησης και του στοχασμού γύρω από ανθρώπινες ενέργειες
και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον
• Άτυπος τρόπος μετάδοσης οικολογικών εννοιών.

Είδος δραστηριότητας

Ομαδική δραστηριότητα

Μέγεθος ομάδας

Μέχρι 20 συμμετέχοντες

Υλικά

Κάρτες (ενδεχομένως το προϊόν αυτοσχεδιασμού) που αναφέρουν οικολογικά ζητήματα όπως είναι τα
απόβλητα, η αποψίλωση των δασών, η απώλεια βιοποικιλότητας, η ρύπανση των υδάτων, κτλ.
Οργάνωση της αίθουσας: ξεχωριστά τραπέζια με καρέκλες γύρω από κάθε τραπέζι.

Οδηγίες

Χωρίστε την ομάδα σε 2, 3 ή 4 μικρότερες ομάδες ανάλογα με τον αριθμό των προτεινόμενων θεμάτων
συζήτησης και τον διαθέσιμο χρόνο.
Σε κάθε τραπέζι τίθεται προς συζήτηση ένα συγκεκριμένο θέμα και δίνονται πρόσθετες πληροφορίες ως
έναυσμα για τη συζήτηση (εικόνα, γράφημα, φράση, κτλ.).
Καθορίστε τη διάρκεια του κάθε γύρου συζήτησης και επεξηγήστε τη δραστηριότητα.
Όταν αρχίσει τη λειτουργία του το World Cafe, κάθε ομάδα συζητά το θέμα μέχρι τη λήξη του χρόνου.
Στη συνέχεια, οι ομάδες μετακινούνται σε άλλο τραπέζι συζήτησης μέχρις ότου όλες οι ομάδες να έχουν
συζητήσει όλα τα θέματα.  
Κάθε ομάδα θα πρέπει να αναφέρει τις βασικές της σκέψεις για κάθε θέμα.
Στο τέλος, ο διευκολυντής μπορεί να κάνει ερωτήσεις για κάποια αμφιλεγόμενα θέματα ή να προσπαθήσει
να προσδιορίσει αν υπήρξε συναίνεση στην ομάδα ή αντίθετες απόψεις σε σχέση με κάθε θέμα που έχει
συζητηθεί.
Ο διευκολυντής θα σχολιάσει τις απαντήσεις των ομάδων παρέχοντας ακριβείς πληροφορίες.

Απολογισμός και αξιολόγηση της δραστηριότητας
Σύνθεση των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί και της συζήτησης.
Υπενθύμιση του αντικτύπου των ενεργειών του ανθρώπου (που είναι κάποιες φορές αόρατες στο μη
εκπαιδευμένο μάτι)
Στοχασμός γύρω από περιβαλλοντικά φιλικές συμπεριφορές και την προστασία της φυσικής κληρονομιάς,
λαμβάνοντας υπόψη τους πόρους που εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος.
Παραλλαγές

Η δραστηριότητα μπορεί να εμπλουτιστεί αν διεξαχθεί σε εξωτερικό χώρο και εστιάσει σε συγκεκριμένες
πτυχές που παρατηρούν οι ομάδες.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
Εργαλείο/Μέθοδος Αξιολόγησης
Σύνθεση και Στοχασμός

•
•

Αφότου καθαριστεί η αίθουσα μετά τη δραστηριότητα World Cafe, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να καθίσουν κατά τρόπο που να
μπορούν όλοι να σας δουν.
Ο διευκολυντής θα πρέπει να κάνει ερωτήσεις, καθοδηγώντας μια προφορική συζήτηση στοχασμού:
Σύνθεση των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί: Η σημασία των υπηρεσιών οικοσυστήματος, ο ανθρώπινος αντίκτυπος στους
φυσικούς πόρους, οι κυριότερες περιβαλλοντικές απειλές, τα είδη οικολογικού αποτυπώματος, κτλ.
Ενθαρρύνετε μια σύντομη συνεδρία στοχασμού γύρω από περιβαλλοντικά φιλικές συμπεριφορές και την προστασία της φυσικής
κληρονομιάς, λαμβάνοντας υπόψη τους πόρους που τυγχάνουν εκμετάλλευσης λόγω της ανθρώπινης ανάπτυξης, τους πόρους
που όλοι μας χρησιμοποιούμε καθημερινά, τα πολλαπλά οικολογικά μας αποτυπώματα και τον γενικό αντίκτυπο της ρύπανσης
και της ανθρώπινης συμπεριφοράς στη φύση.
Καλέστε τους εκπαιδευόμενους να ενημερωθούν και να υιοθετήσουν πιο βιώσιμους τρόπους διαβίωσης, υπενθυμίζοντας σε
συντομία τη σημασία και τα οφέλη ενός υγιούς περιβάλλοντος.
Εμπνεύστε τους εκπαιδευόμενους να μεταδώσουν το μήνυμα αυτό στα παιδιά από μικρή ηλικία.

-
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ΜΑΘΗΜΑ 4.2

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ
Στόχοι

• Κ ατανόηση της έννοιας της βιοποικιλότητας
• Διάκριση μεταξύ αυτόχθονων έναντι εξωτικών έναντι χωροκατακτητικών ειδών
• Κατανόηση του αντίκτυπου των χωροκατακτητικών ειδών
• Κατανόηση του ρόλου του ανθρώπου στην προστασία της άγριας ζωής.

Υλικά

Αναλύονται στη Δραστηριότητα 4.2.1

Διάρκεια

120 λεπτά

Φυλλάδια/Δραστηριότητες Βλ. Δραστηριότητα 4.2.1 και Φυλλάδιο 4.2.1
Η άγρια ζωή και η φύση αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερες απειλές οι οποίες πυροδοτούνται άμεσα από τις ανθρώπινες
δραστηριότητες και συμπεριφορές. Ένα είδος για να ευημερήσει χρειάζεται ένα κατάλληλο ενδιαίτημα, νερό, τροφή/χορτονομή,
χώρους ξεκούρασης και αναπαραγωγής. Ακόμη και στις αστικές περιοχές, τα είδη άγριας ζωής μάς περιβάλλουν αλλά δυσκολεύονται
να επιβιώσουν! Όλα αυτά τα είδη έχουν ρόλο να διαδραματίσουν στην ισορροπία των οικοσυστημάτων από τα οποία εξαρτάται η υγεία
και η ποιότητα ζωής μας.
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες συχνά οδηγούν σε υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων και επακόλουθη μείωση της διαθεσιμότητας χώρων
εμφώλευσης και σίτισης, αντιπροσωπεύοντας έτσι μια βασική αιτία απειλής για πολλά είδη άγριας ζωής. Η δραστηριότητα αυτή έχει
ως στόχο να παρέχει στους εκπαιδευτικούς την ικανότητα να εξερευνήσουν καλύτερα το ζήτημα της βιοποικιλότητας, παρέχοντας
σημαντικές οικολογικές έννοιες.
Εισάγει ταυτόχρονα την έννοια των «χωροκατακτητικών ειδών». Κάποιες φορές, παρά τις καλές προθέσεις του, ο άνθρωπος εισάγει
σ’ένα συγκεκριμένο περιβάλλον ακατάλληλα είδη. Στα πλαίσια του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν
τους κινδύνους εισαγωγής νέων ειδών, για παράδειγμα μέσω φυτειών ή δραστηριοτήτων μεταφοράς ή ψυχαγωγίας. Οι εκπαιδευόμενοι
θα αποκτήσουν συνεπώς την ικανότητα να πραγματοποιήσουν με τα παιδιά οικολογικά κατάλληλες δραστηριότητες και να μεταδώσουν
περιβαλλοντικά φιλικές συμπεριφορές. Πριν δράσουμε, όπως έχουμε μάθει στο Μάθημα 1, πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε. Το μάθημα
αυτό θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους βασικές πληροφορίες ώστε να κατανοήσουν, να μοιραστούν και να ερμηνεύσουν καλύτερο το
τοπίο που τους περιβάλλει.
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ΔΡΑΣ/ΤΗΤΑ 4.2.1
ΒΡΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ!
Σκοποί

• Η δραστηριότητα αυτή απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς
• Κατανόηση των εννοιών των αυτόχθονων, εξωτικών και χωροκατακτητικών ειδών
• Κατανόηση του οικολογικού ζητήματος των χωροκατακτητικών ειδών
• Απόκτηση γνώσεων για ορισμένα χωροκατακτητικά είδη στην Ευρώπη.

Είδος δραστηριότητας

Σοβαρό παιχνίδι

Μέγεθος ομάδας

Μέχρι 10 εκπαιδευτικοί

Υλικά

Φυλλάδιο 4.2.1.α και Φυλλάδιο 4.2.1.β – εκτυπωμένα φύλλα χαρτιού A3 (χλωρίδα και πανίδα) +
«αυτόχθονες» και «χωροκατακτητικές» κάρτες

Οδηγίες

Εκτυπώστε τα φύλλα A3 (χλωρίδα και πανίδα) σε χρώμα. Εκτυπώστε επίσης τις «αυτόχθονες» και
«χωροκατακτητικές» κάρτες (σε φύλλα A4), μέχρι 8 για κάθε κάρτα για κάθε συμμετέχοντα.
Κόψτε τις κάρτες από χαρτί.
Τοποθετήστε τα φύλλα A3 (χλωρίδα και πανίδα) στο τραπέζι.
Διανέμετε 8 «αυτόχθονες» και «χωροκατακτητικές» κάρτες σε κάθε συμμετέχοντα.
Ζητήστε από κάθε συμμετέχοντα να τοποθετήσει «αυτόχθονες» ή «χωροκατακτητικές» κάρτες πάνω από
κάθε εικόνα, με βάση την προέλευση των ειδών.
Στο τέλος, παρέχετε τη σωστή απάντηση και δώστε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για την οικολογία, τις
απειλές και/ή τα ζητήματα διατήρησης που αφορούν το κάθε είδος, μέσα εισαγωγής, επιπτώσεις, κτλ.  

