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Ειςαγωγό
Όςοι εργαζόμαςτε ωσ παιδαγωγού με τα παιδιϊ και τισ οικογϋνειεσ ϋχουμε να
αντιμετωπύςουμε ϋναν ολοϋνα αυξανόμενο πολυπολιτιςμικό
κοινωνικό

τϊξη,

φύλο,

οικογενειακό

κατϊςταςη,

εθνικϋσ

πληθυςμό:
μειονότητεσ,

οικονομικού μετανϊςτεσ, πρόςφυγεσ και πολλού ϊλλοι. Οι κοινωνύεσ μασ ϋχουν
απομακρυνθεύ από ϋνα μονογλωςςικό, μονοπολιτιςμικό κόςμο, εύναι πια
ταχύτατα μεταβαλλόμενεσ, περύπλοκεσ και ετερογενεύσ.
Παρϊ το γεγονόσ ότι η ανομοιογϋνεια ςτουσ χώρουσ εκπαύδευςησ,
αγωγόσ και φροντύδασ εύναι μια πραγματικότητα - και πιο ϋντονη τα τελευταύα
χρόνια με τα μεταναςτευτικϊ ρεύματα – ςυχνϊ αντιμετωπύζεται από τουσ
παιδαγωγούσ «εύτε ωσ εμπόδιο εύτε ωσ τυχαύο ό περιςταςιακό γεγονόσ. Αυτϋσ οι
δύο ςτϊςεισ υποδηλώνουν δυςκολύα αποδοχόσ τησ διαφορετικότητασ και
εμποδύζουν την παροχό ύςων ευκαιριών για όλα τα παιδιϊ» (Παιδαγωγικό
Ινςτιτούτο, 2011. Ψςτόςο, ωσ παιδαγωγού, όχι μόνο θα πρϋπει να αποδεχθούμε
τη διαφορετικότητα, να ανιχνεύςουμε τισ δικϋσ μασ προκαταλόψεισ και
ςτερεότυπα, να δεχθούμε ότι όλοι οι κανόνεσ και οι βεβαιότητεσ εξαφανύζονται
και να ενςωματώςουμε νϋεσ πρακτικϋσ, αλλϊ και να προετοιμϊςουμε τα παιδιϊ
ώςτε να χτύςουν τισ αυριανϋσ γϋφυρεσ με ϊλλουσ λαούσ και να μϊθουν να ζουν
μαζύ τουσ, να τα διδϊξουμε πώσ να ζουν ςτην ποικιλομορφύα.
Η διαδικαςύα αυτό δεν εύκολη, αλλϊ εύναι ςημαντικό για να μπορϋςουμε
να οικοδομόςουμε μια κοινωνύα που αποδϋχεται όλα τα παιδιϊ και τισ
οικογϋνειϋσ τουσ. Οι προςχολικϋσ δομϋσ και το ςχολεύο εύναι τα πρώτα μϋρη ςτα
οπούα τα παιδιϊ θα κϊνουν τα πρώτα τουσ βόματα ςτην κοινωνύα, εκεύ όπου θα
ϋχουν τισ πρώτεσ αναπαραςτϊςεισ τησ κοινωνύασ ςτην οπούα θα ειςϋλθουν, μιασ
κοινωνύασ που θα εκπϋμψει το μόνυμα ότι εύναι ό δεν εύναι ευπρόςδεκτα. Σο
ςημαντικότερο καθόκον όλων μασ εύναι να ανταποκριθούμε ςτισ ανϊγκεσ όλων
των παιδιών. Για να μπορϋςουμε να το κϊνουμε εύναι ςημαντικό να
κατανοόςουμε ότι τα παιδιϊ και οι οικογϋνειϋσ τουσ αξύζουν τον ςεβαςμό μασ
και ότι μόνο με τον ςεβαςμό μπορούμε να διαχειριςτούμε αποτελεςματικϊ την
πλούςια διαφορετικότητα που μασ περιβϊλλει. Δεν υπϊρχει καμιϊ αμφιβολύα
ότι η ποικιλομορφύα των παιδιών και των οικογενειών τουσ πρϋπει να
λαμβϊνεται υπόψη και ότι η διαφορετικότητα αναφορικϊ με την κοινωνικό
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προϋλευςη, το φύλο, τη θρηςκεύα, την κουλτούρα, τη μητρικό γλώςςα και ούτω
καθεξόσ πρϋπει να αντιμετωπύζεται με ςεβαςμό. Σι ςημαύνει όμωσ να
αντιμετωπύζει κανεύσ τη διαφορετικότητα με ςεβαςμό;
το ερώτημα αυτό επιδιώκει να δώςει απαντόςεισ ο Οδηγόσ
Διαπολιτιςμικού Διαλόγου, ο οπούοσ αποτελεύ μϋροσ του προγρϊμματοσ. κοπόσ
του Οδηγού εύναι να μασ δώςει τη δυνατότητα να εξοικειωθούμε με την ϋννοια
του ςεβαςμού τησ διαφορετικότητασ, να βελτιώςουμε τισ γνώςεισ μασ, να
μϊθουμε να ςκεφτόμαςτε κριτικϊ για τισ πρακτικϋσ μασ και να αποκτόςουμε τισ
απαραύτητεσ