Απολογισμός και αξιολόγηση της δραστηριότητας
Σύνθεση των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί (έννοιες, απειλές χωροκατακτητικών ειδών).
Στοχασμός γύρω από περιβαλλοντικά φιλικές συμπεριφορές.
Στοχασμός γύρω από τον ρόλο της βιοπικοιλότητας στην ταυτότητα του «τοπίου» μας.
Παραλλαγές

Η δραστηριότητα μπορεί να εμπλουτιστεί με τις ακόλουθες διαδικασίες:
Επιτόπιες επισκέψεις για παρατήρηση αυτόχθονων, εξωτικών και χωροκατακτητικών ειδών.
Μελέτη διαδικτυακού υλικού για το κάθε είδος που απεικονίζεται στο παιχνίδι.
Διεύρυνση της λίστας των αυτόχθονων και επεμβατικών ειδών με τη συμβολή των συμμετεχόντων.

•
•
•
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
Εργαλείο/Μέθοδος Αξιολόγησης
Σύνθεση και Στοχασμός

•
•

Αφότου διασκεδάσουν με το παιχνίδι της δραστηριότητας 4.2., οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να καθίσουν και να θυμηθούν τα
θέματα που καλύφθηκαν κατά τη συνεδρία αυτή.
Ο  διευκολυντής θα πρέπει να κάνει ερωτήσεις, καθοδηγώντας μια συζήτηση προφορικού στοχασμού:
Σύνθεση των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί: Τι είναι η βιοποικιλότητα, τι σημαίνει «απώλεια βιοποικιλότητας» και ποιες οι
επιπτώσεις της, τι είναι τα χωροκατακτητικά είδη.
Ενθαρρύνετε μια σύντομη συνεδρία στοχασμού γύρω από περιβαλλοντικά φιλικές συμπεριφορές και την προστασία της φυσικής
κληρονομιάς, λαμβάνοντας υπόψη τις οικολογικές εισβολές.
Τονίστε το μήνυμα ότι μπορούμε να απολαύσουμε πλήρως τη φύση εφόσον τα φυτά και τα ζώα παραμένουν στα φυσικά τους
ενδιαιτήματα.
Υπενθυμίστε κάποια απλά μέτρα για αποφυγή της εξάπλωσης εξωτικών ειδών.
Εμπνεύστε τους εκπαιδευόμενους να μεταδώσουν τα μηνύματα αυτά στα παιδιά από μικρή ηλικία.

-

57

IO2 EDUCLAB - Εγχειρίδιο Κατάρτισης

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 4.2.1.A

58

IO2 EDUCLAB - Εγχειρίδιο Κατάρτισης

59

IO2 EDUCLAB - Εγχειρίδιο Κατάρτισης

ΦΥΛΛΆΔΙΟ 4.2.1.B
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η επαφή με τη φύση αποτελεί σημαντικό κομμάτι της υγιούς ανάπτυξης του παιδιού. Οι φυσικοί πόροι, η τοπική βιοποικιλότητα και
χαρακτηριστικά τοπία όπως αξιοθέατα, γιορτές, αντιπροσωπευτικά εδέσματα και οι τέχνες, συναποτελούν αυτό που ονομάζουμε
«κουλτούρα». Ωστόσο, τα φυσικά στοιχεία κάποιες φορές παραβλέπονται στα πλαίσια της εκπαίδευσης και της κουλτούρας. Είναι εξίσου
σημαντικό για την παιδεία και την ανάπτυξη ενός ατόμου να κατανοήσει την προέλευση και την ιστορία του όσο και τα φυτά, τα ζώα και τα
οικοσυστήματα που το περιβάλλουν. Η κατανόηση του «ποιοι είμαστε» και «ποια είναι η θέση μας στον κόσμο» δεν μπορεί να παραβλέπει
την επαφή με τη φύση και την οικολογική συλλογιστική ως μέρος μιας ενωτικής εκπαίδευσης. Αυτό καθίσταται ολοένα και πιο σημαντικό
καθώς εντείνεται η περιβαλλοντική υποβάθμιση και αντιμετωπίζουμε διάφορες κρίσεις που σχετίζονται με τη φύση.
Η ενότητα αυτή παρέχει βασικές έννοιες και εισηγείται δραστηριότητες που θα ενισχύσουν τα εφόδια των εκπαιδευτικών για την
αποστολή τους ως «πρεσβευτές της φύσης».
Με μικρά βήματα μπορούμε να πετύχουμε πολλά και τα μαθήματα αυτά ενδέχεται να αποτελέσουν το έναυσμα για περαιτέρω εξερεύνηση
του συναρπαστικού φυσικού κόσμου και της υπαίθρου, με επιπλέον κέρδος όλα τα αποδεδειγμένα οφέλη για τα παιδιά και την υγιή τους
ανάπτυξη!

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ (ΠΟΡΟΙ)
Βιβλιογραφία
1. Barton, J., Pretty, J. 2010. What is the Best Dose of Nature and Green Exercise for Improving Mental Health? A Multi-Study Analysis.
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2. Barton, J., Rogerson, M. 2017. The importance of greenspace for mental health. BJPsych international, 14(4), 79-81.
3. Chawla, L., Keena, K., Pevec, I., Stanley, E. 2014. Green schoolyards as havens from stress and resources for resilience in childhood and
adolescence. Health & place, 28, 1-13.
4. Clayton, S., Opotow, S. 2003. Identity and the natural environment: The psychological signiﬁcance of nature. MIT Press, Cambridge.
5. Davies, M. M. 1996. Outdoors: An important context for young children’s development. Early Child Development and Care, 115(1), 37-49.
6. Dillon, J., Rickinson, M., Teamey, K., Morris, M., Choi, M. Y., Sanders, D., Benefield, P. 2006. The value of outdoor learning: evidence from
research in the UK and elsewhere. School science review, 87(320), 107.
7. Ewert, A., Chang, Y. 2018. Levels of nature and stress response. Behavioral Sciences, 8(5), 49.
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behavioral units in the management of Alzheimer’s disease patients: the Nancy experience. Journal of Alzheimer’s Disease, 34(1), 325-338.
11. Kahn Jr, P. H., Severson, R. L., Ruckert, J. H. 2009. The human relation with nature and technological nature. Current Directions in
Psychological Science, 18(1), 37-42.
12. Kondo, M., Hohl, B., Han,S., Charles Branas, C. 2016. Effects of greening and community reuse of vacant lots on crime. Urban Studies,
53(15): 3279–3295Louv, R. 2008. Last child in the woods: Saving our children from nature-deficit disorder. Chapel Hill, NC: Algonquin
Books.
13. Nedovic, S., Morrissey, A. M. 2013. Calm active and focused: Children’s responses to an organic outdoor learning environment. Learning
environments research, 16(2), 281-295.
14. O’Brien, L., Murray, R. 2007. Forest School and its impacts on young children: Case studies in Britain. Urban Forestry & Urban Greening, 6:
249–265
15. Roe, J., Aspinall, P. 2011. The restorative outcomes of forest school and conventional school in young people with good and poor behaviour.
Urban forestry & urban greening, 10(3), 205-212.
16. Ulset, V., Vitaro, F., Brendgen, M., Bekkhus, M., Borge, A. I. 2017. Time spent outdoors during preschool: Links with children’s cognitive and
behavioral development. Journal of Environmental Psychology, 52, 69-80.
17. Wilson, E.O. 1984. Biophilia. Harvard University Press
18. Plumwood, V. 2006. The concept of a cultural landscape: Nature, culture and agency in the land. Ethics and the Environment, 115-150.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι (στα Αγγλικά)
1. https://imprintplus.org/courses
2. https://imprintplus.org/documentfiles/IMPRINT_ResearchReport_PartIII_PracticalGuidelines.pdf
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4. https://www.naturallylearning.co.uk/50-outdoor-activities-toddlers/
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6. https://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/advice/how-you-can-help-birds/nestboxes/frequently-asked-questions/
7. https://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/advice/how-you-can-help-birds/nestboxes/nestboxes-for-small-birds/
8. https://www.bto.org/our-science/projects/nrs/publications/bto-nestbox-guide
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Επικεφαλής Ενότητας: Πανεπιστήμιο Yaşar (Τουρκία))

ΣΥΝΟΨΗ
Διάρκεια: 6 ώρες (4 μαθήματα των 90 λεπτών το καθένα)
Μαθήματα Ενότητας
5.1 Εμπειρία μέσω της τέχνης, εκπαιδευτικά εργαλεία για όλους
5.2 Νεκρή φύση για νέες προοπτικές
5.3 Παιχνίδι ρόλων για ευρύτερη κατανόηση
5.4 Πορτρέτα για βαθύτερη ενσυναίσθηση
Σκοπός της Ενότητας
Να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς με νέες προσεγγίσεις που μπορούν να εφαρμόσουν ώστε να αποκαλύψουν τη δημιουργικότητα
των μαθητών τους σε δραστηριότητες τέχνης.
Να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς ΠΕΦ να αντιληφθούν τις δικές τους καλλιτεχνικές προοπτικές και πώς να τις προβάλουν στα
παιδιά.
Να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση γύρω από την προσέγγιση STEAM στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
Να δημιουργήσει εμπειρίες για συσχετισμό μιας καλλιτεχνικής δραστηριότητας με ΓΚΕ (Γνώση, Κατανόηση και Εφαρμογή).

•
•
•
•

Συγκεκριμένοι Στόχοι της Ενότητας
Προαγωγή της κατανόησης με στόχο την αναγνώριση της σημασίας της επίσκεψης σ’έναν χώρο τέχνης για παρουσίαση μια
παραγωγικής διεργασίας που στοχεύει στην καλλιτεχνική δημιουργικότητα των παιδιών.
Παρουσίαση τρόπων  εξοικείωσης των παιδιών με διάφορες πρακτικές από τον χώρο της τέχνης.    
Αξιοποίηση της τέχνης για διαμόρφωση των εμπειριών που θα χρειαστούν οι εκπαιδευτικοί ΠΕΦ στα πλαίσια των διδακτικών
πρακτικών που θα εφαρμόσουν στο μέλλον.
Επίδειξη του τρόπου ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κατανόησης των παιδιών σε ό,τι αφορά τα ζώα και άλλους ζώντες
οργανισμούς.  
Επίδειξη του τρόπου με τον οποίον μια καλλιτεχνική δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει σε μια διεργασία βαθύτερης γνώσης του
εαυτού μας και των άλλων.

•
•
•
•
•

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά το τέλος της κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει τα ακόλουθα:
Γνώση:
Απόκτηση βασικής κατανόησης της χρήσης ορισμένων ειδών έργων τέχνης στη διδασκαλία.
Αναγνώριση της σημασίας του ρόλου του εκπαιδευτικού ΠΕΦ στα εργαστήρια τέχνης.
Επεξήγηση και ερμηνεία των έργων και των πρακτικών τέχνης που έχουν επιλεγεί για οποιαδήποτε συγκεκριμένη δραστηριότητα.

•
•
•

Δεξιότητες:
Συγκέντρωση των μεθόδων υιοθέτησης διαφορετικών τεχνικών στις εφαρμογές της τέχνης.
Επιλογή των έργων και πρακτικών τέχνης που απαιτούνται για το εργαστήρι.

•
•

Ικανότητες:
Συζήτηση του τρόπου οργάνωσης ενός συγκεκριμένου εργαστηρίου τέχνης.
Αξιολόγηση των υλικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν στο εργαστήρι.

•
•

Διδακτικές Μέθοδοι
Μάθημα από την έδρα
Παρουσιάσεις PPT
Πρακτικές επιδείξεις της χρήσης διάφορων τεχνικών και δραστηριοτήτων.
Εργασία σε μικρές ομάδες στα πλαίσια του εργαστηρίου.

•
•
•
•

Διδακτικά Υλικά
Βλ. τις δραστηριότητες των μαθημάτων.
Μέθοδοι/Εργαλεία Αξιολόγησης
Βλ. την ενότητα Αξιολόγηση και Αυτοστοχασμός μετά από κάθε μάθημα
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Εναλλακτικοί χώροι
Χώροι τέχνης (μουσεία, εκθέσεις, κτλ.)
Αγρόκτημα ζώων ή ζωολογικός κήπος/ενυδρείο.

•
•

Ψηφιακά εργαλεία
Προβολέας διαφανειών
Χρήση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής (έξυπνο κινητό ή tablet)
Εκτυπωτής

•
•
•

Προσεγγίσεις ένταξης χωρίς αποκλεισμούς
Από άποψη έκφρασης, η ένταξη χωρίς αποκλεισμούς αποτελεί εγγενές γνώρισμα της τέχνης σε σχέση με τον θεατή. Το αντικείμενο,
η τεχνική που εκτελεί ο καλλιτέχνης, η κίνηση που εμπεριέχει το έργο τέχνης αποτελούν ατομικές επιλογές του καλλιτέχνη ενώ
αντιπροσωπεύουν παράλληλα τη δική του/της κοσμοθεωρία. Προωθώντας έτσι από τη φύση της την ένταξη χωρίς αποκλεισμούς
στη βάση του περιεχομένου της, η ενότητα αυτή για την τέχνη και τις επιστήμες θα προσφέρει στον συμμετέχοντα μια πλατφόρμα
όπου ο καθένας θα έχει τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής ακόμη κι αν δεν διαθέτει κάποια τυπική εκπαίδευση στην τέχνη. Οι
συμμετέχοντες θα αποκτήσουν επίσης χρήσιμες πληροφορίες για το πώς μπορούν να υλοποιηθούν οι προτεινόμενες δραστηριότητες
για τις ανάγκες των παιδιών στην τάξη τους.
Διεπιστημοινκότητα (με αναφορά στην προσέγγιση STEAM)
Η ενότητα αυτή, αφιερωμένη στους τομείς της τέχνης και των επιστημών, είναι από τη φύση της διεπιστημονική. Η ενότητα περιλαμβάνει,
μαζί με την καλλιτεχνική δημιουργία, την εξερεύνηση, τη συνεργασία και την ανακάλυψη μέσω της εμπειρίας, που είναι και η ουσία
της προσέγγισης STEAM. Οι προγραμματιζόμενες δραστηριότητες ενθαρρύνουν τα παιδιά να εκφράσουν προσωπικά συναισθήματα
και αισθήσεις, να συμμετέχουν σε βιωματική μάθηση, να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μέσα από καλλιτεχνικές διεργασίες,
προωθώντας παράλληλα την επίδειξη ευαισθησίας προς τους φίλους τους, άλλους ζώντες οργανισμούς και ολόκληρη την κοινότητα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η καλλιτεχνική εκπαίδευση αποτελεί, σύμφωνα με τον Paul Klee, μια παραστατική δραστηριότητα ιδεών και σκέψεων. Οι τέχνες
αποτελούν έναν τρόπο να μάθουμε τον κόσμο. Καθώς τα παιδιά συνδέονται με τις τέχνες, δημιουργούν χορούς, μουσική, θεατρικές
παραγωγές κα οπτικά έργα τέχνης, μαθαίνουν πώς να εκφραστούν και πώς να επικοινωνήσουν με τους άλλους (NAEA, 1994). Οι τέχνες
προσφέρουν στα παιδιά εργαλεία και εμπειρίες ώστε να σκέφτονται με σύμβολα, να καθοδηγούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους,
να διαμορφώνουν τις άμορφες ιδέες τους, να επεξηγούν και να ερμηνεύουν το δικό τους νοητικό σύνολο. Είναι με αυτόν τον τρόπο
που διαμορφώνουν ακόμη το δικό τους ρεπερτόριο συμβόλων που σχηματίζουν μια γραμματική επικοινωνίας. Μέσα από εμπειρίες
που περιλαμβάνουν καλλιτεχνικές πρακτικές, συμμετέχουν παράλληλα σε μια δημιουργική διεργασία επίλυσης προβλημάτων,
αντικειμενικότητας και επιλεκτικότητας, καθώς και αισθητικής εκτίμησης (Wright 2010: 171). Αποκτούν ευκαιρίες να μάθουν να
επεξεργάζονται τις δικές τους ιδέες, ενδιαφέροντα και ουσιαστικές εμπειρίες ζωής, ενώ ταυτόχρονα αμφισβητούν ποιοτικές σχέσεις
και εναλλακτικές λύσεις σε μεμονωμένες προκλήσεις. Από την άλλη, μια ενεργή και συμμετοχική προσέγγιση στην εκπαίδευση
ενθαρρύνει και φέρνει στο προσκήνιο την ατομική αίσθηση του εαυτού (Page 2000, 46).
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο κόσμος υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές και σ’έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο είναι εξαιρετικά
σημαντικό να μπορούμε να διαπραγματευόμαστε τη δυναμική αυτής της αλλαγής (Masini 1982: 7). Έτσι, το εκπαιδευτικό σύστημα είναι
αντιμέτωπο με την ατέρμονη πρόκληση της διαμόρφωσης του μέλλοντος της εκπαίδευσης, έχοντας παράλληλα να διαχειριστεί το
υφιστάμενο πλαίσιο. Αναφερόμενος στη μάθηση του μέλλοντος, ο Massini (1982) τονίζει τα ακόλουθα σημεία στα οποία θα πρέπει να
βασίζεται:
Επίγνωση του συσχετισμού μεταξύ ψυχολογικού και κοινωνικού χαρακτήρα
Σεβασμός της δικής μας κουλτούρας και παράλληλα επίγνωση των άλλων κουλτούρων
Η μάθηση θα πρέπει να προσανατολίζεται προς την ταυτότητα
Η μάθηση πρέπει να προσανατολίζεται στα απόλυτα ερωτήματα της ύπαρξης.

•
•
•
•

Εισηγείται επίσης ότι στόχος δεν είναι να αποδείξουμε την ορθότητα οποιουδήποτε συγκεκριμένου συνόλου απαντήσεων αλλά να
αναπτύξουμε την ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε διαφορετικές απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά.
Οι απαντήσεις αυτές μπορούν να εξευρεθούν μόνο μέσα από εμπειρίες και πρακτικές. Λόγω του ότι οι νοητικές δεξιότητες και οι
ψυχολογικές διεργασίες επηρεάζονται από τις ευκαιρίες που έχουμε για αξιοποίησή τους (Eisner, 1994), τα παιδιά πρέπει να έχουν
εμπειρίες με διάφορες μορφές αναπαραστάσεων όπως εικόνες, μουσική και χορός, καθώς και λογοτεχνία, τέχνη, επιστήμη και
μαθηματικά. Είναι αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί ΠΕΦ να καθοδηγήσουν την καλλιτεχνική ανάπτυξη των παιδιών προς τη διαμόρφωση ενός
περιβάλλοντος με συζητήσεις και επιδείξεις ώστε να τα βοηθήσουν να γίνουν πιο δημιουργικά.
Για το χωρίς περιορισμούς παιδικό μυαλό, μια δημιουργική ιδέα αποτελεί στην ουσία μια αναδιαμόρφωση υφιστάμενων ιδεών. Οι νέες
διασυνδέσεις μεταξύ σκέψεων και εργαλείων που είναι ήδη γνωστά επιτυγχάνονται με νέες εμπειρίες και νέες εφαρμογές (Rogoff,
1990). Η δημιουργικότητα, της οποίας η αξία εκτιμάται ιδιαίτερα στην πρώιμη σχολική εκπαίδευση, δεν προέρχεται μόνο από τον
εσωτερικό κόσμο του παιδιού, αλλά και από το ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον γύρω του. Έτσι, η συμβολή της διαμεσολάβησης των
ενηλίκων και των συνομίληκων στην ενθάρρυνση της δημιουργικότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Συνεπώς, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτερα καθοδηγητικός για τα εργαστήρια τέχνης και τις δραστηριότητες ΠΕΦ. Όταν τα
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παιδιά είναι πολύ μικρά, οι εμπειρίες με τις τέχνες γίνονται κοινωνικές μόνο με την παρέμβαση των εκπαιδευτικών. Έτσι, η εμπειρία
της τέχνης μπορεί να μετατραπεί σε κοινωνική εμπειρία στα πλαίσια συνεργατικών δραστηριοτήτων. Δεδομένου ότι ευνοούνται τόσο
οι ατομικές όσο και οι κοινωνικές προσεγγίσεις, είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν τα σχετικά στάδια ανάπτυξης (Krogh &
Slentz 2001: 176).
Η ενότητα αποτελείται από προτεινόμενες πρακτικές προς τους εκπαιδευτικούς για το πώς μια εμπειρία επίσκεψης των παιδιών
σ’έναν χώρο τέχνης μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο μάθησης μέσα από τη δημιουργία. Οι δραστηριότητες αυτές θα επιτρέψουν
στα παιδιά να αντιληφθούν ότι ανήκουν σ’ένα σύνολο, ως ξεχωριστές προσωπικότητες με αυθεντικά γνωρίσματα αλλά και ως ζώντες
οργανισμοί που μοιράζονται αξίες (όχι κατ’ανάγκην τις ίδιες) με τους άλλους.
Έχοντας καθιερώσει την προσέγγιση STEAM ως τη βάση του έργου EDUCLAB, η ενότητα αυτή θα εστιάσει στο πώς οι εκπαιδευτικοί
μπορούν να δημιουργήσουν μια καλλιτεχνική ατμόσφαιρα, στην οποία θα βρουν τρόπους να προωθήσουν τη δημιουργικότητα των
παιδιών ενώ παράλληλα δημιουργούν μια πλατφόρμα για μετάδοση των απαιτήσεων Γνώσης, Κατανόησης και Εφαρμογής.
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ΜΑΘΗΜΑ 5.1.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Στόχοι

• Π ροαγωγή της κατανόησης με στόχο την αναγνώριση της σημασίας της επίσκεψης σ’έναν χώρο τέχνης
•

για παρουσίαση μια παραγωγικής διεργασίας που στοχεύει στην καλλιτεχνική δημιουργικότητα των
παιδιών.
Επίγνωση των προσωπικών καλλιτεχνικών μας προοπτικών και σύνθεση δομών για τους τρόπους
προβολής τους στα παιδιά.