δεξιότητεσ

διαφορετικότητα

ςτισ

ώςτε

να

μπορϋςουμε

προςχολικϋσ

δομϋσ

να

και

διαχειριςτούμε
να

τη

ανταποκριθούμε

αποτελεςματικϊ ςτισ απαιτόςεισ του προγρϊμματοσ.
Ειδικότερα, ςτόχοσ του Οδηγού εύναι να μασ υποςτηρύξει ώςτε: α) να
ςχεδιϊζουμε

το

περιεχόμενο

του

παιδαγωγικού

τουσ

προγρϊμματοσ

επιδιώκοντασ την ανϊπτυξη τησ αυτό-εικόνασ των παιδιών, την εκμϊθηςη τησ
αποδοχόσ των διαφορών και την καταπολϋμηςη προκαταλόψεων και των
ςτερεοτύπων και β) να υιοθετούμε παιδαγωγικϋσ τεχνικϋσ που να προϊγουν τη
ςυνεργαςύα, την ομαδικό εργαςύα, τη βιωματικό μϊθηςη και τη χαρϊ τησ
ςυνύπαρξησ παιδιών με παιδιϊ και παιδιών με ενηλύκουσ.
Σο πρόγραμμα εύναι ιδιαύτερα ευαιςθητοποιημϋνο ςτον τομϋα τησ
ςυμμετοχόσ των γονϋων από διαφορετικϊ πολιτιςμικϊ περιβϊλλοντα μϋςα ςτισ
υφιςτϊμενεσ προςχολικϋσ δομϋσ. τόχοσ του προγρϊμματοσ δεν εύναι μόνο η
καταπολϋμηςη των κοινωνικών διακρύςεων, η αποδοχό και ο ςεβαςμόσ τησ
διαφορετικότητασ,

αλλϊ

κυρύωσ

η

δημιουργύα

ενόσ

διαπολιτιςμικού

περιβϊλλοντοσ που να εξαςφαλύζει, μϋςα από την επικοινωνύα και τισ
ανταλλαγϋσ, τισ δημιουργικϋσ αλληλεπιδρϊςεισ παιδιών και ενηλύκων. Γι’ αυτό
ςημαντικό μϋροσ του Οδηγού εύναι αφιερωμϋνο ςτην ανϊπτυξη καλών
πρακτικών και τεχνικών πλαιςύωςησ και υποςτόριξησ ώςτε να νοιώθουμε
αςφαλεύσ για να προςεγγύςουμε και να ςυνεργαςτούμε με τισ οικογϋνειεσ.
τα κεφϊλαια μικρόσ ϋκταςησ που περιλαμβϊνονται ςτον Οδηγό
προςδιορύζονται βαςικϋσ θεωρητικϋσ ϋννοιεσ και αποτυπώνονται οι βαςικϋσ
αρχϋσ και οι ςτόχοι του προγρϊμματοσ. Επύςησ, περιγρϊφονται οι παιδαγωγικϋσ
προςεγγύςεισ και τεχνικϋσ πλαιςύωςησ που θεωρούνται κατϊλληλεσ για την
εφαρμογό των βαςικών αρχών και την επύτευξη των ςτόχων του. Σϋλοσ,
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περιλαμβϊνονται προτϊςεισ δραςτηριοτότων και ανϊπτυξησ καλών πρακτικών
με ςτόχο να δώςουν νϋεσ ιδϋεσ οι οπούεσ θα μπορούςαν να αξιοποιηθούν κατϊ τη
διϊρκεια του προγρϊμματοσ.
Ελπύζουμε η προςπϊθειϊ μασ αυτό να αποτελϋςει ϋνα χρόςιμο βοόθημα!
Η ομϊδα τησ ΕΑΔΑΠ
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1
εβαςμόσ ςτο διαφορετικό: Βαςικϋσ ϋννοιεσ
Όλα τα παιδιϊ εύναι ύςα.
Ϊχουν δικαύωμα να τα αντιμετωπύζουν χωρύσ διακρύςεισ λόγω τησ
φυλόσ, του φύλου, τησ γλώςςασ, τησ θρηςκεύασ, των απόψεων, τησ
περιουςύασ, τησ κατϊςταςησ, των ιδιαύτερων αναγκών ό τησ
εμφϊνιςόσ τουσ.