Υλικά

Ηλεκτρονικός υπολογιστής, βιντεοπροβολέας, φύλλα χαρτιού A4, post-its.

Διάρκεια

90 λεπτά

Φυλλάδια/Δραστηριότητες Παρουσίαση PPT \ Φύλλο Δραστηριότητας 5.1.1
Στα πλαίσια του Μαθήματος αυτού, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται για 90 λεπτά να στοχαστούν γύρω από τις δικές τους εμπειρίες
και απόψεις αναφορικά με τη σχέση τους με διάφορους τομείς της τέχνης και χώρους τεχνών. Εξετάζεται πώς η ποιότητα των
καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στην προσχολική ηλικία και στο νηπιαγωγείο εξαρτάται από τα αισθητικά στοιχεία του περιβάλλοντος,
καθώς και από την εμπειρογνωμοσύνη του εκπαιδευτικού. Έτσι, η καλλιτεχνική κατανόηση και οι ικανότητες του εκπαιδευτικού που
ετοιμάζει τα υλικά και καθορίζει τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες σε θέματα τεχνών είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της
διεργασίας. Το Μάθημα θα καθοδηγήσει τους εκπαιδευόμενους μέσα από ένα σύνολο ερωτημάτων, εισηγήσεων και παρουσιάσεων
ώστε να αποκαλυφθεί ο δικός τους στοχασμός γύρω από δραστηριότητες που σχετίζονται με την τέχνη. Με έμπνευση τις δικές
τους προσωπικές εμπειρίες, οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να αναγνωρίσουν τις δικές τους ικανότητες ως θεατές, παρατηρητές
και ερμηνευτές τέχνης, ώστε να είναι σε θέση να ηγηθούν των εργαστηρίων τέχνης, να συμμετέχουν στα εργαστήρια τέχνης, να
ερμηνεύσουν τα έργα τέχνης και να ανταποκριθούν στις ανάγκες των δραστηριοτήτων.
Το Μάθημα περιλαμβάνει
Μια σύντομη ομαδική συζήτηση για παρουσίαση της σημασίας της αυτοπεποίθησης και της ικανότητας του εκπαιδευτικού ΠΕΦ, ως
μοντέλο προς μίμηση για τα παιδιά ώστε να αποκτήσουν το κίνητρο για δραστηριότητες που τους είναι άγνωστες, όπως μια επίσκεψη σε
χώρο τέχνης ή ένα εργαστήρι μιας νέας εφαρμογής. Παρουσιάζονται οι προσωπικές εμπειρίες του παρελθόντος ώστε να εδραιωθεί η
βασική κατανόηση ότι όλοι συνδέονται κατά κάποιον τρόπο με την τέχνη και μπορούν να στοχαστούν μέσα από αυτήν. Έτσι, με αφετηρία
ένα κοινό έδαφος, οι εκπαιδευόμενοι θα συζητήσουν τη σημασία της εμπειρίας και της ενημέρωσης γύρω από τις δραστηριότητες και
την έννοια της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που θα παρουσιάσουν. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν την ενσυναίσθηση σε
σχέση με τη μελλοντική εμπειρία των παιδιών και την αναγνώριση της ανάγκης για μελλοντικό σχεδιασμό.  
Παρουσίαση PowerPoint για έναν γνωστό χώρο τέχνης που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση (μουσείο ή πινακοθήκη). Παρουσιάζεται η
τοποθεσία, τι περιλαμβάνει ο χώρος τέχνης, οι εκθέσεις, τα έργα τέχνης, οι κατηγορίες και τα άλλα στοιχεία του χώρου, ώστε να δοθεί
έμφαση στην αξία της εικονικής περιήγησης σ’έναν χώρο τέχνης, με στόχο μια εμπεριστατωμένη εισαγωγή πριν από τη σχετική με την
τέχνη δραστηριότητα.
Ομαδική αξιολόγηση για ανάκληση αναμνήσεων αν έχει προηγηθεί επίσκεψη στον χώρο, αν όχι της εμπειρίας που αποκτήθηκε
μέσα από την παρουσίαση. Οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να συζητήσουν τις επιπτώσεις του φυσικού περιβάλλοντος με αναφορά σε
καλλιτεχνικά στοιχεία ως κίνητρα για τα παιδιά και τους ιδίους να αναπτύξουν μεγαλύτερη ευαισθησία για τα έργα τέχνης. Επίσης,
η ανάμνηση εμπειριών του παρελθόντος που αφορούν καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως επίσκεψη σε παρόμοιο χώρο τέχνης,
παρακολούθηση θεατρικής ή χορευτικής παράστασης, συναυλίες, κτλ. αξιολογείται ως ένα νοητικό υπόβαθρο για κατανόηση της
«αισθητικής» και αναζήτησή της, καθώς και για καθοδήγηση των παιδιών ώστε να την κατανοήσουν και να την αναζητήσουν. Η σύγκριση
μεταξύ των αισθητικών αισθήσεων πριν και μετά την αυτοαξιολόγηση χρησιμοποιείται ως μεθοδολογία.
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ΔΡΑΣ/ΤΗΤΑ 5.1.1
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ· ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Σκοποί

• Π ροαγωγή της κατανόησης με στόχο την αναγνώριση της σημασίας της επίσκεψης σ’έναν χώρο τέχνης για
παρουσίαση μια παραγωγικής διεργασίας που στοχεύει στην καλλιτεχνική δημιουργικότητα των παιδιών.
• Επίγνωση των προσωπικών καλλιτεχνικών μας προοπτικών και σύνθεση δομών για τους τρόπους
προβολής τους στα παιδιά.

Είδος δραστηριότητας

Ομαδική συζήτηση \ Παρουσίαση PPT \ Αξιολόγηση των εννοιών και εμπειριών που συζητούνται στην ομάδα

Μέγεθος ομάδας

Μέχρι 20 εκπαιδευόμενοι

Υλικά

Ηλεκτρονικός υπολογιστής, βιντεοπροβολέας, φύλλα χαρτιού A4, post-its

Οδηγίες

Ζητήστε από την ομάδα των εκπαιδευόμενων να καθίσει σε κύκλο.
Διερευνήστε το καλλιτεχνικό τους υπόβαθρο (οποιαδήποτε προηγούμενη κατάρτιση ή πρακτική).
Προσδιορίστε τη διασύνδεση και τη σχέση τους με διάφορους τομείς της τέχνης (γνώση μουσικού οργάνου,
θέατρο, κινηματογράφος, συναυλίες, εκθέσεις, κτλ.).
Συζητήστε την προσωπική σχέση και εμπειρία του κάθε εκπαιδευόμενου με τις καλλιτεχνικές πρακτικές και
πώς τοποθετούνται οι ίδιοι σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την τέχνη ως
εκπαιδευτικοί ΠΕΦ.
Προβάλετε την παρουσίαση PPT για να αναφέρετε τη σημασία και το όφελος μιας επίσκεψης σ’έναν χώρο
τέχνης ώστε να επιτύχετε την ανάπτυξη αισθητικού ενδιαφέροντος.
Συζητήστε τις αναμνήσεις των εκπαιδευόμενων από προηγούμενες επισκέψεις τους σε χώρους τέχνης στην
προσωπική τους ζωή και τα συναισθήματα που βίωσαν.
Ολοκληρώστε την παρουσίαση προσδιορίζοντας τον αντίκτυπο οποιασδήποτε επίσκεψης σ’έναν χώρο τέχνης.
Καλέστε την ομάδα των εκπαιδευόμενων να μοιραστεί τις σκέψεις της για τις συζητήσεις και την παρουσίαση
PPT.
Καταρτίστε μια λίστα με τις αισθήσεις που ξυπνούν μέσα από τη θέαση ενός έργου τέχνης και μελετήστε τις
ως ακολούθως:
Καταγράψτε τα συναισθήματα και τις σκέψεις που προτείνει η ομάδα με βάση την εμπειρία της επίσκεψης
σ’έναν χώρο τέχνης ή σε σχέση μ’ένα έργο τέχνης, κτλ., κολλήστε τα στον πίνακα το ένα δίπλα από το άλλο
(λέξεις κλειδιά όπως: ευτυχία, λύπη, θυμός, ενσυναίσθηση, ενθουσιασμός, περιέργεια, έμπνευση, κτλ.).
Καταρτίστε μια άλλη λίστα με δραστηριότητες / έργα τέχνης που σχετίζονται με τις προηγούμενες
συζητήσεις και αξιολογήσεις στη βάση της παρουσίασης PPT και της προηγούμενης εμπειρίας των
εκπαιδευόμενων.  
Συνενώστε τις δύο λίστες σ’έναν ενιαίο πίνακα ώστε να τις αξιολογήσετε ανάλογα.
Ζητήστε τους να αναφέρουν τη συναισθηματική ένταση που προκαλεί η λίστα με τις σκέψεις για κάθε
καλλιτεχνική δραστηριότητα μεταξύ 1 και 10.
Καταγράψτε την ένταση που δίνει ο κάθε εκπαιδευόμενος (μια κάθε φορά), τονίζοντας τη σύγκριση του
αισθητικού ενδιαφέροντος με βάση τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
Ομαδική συζήτηση για τη λίστα εννοιών και δραστηριοτήτων που έχει καταρτιστεί.
Τονίστε τη σημασία του ρόλου του εκπαιδευτικού ως διαμεσολαβητή των αισθητικών διαστάσεων για τα
παιδιά.

•
•
•
•
•

Απολογισμός και αξιολόγηση της δραστηριότητας
Σύνθεση των σκέψεων που διαμορφώνονται μέσω της αυτοανάλυσης
Στοχασμός γύρω από τον χώρο τέχνης που έχει παρουσιαστεί στο PPT.
Παραλλαγές

Η δραστηριότητα μπορεί να εμπλουτιστεί με τις ακόλουθες διαδικασίες:
Καθώς ένας από τους κυριότερους στόχους της δραστηριότητας είναι η ενθάρρυνση των εκπαιδευόμενων
να πραγματοποιήσουν μια επίσκεψη σ’έναν χώρο τέχνης και στη συνέχεια να υλοποιήσουν εργαστήρια στην
τάξη, η ίδια δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί προηγουμένως αν υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης σ’έναν
χώρο τέχνης κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος.
Αν υπάρχει η δυνατότητα, το μάθημα μπορεί να πραγματοποιηθεί σ’έναν χώρο τέχνης εφόσον ο χώρος αυτός
διαθέτει τις ανάλογες διευκολύνσεις. Αν ναι, η παρουσίαση PPT του μαθήματος μπορεί να αντικατασταθεί
με μια πραγματική περιήγηση στον χώρο τέχνης, τη θέαση έργων τέχνης και την πλήρη βύθιση στην
αισθητική εμπειρία, στοιχεία τα οποία θα αναλυθούν στη συνέχεια στα πλαίσια της ομαδικής αξιολόγησης.

•
•
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΤΟΧΑΣΜΟΥ
Εργαλείο/Μέθοδος Αξιολόγησης
Συμμετοχή και Στοχασμός
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, καλέστε τους εκπαιδευόμενους να στοχαστούν γύρω από την εμπειρία τους:
Σύνθεση των σκέψεων που διαμορφώνονται μέσω της αυτοανάλυσης
Στοχασμός γύρω από τον χώρο τέχνης που έχει παρουσιαστεί στο PPT.

•
•
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ΜΑΘΗΜΑ 5.2

ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Στόχοι

• Π αρουσίαση τρόπων εξοικείωσης των παιδιών με διάφορες καλλιτεχνικές πρακτικές.    
• Αξιοποίηση της τέχνης και της επιστήμης στη διαμόρφωση εμπειριών που θα χρειαστούν στη
μελλοντική τους ζωή για καλύτερη αξιολόγηση και έκφραση.
• Δημιουργία βάσεων για εκδήλωση περιέργειας και ενδιαφέροντος για έργα τέχνης μέσα από
καλλιτεχνικές δραστηριότητες με τη χρήση υλικών ζωγραφικής/σχεδιασμού.
• Αξιοποίηση καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων όπως το σχέδιο για απόκτηση βιωμάτων γύρω από
βασικά στοιχεία της τέχνης και βασικές έννοιες της προσχολικής εκπαίδευσης (μέγεθος, τοποθέτηση,
κατεύθυνση, ποσότητα, κτλ.).

Υλικά

Ηλεκτρονικός υπολογιστής, βιντεοπροβολέας, φύλλα χαρτιού A4, post-its (όπως
Φύλλο Δραστηριότητας 5.2.1)

Διάρκεια

90 λεπτά

αναλύονται

στο

Φυλλάδια/Δραστηριότητες Παρουσίαση PPT με τα έργα τέχνης που έχουν επιλεγεί
Φύλλο Δραστηριότητας 5.2.1
Η ζωγραφική αποτελεί την κυρίαρχη καλλιτεχνική δραστηριότητα για παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης. Τα παιδιά σχεδιάζουν ή
ζωγραφίζουν ακόμη και στον προσωπικό τους χώρο και στο σπίτι, απλά ως ένα μέσο έκφρασης της φαντασίας και της εξέλιξής τους.
Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως οικεία πρακτική ώστε τα παιδιά να κάνουν τον συσχετισμό με διάφορα πρότυπα αισθητικής
σύνθεσης σε έργα τέχνης και να εξοικειωθούν με διάφορα μαθησιακά αποτελέσματα. Η νεκρή φύση είναι ένα καλό παράδειγμα βασικού
πρότυπου σύνθεσης στην ιστορία της τέχνης, με πληθώρα παραδειγμάτων από διάφορα καλλιτεχνικά κινήματα. Εύκολα μπορεί να γίνει
ο συσχετισμός ενώ είναι επίσης πλούσια σε πληροφορίες όπως μορφή και χρώμα. Τα παιδιά έχουν στενές διατροφικές σχέσεις με τα
λαχανικά και τα φρούτα, ενώ έχουν επίσης κάποια εξοικείωση με ορισμένα λουλούδια. Σε αυτή την περίπτωση, τα στοιχεία αυτά με
τα οποία είναι εξοικειωμένα θα καταστούν το αντικείμενο μιας καλλιτεχνικής δραστηριότητας, μέσα από την οποία θα μάθουν για τις
βασικές μορφές και χρώματα καθώς και τις συναφείς έννοιες (χρόνος, εποχή, ποσότητα, θέση, γεύση, κτλ.).
Το Μάθημα παρέχει στους εκπαιδευόμενους μια βασική κατανόηση των έργων ζωγραφικής που απεικονίζουν νεκρή φύση καθώς
και ευκαιρίες εξάσκησης ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσουν ένα συναφές εργαστήρι τέχνης με τα παιδιά. Οι εκπαιδευόμενοι θα
πρέπει να έχουν επαρκή ικανότητα να προκαλέσουν το ενδιαφέρον και να δώσουν κίνητρο για ζωγραφική που απεικονίζει νεκρή φύση
στην τάξη αλλά και να διαθέτουν το θεωρητικό και εννοιολογικό υπόβαθρο ώστε να οργανώσουν μια αισθητική σύνθεση διάφορων
στοιχείων ως μια σύνθεση νεκρής φύσης που θα ζωγραφίσουν τα παιδιά στο εργαστήρι τέχνης. Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές
προδιαγραφές για αξιολόγηση των έργων τέχνης και των στοιχείων σύνθεσης που θα παρουσιαστούν με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή
αξία των μαθησιακών αποτελεσμάτων όπως ποσότητα, μορφή, μέγεθος, χρώμα και άλλες συγκριτικές μεταβλητές. Μέσα από το
μάθημα, οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να αποκτήσουν την εμπειρία που απαιτείται ώστε να καθοδηγήσουν αυτό που θα μάθουν τα παιδιά
ως διαφορετικές ιδιότητες των στοιχείων που ζωγραφίζουν σε μια σύνθεση νεκρής φύσης.
Το Μάθημα περιλαμβάνει:
Παρουσίαση έργων νεκρής φύσης: Παρουσίαση παραδειγμάτων έργων νεκρής φύσης από διάφορες περιόδους της ιστορίας της
τέχνης, παρέχοντας έτσι στους εκπαιδευόμενους ένα βασικό πορτοφόλιο για αξιολόγηση παρόμοιων έργων τέχνης. Υπενθυμίζεται
στους εκπαιδευόμενους η ανάγκη να επισκεφθούν έναν χώρο τέχνης πριν από τα εργαστήρια που θα υλοποιήσουν στην τάξη τους και
τα οφέλη που θα αποκομίσουν από την επίσκεψη ώστε να ενισχυθούν οι δραστηριότητες ζωγραφικής με βάση τα έργα τέχνης από τη
συγκεκριμένη επίσκεψη. Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για τους ζωγράφους, την τεχνική και το περιεχόμενο.
Με τον τρόπο αυτό, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν θεωρητικό και αισθητικό υπόβαθρο για μια προσωπική ανάλυση, ερμηνεία και
σύνθεση διαφόρων έργων νεκρής φύσης, ώστε να είναι σε θέση να οργανώσουν τα δικά τους εργαστήρια.
Ομαδική εργασία: Αφού χωριστούν σε ομάδες των 3-4 ατόμων, θα ζητηθεί από κάθε ομάδα να καταρτίσει μια θεωρητική λίστα
διάφορων στοιχείων για μία ή περισσότερες έννοιες που θα τους δοθούν για μια πιθανή σύνθεση νεκρής φύσης όπως: χρώμα, σχήμα,
μέγεθος, ποσότητα, κατεύθυνση, θέση, ποσότητα, υφές, αντιθέσεις, χρόνος (ώρες ή εποχές), γεωγραφία, γεύση, οργανικότητα, ακαμψία,
κτλ. Η λίστα των στοιχείων για τις συνθέσεις θα αξιολογηθεί και θα συζητηθεί από ολόκληρη την ομάδα των εκπαιδευόμενων με στόχο
τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών και αισθητικών προδιαγραφών.
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ΔΡΑΣ/ΤΗΤΑ 5.2.1
ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Σκοποί

• Π αρουσίαση τρόπων εξοικείωσης των παιδιών με διάφορες καλλιτεχνικές πρακτικές.    
• Αξιοποίηση της τέχνης και της επιστήμης στη διαμόρφωση εμπειριών που θα χρειαστούν στη
μελλοντική τους ζωή για καλύτερη αξιολόγηση και έκφραση.
• Δημιουργία βάσεων για εκδήλωση περιέργειας και ενδιαφέροντος για έργα τέχνης μέσα από
καλλιτεχνικές δραστηριότητες με τη χρήση υλικών ζωγραφικής/σχεδιασμού.
• Αξιοποίηση καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων όπως το σχέδιο για απόκτηση βιωμάτων γύρω από

Είδος δραστηριότητας

βασικά στοιχεία της τέχνης και βασικές έννοιες της προσχολικής εκπαίδευσης (μέγεθος, τοποθέτηση,
κατεύθυνση, ποσότητα, κτλ.).
Παρουσίαση PPT, εργασία σε μικρές ομάδες των 3-4 ατόμων, διασύνδεση των στοιχείων και των εννοιών
με βάση τη σύνθεση, με έννοιες που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση ΠΕΦ, αξιολόγηση των εννοιών και
εμπειριών και συζήτηση στην ομάδα.

Μέγεθος ομάδας

Μέχρι 20 εκπαιδευόμενοι

Υλικά

Ηλεκτρονικός υπολογιστής, βιντεοπροβολέας, φύλλα χαρτιού A4, post-its.

Οδηγίες

Προβάλετε την παρουσίαση PPT με τα επιλεγμένα έργα τέχνης.
Διευθετήστε τις ομάδες των εκπαιδευόμενων.
Αναθέστε σε κάθε ομάδα τις έννοιες για μια πιθανή σύνθεση νεκρής φύσης όπως: χρώμα, σχήμα, μέγεθος,
ποσότητα, κατεύθυνση, θέση, ποσότητα, υφές, αντιθέσεις, χρόνος (ώρες ή εποχές), γεωγραφία, γεύση,
οργανικότητα, ακαμψία, κτλ.  
Κάθε ομάδα καταρτίζει μια λίστα με διάφορα στοιχεία (φρούτα, λαχανικά, λουλούδια, καθημερινά
αντικείμενα, κτλ.) για τρεις τουλάχιστον διαφορετικές συνθέσεις νεκρής φύσης σύμφωνα με την(τις)
έννοια(ες) που της έχει(ουν) ανατεθεί.
Τοποθετήστε τη λίστα των στοιχείων σε κάθε σύνθεση σε σχέση με τις έννοιες που έχουν ανατεθεί και
επεξηγήστε τες με σύντομες σημειώσεις ως εξής:
Καταγράψτε τις έννοιες (όπως ποσότητα, χρώματα, αισθήσεις, σχήμα, κτλ.)
Καταγράψτε τα ονόματα των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στη σύνθεση νεκρής φύσης και
τοποθετήστε τα κάτω από τη σχετική έννοια ανά ομάδα (μια κάθε φορά) επεξηγώντας τον συσχετισμό
μεταξύ της έννοιας και της ομάδας στοιχείων.
Ομαδική συζήτηση γύρω από τη λίστα εννοιών και στοιχείων που έχει διαμορφωθεί.

•
•
•

Απολογισμός και αξιολόγηση της δραστηριότητας
Σύνθεση των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί και σύγκριση με τους αυθεντικούς πίνακες που προβλήθηκαν
στις παρουσιάσεις.
Στοχασμός γύρω από τα έργα τέχνης που έχουν επιλεγεί και παρουσιαστεί στο PPT.
Παραλλαγές

Η δραστηριότητα μπορεί να εμπλουτιστεί με τις ακόλουθες διαδικασίες:
Μπορεί να προστεθεί ο συσχετισμός οργανικών στοιχείων με ανόργανα ως άλλο στάδιο της ομαδικής
εργασίας με στόχο την ενίσχυση του προσδιορισμού των αντικειμένων και των χαρακτηριστικών τους.
Μπορεί να προστεθεί η αλλαγή στοιχείων στη σύνθεση ως άλλο στάδιο της ομαδικής εργασίας για
επίτευξη της μετακίνησης από μια έννοια σε άλλη (π.χ. από το μέγεθος στο σχήμα) ώστε να τονιστούν
τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κάθε αντικειμένου και η εκπαιδευτική πτυχή του.   
Μπορεί να ζητηθεί από τις ομάδες των εκπαιδευόμενων να μιμηθούν ένα έργο νεκρής φύσης
απαιτώντας τα ακριβή συστατικά στοιχεία του έργου για αναδημιουργία της σύνθεσης.

•
•
•
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΤΟΧΑΣΜΟΥ
Εργαλείο/Μέθοδος Αξιολόγησης
Συμμετοχή και Στοχασμός
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, καλέστε τους εκπαιδευόμενους να στοχαστούν γύρω από την εμπειρία τους:
Σύνθεση των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί και σύγκριση με τους αυθεντικούς πίνακες που έχουν προβληθεί στις παρουσιάσεις.
Στοχασμός γύρω από τα έργα τέχνης που έχουν επιλεγεί και παρουσιαστεί στο PPT.

•
•
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ΜΑΘΗΜΑ 5.3.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Στόχοι

• Π αρουσίαση τρόπων εξοικείωσης των παιδιών με διάφορες καλλιτεχνικές πρακτικές.    
• Επίδειξη τρόπων ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης των παιδιών αναφορικά με τα
ζώα και άλλους ζώντες οργανισμούς.  
• Αναγνώριση της χρήσης θεατρικών τεχνικών ώστε τα παιδιά να βιώσουν μια δημιουργική έκφραση για
ενίσχυση της δυναμικής του παιχνιδιού ρόλων.
• Συσχετισμός διάφορων καλλιτεχνικών έργων μέσω κοινών θεματικών που χρησιμοποιούνται ως
φιγούρες και ως έννοιες (π.χ. ζώα στους πίνακες ή στα γλυπτά και ζώα στα παιχνίδια ρόλων).

Υλικά

Ηλεκτρονικός υπολογιστής, βιντεοπροβολέας, κουρτίνα (ή ένα μεγάλο κομμάτι ύφασμα), προβολέας (ή
πηγή έντονου φωτισμού), φύλλα χαρτιού A4, post-its (όπως αναλύονται στο Φύλλο Δραστηριότητας 5.3.1)

Διάρκεια

90 λεπτά

Φυλλάδια/Δραστηριότητες Παρουσίαση PPT των έργων τέχνης που έχουν επιλεγεί. Φύλλο Δραστηριότητας 5.3.1, Φυλλάδιο 5.3.1
Όλοι οι ζώντες οργανισμοί που μοιράζονται το ίδιο ενδιαίτημα έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Η ομοιότητα μεταξύ διάφορων
ζώντων οργανισμών αποτελεί παράγοντα-κλειδί ώστε να κατανοήσουν τα παιδιά το δίκτυο των οργανισμών που διατηρούν μια στενή
μεταξύ τους σχέση. Αυτοί οι ζώντες οργανισμοί μπορεί να είναι οικόσιτα ζώα, τα οποία πιθανόν να αποκαλούμε «φίλους», ή άλλα
όντα με τα οποία έχουμε πολύ λιγότερη εξοικείωση και ζουν στην άγρια φύση. Η σκοτεινή πλευρά του άγριου κόσμου κάποιες φορές
ενδεχομένως να κάνει τα παιδιά να νιώθουν άβολα, παρέχει όμως πολλές ευκαιρίες για εξερεύνηση της δημιουργικότητάς τους. Τα
παιδιά συναντούν οικεία ζώα στην καθημερινή τους ζωή, όπως κατοικίδια ή πουλιά. Έχουν όμως παράλληλα και συναντήσεις με ισχυρό
αντίκτυπο στη φαντασία και την αντίληψή τους για τον κόσμο όταν επισκέπτονται αγροκτήματα, καταφύγια ή ζωολογικούς κήπους/
ενυδρεία*.8
Το μάθημα έχει ως στόχο να παρέχει στους εκπαιδευόμενους παραδείγματα δημιουργίας δεσμών μεταξύ του παιδιού και των ζώων,
χρησιμοποιώντας καλλιτεχνικές πρακτικές όπως θεατρικές αναπαραστάσεις, δραματοποίηση και παιχνίδι ρόλων. Η δραματοποίηση
και το παιχνίδι ρόλων αποτελούν σημαντικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τη δημιουργία πολυαισθητηριακών εμπειριών, όπως
κιναισθητικές κινήσεις και οπτικές εμπειρίες. Ακόμη, διευκολύνουν τη φαντασία και την κατανόηση των παιδιών.  
Το Μάθημα περιλαμβάνει:
Παρουσίαση έργων που απεικονίζουν ζώα: Παρουσίαση παραδειγμάτων έργων που απεικονίζουν ζώα από διαφορετικούς περιόδους
της ιστορίας της τέχνης, προσφέροντας έτσι στους εκπαιδευόμενους ένα βασικό πορτοφόλιο για αξιολόγηση παρόμοιων έργων
τέχνης. Οι εκπαιδευόμενοι υπενθυμίζονται για την αναγκαιότητα επίσκεψης σ’έναν χώρο τέχνης πριν από τα εργαστήρια που θα
πραγματοποιήσουν στην τάξη τους, και τα οφέλη που θα αποκομίσουν από την επίσκεψη ώστε να ενισχύσουν τις δραστηριότητες
παιχνιδιού ρόλων που βασίζονται στα έργα τέχνης από τον χώρο που έχουν επισκεφθεί. Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει επίσης
πληροφορίες για τους ζωγράφους, την τεχνική και το περιεχόμενο. Η παρουσίαση θα ολοκληρωθεί με εικόνες ζώων στο σπίτι,
στους δρόμους, σε αγροκτήματα, ζωολογικούς κήπους/ενυδρεία και στο φυσικό τους περιβάλλον, ώστε να θυμίσουμε στα παιδιά
ότι μοιράζονται ένα κοινό ενδιαίτημα με τον άνθρωπο. Θα ζητηθεί και από τα παιδιά να απεικονίσουν και να αναλογιστούν αυτή την
προοπτική του κοινού χώρου διαβίωσης.
Πρακτικό εργαστήρι: Αφότου ετοιμαστεί η πηγή φωτισμού και η οθόνη, ζητείται από κάθε εκπαιδευόμενο να παρουσιάσει μια σκιά
ζώου σύμφωνα με τα υποδείγματα (που παρέχονται στο Φυλλάδιο 5.3), ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες αναμένεται να μαντέψουν ποιο
είναι. Ο εκπαιδευτής θα επιδείξει επίσης μεθόδους (στάση σώματος και άκρων, κτλ.) που αντικατοπτρίζουν τα σχήματα των ζώων στην
οθόνη. Και πάλι, τονίζεται η ενότητα όλων των ζώντων οργανισμών, ώστε να επιτευχθεί μια ευρύτερη κατανόηση του σεβασμού και
της αρμονίας ως προς τα ζώα.
Ομαδική εργασία: Μετά τη θεατρική δραστηριότητα παρουσίασης της σκιάς των ζώων, καταγράφονται τα διακριτά χαρακτηριστικά
του κάθε ζώου ώστε να συγκρίνουμε τις ομοιότητες με τον άνθρωπο ή άλλα ζώα και να αναδείξουμε την αίσθηση της ενότητας.
8

Είναι σημαντικό κατά την επίσκεψη σε ζωολογικό κήπο/ενυδρείο να τονίσουμε ότι αυτό δεν είναι το φυσικό τους περιβάλλον και
ότι δεν είναι δίκαιο να χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιδείξεων.
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ΔΡΑΣ/ΤΗΤΑ 5.3.1
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Σκοποί

• Π αρουσίαση τρόπων εξοικείωσης των παιδιών με διάφορες καλλιτεχνικές πρακτικές.    
• Επίδειξη τρόπων ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης των παιδιών αναφορικά με τα
ζώα και άλλους ζώντες οργανισμούς.  
• Αναγνώριση της χρήσης θεατρικών τεχνικών ώστε τα παιδιά να βιώσουν μια δημιουργική έκφραση για
ενίσχυση της δυναμικής του παιχνιδιού ρόλων.
• Συσχετισμός διάφορων καλλιτεχνικών έργων μέσω κοινών θεματικών που χρησιμοποιούνται ως
φιγούρες και ως έννοιες (π.χ. ζώα στους πίνακες και ζώα στα παιχνίδια ρόλων).

Είδος δραστηριότητας

Ομαδική συζήτηση, παρουσίαση PPT, καλλιτεχνική έκφραση και παιχνίδι ρόλων.
Αξιολόγηση των εννοιών και συζήτηση των εμπειριών στην ομάδα.

Μέγεθος ομάδας

Μέχρι 20 εκπαιδευόμενοι

Υλικά

Ηλεκτρονικός υπολογιστής, βιντεοπροβολέας, κουρτίνα (ή ένα μεγάλο κομμάτι ύφασμα), προβολέας (ή
πηγή έντονου φωτισμού), φύλλα χαρτιού A4, post-its

Οδηγίες

Προβάλετε την παρουσίαση PPT με τα έργα τέχνης που έχουν επιλεγεί.
Καλέστε τους εκπαιδευόμενους να παίξουν ένα θεατρικό παιχνίδι σκιών.
Κάθε εκπαιδευόμενος επιλέγει ένα ζώο το οποίο θα μιμηθεί και το αναπαριστά στη «σκηνή».
Η υπόλοιπη ομάδα αναμένεται να μαντέψει το ζώο που τυγχάνει μίμησης.
Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να καταρτίσουν μια λίστα με τις έννοιες που διακρίνουν το ένα ζώο
από το άλλο, και τις οποίες θα συσχετίσουν με τη διδακτική διαδικασία του θεάτρου σκιών.
Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να καταρτίσουν μια λίστα των κοινών γνωρισμάτων των ζώων αυτών
με τον άνθρωπο και τα οποία θα τονιστούν κατά τη διάρκεια των παραστάσεων.
Πού και πώς διαβιώνει το ζώο (σε ομάδες, κάτω από το νερό, κτλ.)
Καταγράψτε τα ζώα και τοποθετήστε τα κάτω από το σχετικό γνώρισμα επεξηγώντας τα κοινά
χαρακτηριστικά, τονίζοντας τις ομοιότητες με τον άνθρωπο (κοινωνική δυναμική, προσδόκιμο ζωής, κτλ.).

•
•

Τονίστε τα χαρακτηριστικά και τις ομοιότητες των ζώων ώστε να καθοδηγήσετε τους εκπαιδευόμενους
προς την έννοια της ενότητας των ζώντων οργανισμών.
Ομαδική συζήτηση για τα ζώα που έχουν παρουσιαστεί, τα γνωρίσματα και το περιβάλλον τους.
Απολογισμός και αξιολόγηση της δραστηριότητας
Σύνθεση των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί (μίμηση των ζώων, δραστηριότητες με το σώμα, παιχνίδι
ρόλων).
Στοχασμός γύρω από τα επιλεχθέντα έργα τέχνης που έχουν παρουσιαστεί στο PPT.
Παραλλαγές

Η δραστηριότητα μπορεί να εμπλουτιστεί με τις ακόλουθες διαδικασίες:
Μπορεί να ζητηθεί από τους εκπαιδευόμενους να καταρτίσουν μια λίστα με τραγούδια για ζώα,
χρησιμοποιώντας έτσι τη μουσική ώστε να μετατρέψουν τις μιμήσεις και τις δραστηριότητες παιχνιδιού
ρόλων των παιδιών σε μια καλλιτεχνική ρουτίνα, κατά την οποία μπορούν να τραγουδήσουν και πάλι όλοι
μαζί αν το επιθυμούν, με τους ήχους των ζώων που έχουν μιμηθεί κατά τη διάρκεια του θεάτρου σκιών.
Αυτό θα οδηγήσει σε ισχυρότερους δεσμούς με την αναπαράσταση των ζώντων οργανισμών.
Μπορεί να ζητηθεί από τους εκπαιδευόμενους να συσχετίσουν τα ζώα που θα παρουσιαστούν στο θέατρο
σκιών με τους Μύθους του Αισώπου. Με τον τρόπο αυτό, οι βασικές πληροφορίες και το παιχνίδι ρόλων
για κάθε ζώο μπορεί να εμπλουτιστεί με υφιστάμενη βιβλιογραφία και να δοθεί ακόμη μεγαλύτερο
κίνητρο για μίμηση από τα παιδιά εντός του καλλιτεχνικού κύκλου.
Επίσκεψη σε αγρόκτημα, καταφύγιο ή ζωολογικό κήπο / ενυδρείο ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν
ισχυρότερους δεσμούς με τα ζώα ως φίλους και με παρόμοιους ζώντες οργανισμούς. Οι εκπαιδευόμενοι
θα συνδυάσουν τις εμπειρίες που έχουν αποκομίσει από τις δραστηριότητες και την επίσκεψη για να
αναδημιουργήσουν μια ευρύτερη αίσθηση ενότητας.

•
•
•

.
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΤΟΧΑΣΜΟΥ
Εργαλείο/Μέθοδος Αξιολόγησης
Συμμετοχή και Στοχασμός
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να στοχαστούν γύρω από την εμπειρία τους:
Σύνθεση των γνώσεων που έχουν αποκτήσει (μίμηση ζώων, δραστηριότητες με το σώμα, παιχνίδι ρόλων).  
Στοχασμός γύρω από τα επιλεχθέντα έργα τέχνης που έχουν παρουσιαστεί στο PPT.

•
•
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 5.3
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ΜΑΘΗΜΑ 5.4.

ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΓΙΑ ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ
Στόχοι

• Ε πίδειξη του τρόπου με τον οποίο μια καλλιτεχνική δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει σε μια διεργασία
βαθύτερης γνώσης του εαυτού μας και των άλλων.
• Παρουσίαση τρόπων εξοικείωσης των παιδιών με διάφορες καλλιτεχνικές πρακτικές.    
• Απόκτηση εμπειρίας στην υλοποίηση χειρονακτικών καλλιτεχνικών πρακτικών για χειρισμό
εκτυπωμένων εικόνων και οπτικών στοιχείων.
• Αναγνώριση της σημασίας της έννοιας του εαυτού και των άλλων.

Υλικά

Ηλεκτρονικός υπολογιστής, βιντεοπροβολέας, μαυρόασπρες εκτυπώσεις πορτρέτων, έξυπνο κινητό
ή tablet (για φωτογράφηση), φύλλα χαρτιού A4, post-its, ψαλίδι και κόλλα (όπως αναλύονται στο Φύλλο
Δραστηριότητας 5.4)

Διάρκεια

90 λεπτά

Φυλλάδια/Δραστηριότητες Παρουσίαση PPT με τα έργα τέχνης που έχουν επιλεγεί, Φύλλο Δραστηριότητας 5.4, Φυλλάδιο 5.4
Το πρόσωπο είναι το σημαντικότερο αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ταυτότητας. Μπορούμε να ταυτοποιήσουμε ανθρώπους από
το πρόσωπό τους, που αποτελεί ταυτόχρονα ένα μέσο σωματικών εκφράσεων που αντικατοπτρίζουν τη διάθεση ή τα συναισθήματα.
Στην ιστορία της τέχνης, το πρόσωπο αποτελεί ένα βασικό στοιχείο έργων τέχνης όπως είναι τα πορτρέτα ή οι προτομές. Συνεπώς, με
τα πολυάριθμα διαθέσιμα παραδείγματα και τις πλούσιες σε έκφραση δομές, έχει τη δυνατότητα να κινήσει το ενδιαφέρον των παιδιών
για τη ζωγραφική ως μια καλλιτεχνική πρακτική.
Το Μάθημα εστιάζει στην επίγνωση των εκπαιδευόμενων γύρω από τις δυνατότητες και τη σημασία που έχει για τα παιδιά ο σχεδιασμός
πορτρέτων για δημιουργία συνδέσεων και δεσμών τόσο με τους συμμαθητές και τους φίλους αλλά και με τον ίδιο τον εαυτό τους. Η
δημιουργία τέτοιων δεσμών επιτυγχάνεται με την προαγωγή της παρατήρησης και της ανάλυσης των καλλιτεχνικών χαρακτηριστικών
του προσώπου. Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να συζητήσουν τη χρήση του σχεδιασμού πορτρέτων για ανακάλυψη των ανατομικών
χαρακτηριστικών του ανθρώπινου προσώπου και γεωμετρικών αφηρημένων σχημάτων, εξετάζοντας το δικό τους ή άλλα πρόσωπα.
Η συμμετρική δομή του ανθρώπινου προσώπου αποτελεί για τα παιδιά ένα εξαίρετο υλικό προς αντιγραφή και συμπλήρωση, που τους
επιτρέπει να ενισχύσουν τις καλλιτεχνικές τους πρακτικές καθώς και τις προσωπικές τους εκφράσεις. Το Μάθημα ενθαρρύνει ακόμη
τους εκπαιδευόμενους να εφαρμόσουν αυτού του είδους τις δραστηριότητες, ώστε να δημιουργήσουν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των
παιδιών καθώς συγκρίνουν τις διαφορές στα πορτρέτα που σχεδιάζουν, να αποδεχθούν το ένα το άλλο όπως είναι και να δουν το ένα
το άλλο ως αισθητική αντανάκλαση της καλλιτεχνικής τους δημιουργίας.
Το Μάθημα περιλαμβάνει:
Παρουσίαση πινάκων που απεικονίζουν πορτρέτα: Παρουσίαση παραδειγμάτων πορτρέτων από διαφορετικές περιόδους της ιστορίας
της τέχνης, παρέχοντας έτσι στους εκπαιδευόμενους ένα βασικό πορτοφόλιο για αξιολόγηση παρόμοιων έργων. Οι εκπαιδευόμενοι
υπενθυμίζονται για την αναγκαιότητα επίσκεψης σ’έναν χώρο τέχνης πριν από τα εργαστήρια που θα πραγματοποιήσουν στην τάξη
τους, και τα οφέλη που θα αποκομίσουν από την επίσκεψη ώστε να ενισχύσουν τις δραστηριότητες παιχνιδιού ρόλων που βασίζονται
στα έργα τέχνης από τον χώρο που έχουν επισκεφθεί. Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για τους ζωγράφους, την
τεχνική και το περιεχόμενο. Με τον τρόπο αυτό, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν το θεωρητικό και αισθητικό υπόβαθρο για ανάλυση,
ερμηνεία και σύνθεση διαφόρων πορτρέτων σε προσωπικό επίπεδο, ώστε να είναι σε θέση να οργανώσουν τα δικά τους εργαστήρια.  
Ομαδική εργασία: Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να συζητήσουν τα χαρακτηριστικά των πορτρέτων που θα αξιολογηθούν, σε σχέση με
την παρουσίαση που έχει προηγηθεί. Οι ερμηνείες αυτές αναμένεται να οδηγήσουν τους εκπαιδευόμενους στη δημιουργία μιας βάσης
για προσδιορισμό των σωματικών χαρακτηριστικών του προσώπου που απεικονίζεται στο πορτρέτο, καθώς και τι του αρέσει και τι
όχι, τις ιδέες του, κτλ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε ερωτήσεις που οδηγούν στην αποκάλυψη της προσωπικής ταυτότητας,
παρά στην καταγωγή, το φύλο, κτλ.
Πρακτικό εργαστήρι: Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να φωτογραφήσουν το δικό τους πορτρέτο μ’ένα έξυπνο κινητό (ή tablet) το οποίο
θα εκτυπωθεί σε φύλλο χαρτιού A4 ως grayscale. Στη συνέχεια θα τους ζητηθεί να φτιάξουν κολάζ επί των τυπωμένων πορτρέτων
τους ώστε να δημιουργήσουν νέες και αυθεντικές συνθέσεις με τα κομμάτια των πορτρέτων της παρουσίασης που παρέχονται στο
Φυλλάδιο 5.4.
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ΔΡΑΣ/ΤΗΤΑ 5.4.1
ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΓΙΑ ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ
Σκοποί

• Ε πίδειξη του τρόπου με τον οποίον μια καλλιτεχνική δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει σε μια
διαδικασία βαθύτερης επίγνωσης του εαυτού μας και των άλλων.
• Παρουσίαση τρόπων εξοικείωσης των παιδιών με διάφορες καλλιτεχνικές πρακτικές.    
• Απόκτηση εμπειρίας στην εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών σε καλλιτεχνικές πρακτικές.
• Αναγνώριση της σημασίας της έννοιας του εαυτού και των άλλων για τα παιδιά.

Είδος δραστηριότητας

Παρουσίαση ΡPT, χρήση ψηφιακών εργαλείων και λογισμικού, αξιολόγηση των εννοιών και συζήτηση των
εμπειριών στην ομάδα.

Μέγεθος ομάδας

Μέχρι 20 εκπαιδευόμενοι

Υλικά

Ηλεκτρονικός υπολογιστής, βιντεοπροβολέας, φύλλα χαρτιού A4, post-its, εκτυπωτής, ψαλίδι και κόλλα,
μαυρόασπρες εκτυπώσεις πορτρέτων, έξυπνο κινητό ή tablet (για φωτογράφηση).

Οδηγίες

Προβάλετε την παρουσίαση PPT με τα έργα τέχνης που έχουν επιλεγεί.
Καλέστε τους εκπαιδευόμενους να συζητήσουν τα χαρακτηριστικά και ανατομικά στοιχεία του ανθρώπινου
προσώπου με βάση τα παραδείγματα της παρουσίασης.
Καταρτίστε μια λίστα με τα στοιχεία του ανθρώπινου προσώπου και επεξηγήστε τα σε
σύντομες
σημειώσεις ως εξής:
Πού εντοπίζονται τα κοινά στοιχεία του προσώπου σε σχέση μεταξύ τους (το στόμα είναι πιο χαμηλά
από τη μύτη, κτλ.).
Ποια είναι τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά (χρώμα ματιών, μέγεθος στόματος, φακίδες, κτλ.)
Ποιες έννοιες μπορούν να αντικατοπτριστούν μέσα από διάφορα γνωρίσματα αυτών των
χαρακτηριστικών του προσώπου (ευτυχία, θυμός, ενθουσιασμός, περιέργεια, επάγγελμα, φύλο, ηλικία,
τρόπος ζωής, κτλ.)
Καταγράψτε τα γνωρίσματα των ανατομικών στοιχείων που κάνουν ένα πρόσωπο χαρακτηριστικό,
όπως προτείνονται από τις ομάδες και κολλήστε τα στον πίνακα το ένα δίπλα στο άλλο.
Καταγράψτε τα εκπαιδευτικά στοιχεία που αντικατοπτρίζονται από τα ανατομικά στοιχεία και τα οποία
μπορούν να σκεφτούν τα παιδιά με μια απλή ανάλυση του προσώπου και τοποθετήστε τα κάτω από το
σχετικό στοιχείο.
Συνταιριάξτε τις προηγούμενες έννοιες με εκπαιδευτικές προδιαγραφές που αποκαλύπτουν κάποιο
συσχετισμό μεταξύ της έννοιας και του σωματικού γνωρίσματος (μεγάλα μάτια – περιέργεια).

•
•
•
•
•
•

Φωτογραφήστε τα πρόσωπα των εκπαιδευόμενων.
Εκτυπώστε τα σε μαυρόασπρο χαρτί A4
Δουλέψτε τις εκτυπώσεις ώστε να τονίσετε, να αλλάξετε ή να επεξεργαστείτε τις εκφράσεις κόβοντας
και κολλώντας πάνω σε αυτές τα πορτρέτα από το Φυλλάδιο 5.4 υπό τη μορφή κολλάζ.  
Ομαδική συζήτηση για τα εκτυπωμένα και ανασυντεθειμένα πορτρέτα, τη διαδικασία και την αισθητική αξία
του τελικού αποτελέσματος.
Απολογισμός και αξιολόγηση της δραστηριότητας
Σύνθεση των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί μέσω της μελέτης της ανατομίας του προσώπου και της
εφαρμογής των τεχνικών κολλάζ.
Στοχασμός γύρω από τα επιλεχθέντα έργα που έχουν παρουσιαστεί στο PPT.

•
•

Παραλλαγές

Η δραστηριότητα μπορεί να εμπλουτιστεί με τις ακόλουθες διαδικασίες:
Μπορεί να ζητηθεί από τους εκπαιδευόμενους να εκτυπώσουν το μισό τους πρόσωπο και να συμπληρώσουν
το υπόλοιπο μισό με το χέρι χρησιμοποιώντας απλά μέσα σχεδιασμού όπως κραγιόν και χρωματιστά
μολύβια. Η δραστηριότητα μπορεί ακόμη να εμπλουτιστεί προτείνοντας σε κάθε εκπαιδευόμενο να επιλέξει
ένα πορτρέτο από ένα συγκεκριμένο κίνημα τέχνης (κυβισμός, ιμπρεσιονισμός, κτλ.) και να μιμηθεί τα
αισθητικά στοιχεία του κινήματος σχεδιάζοντας/ζωγραφίζοντας/κάνοντας κολλάζ και συμπληρώνοντας
το υπόλοιπο μισό του προσώπου τους, δημιουργώντας έτσι μια αντίθεση που αποκαλύπτει την αλλαγή
μεταξύ της επεξεργασμένης και της πρωτότυπης εικόνας.
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΤΟΧΑΣΜΟΥ
Εργαλείο/Μέθοδος Αξιολόγησης
Συμμετοχή και Στοχασμός
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να στοχαστούν γύρω από την εμπειρία τους:
Σύνθεση των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί μέσω της μελέτης της ανατομίας του προσώπου και της εφαρμογής των τεχνικών
κολλάζ
Σύνθεση των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί μέσω της μελέτης των φυσικών γνωρισμάτων του προσώπου.
Στοχασμός γύρω από τα επιλεχθέντα έργα τέχνης που έχουν παρουσιαστεί στο PPT.

•
•
•
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 5.4
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η ενότητα αυτή ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να παρατηρήσουν και να αντιληφθούν καλλιτεχνικές εκφράσεις σε διαφορετικό περιβάλλον,
σε διαφορετικά σχήματα και κλίμακες, και να διεγείρουν τη δημιουργικότητα των μαθητών μέσα από διάφορες δραστηριότητες παιχνιδιού.
Η δημιουργικότητα είναι ένα από τα πλέον ζωτικά στοιχεία και χαρακτηριστικά της ανθρωπότητας. Δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο
άμεσου στοχασμού, μπορεί ωστόσο να διεγερθεί, να ενισχυθεί και να εκτεθεί μέσα από δομημένες και λεπτομερείς δραστηριότητες και
αξιολογήσεις. Οι τέχνες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπου, καθώς ενισχύουν την ανάπτυξη γνωσιακών,
συναισθηματικών και ψυχοκινητικών διόδων στον εγκέφαλο. Ακόμη, η απόκτηση γνώσης για τις τέχνες παρέχει μια ψηλότερη ποιότητα
ανθρώπινης εμπειρίας καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Συνεπώς, η εφαρμογή καλλιτεχνικών πρακτικών στην προσχολική
εκπαίδευση είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς παρέχει στα παιδιά μια πλατφόρμα όπου μπορούν ελεύθερα να εκφράσουν τη δημιουργικότητα
τους ενώ λαμβάνουν παράλληλα βασικές γνώσεις που θα αποτελέσουν το θεμέλιο όχι μόνο της μελλοντικής τους εκπαίδευσης αλλά και
της προσωπικότητάς τους. Αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι να σχεδιάσουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που εστιάζει στο στοιχείο αυτό
λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική της σύγχρονης εποχής, που επιβάλλει μια παγκόσμια κοινωνία ενωμένη στην πολυμορφία.
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