Βαςικϋσ ϋννοιεσ
Σι εύναι η διαφορετικότητα;
Ο όροσ διαφορετικότητα αναφϋρεται όχι μόνο ςτουσ ανθρώπουσ που διαφϋρουν
λόγω τησ εθνικότητασ και τησ κουλτούρασ τουσ, αλλϊ και ςτισ διαφορετικϋσ
γλώςςεσ, θρηςκεύεσ, αξύεσ, ικανότητεσ, κοινωνικό-οικονομικό θϋςη, φύλο και
οποιαδόποτε ϊλλη διϊςταςη κϊνει τουσ ανθρώπουσ διαφορετικούσ μεταξύ τουσ.
Αναγνωρύζει, επομϋνωσ, ότι κϊθε ϊνθρωποσ εύναι διαφορετικόσ, ακόμη κι αν
ανόκει ςτην ύδια εθνότητα, κοινότητα ό οικογϋνεια (Durand, 2008.
Vandenbroeck, 2007). Η διαφορετικότητα εύναι μια ϋννοια που εξελύςςεται ςτο
πεδύο τησ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ. Ενώ κϊποτε αφορούςε τα
παιδιϊ από διαφορετικϊ εθνικϊ περιβϊλλοντα, τώρα εμπεριϋχει κϊθε εύδουσ
ατομικόσ διαφορϊσ που υπϊρχει μεταξύ των παιδιών, των οικογενειών και των
παιδαγωγών (Durand, 2008; Petriwskyj, 2010). Η διαφορετικότητα αναγνωρύζει
και αποδϋχεται ότι οι διαφορϋσ υπϊρχουν κατϊ κϊποιον τρόπο ςε κϊθε παιδύ
(Petriwskyj, 2010; Potter, 2007) και επομϋνωσ η διαφορετικότητα εύναι ο
κανόνασ και όχι η εξαύρεςη (Potter, 2007). Η διαφορετικότητα ςτην προςχολικό
αγωγό και εκπαύδευςη αναφϋρεται ςτο δικαύωμα όλων των παιδιών να
ςυμμετϋχουν ςε όλεσ τισ όψεισ και διαςτϊςεισ τησ κοινωνικόσ ζωόσ.
Σι εύναι η ιςότητα;
Ο οριςμόσ τησ διαφορετικότητασ εύναι αναπόςπαςτα ςυνδεδεμϋνοσ με τισ αρχϋσ
τησ ιςότητασ. Η ϋννοια τησ ιςότητασ αφορϊ πρωτύςτωσ το δικαύωμα όλων των
παιδιών για δικαιοςύνη, εκπαύδευςη και αγωγό χωρύσ διακρύςεισ. Για
παρϊδειγμα, οι ϋρευνεσ δεύχνουν ότι παιδιϊ από διαφορετικϋσ κοινωνικϋσ τϊξεισ
ό

διαφορετικό

εθνοτικό

προϋλευςη

αντιμετωπύζονται

ϊνιςα

από

το

εκπαιδευτικό ςύςτημα (MacNaughton & Williams, 1998). Η ιςότητα αναφϋρεται
ςτην ιδϋα τησ κοινωνικόσ δικαιοςύνησ και όχι ςτην ύςη μεταχεύριςη όλων των
παιδιών. Η ύςη μεταχεύριςη των παιδιών, όχι μόνο εύναι αυταπϊτη, αλλϊ εύναι
και απευκταύα καθώσ δεν λαμβϊνει υπόψη την ατομικότητα των παιδιών και τισ
ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ που ϋχει κϊθε παιδύ. Μια εκπαιδευτικό φιλοςοφύα δεν μπορεύ
να βαςύζεται ςτην ύςη μεταχεύριςη όλων των παιδιών, αλλϊ αντύθετα πρϋπει να
παρϋχει ςε κϊθε παιδύ αυτό που ϋχει ανϊγκη, πρϊγμα που υπονοεύ ότι πρϋπει να
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εύμαςτε ςε θϋςη να εξατομικεύουμε και να διαφοροποιούμε τισ πρακτικϋσ μασ
κατϊ περύπτωςη.
Σι εύναι η ταυτότητα;
Σο να ζει κανεύσ αρμονικϊ με τισ ρύζεσ του εύναι εξύςου ςημαντικό τόςο για την
προςωπικό του ανϊπτυξη όςο και μια ειρηνικό κοινωνύα. Για εκεύνουσ που η
κουλτούρα τησ καταγωγόσ τουσ δεν ςυμπύπτει με εκεύνη τησ χώρασ ςτην οπούα
ζουν, εύναι ςημαντικό να βιώνουν αυτό τη διπλό ςυγγϋνεια χωρύσ εςωτερικό
ςύγκρουςη (Vandenbroeck, 2004). Από τα πιο ςημαντικϊ εμπόδια για την
προςωπικό εξϋλιξη και την αρμονικό κοινωνικό ϋνταξη των ατόμων εύναι
αφενόσ η δυςκολύα αναγνώριςησ και αποδοχόσ τησ προςωπικόσ τουσ
ταυτότητασ ό η ϊρνηςη ςτοιχεύων τησ και αφετϋρου η εξϊρτηςό τουσ από ϊλλα
ϊτομα και καταςτϊςεισ. Για παρϊδειγμα, ϊτομα που προϋρχονται από
μειονεκτικϊ περιβϊλλοντα (π.χ. οικονομικού μετανϊςτεσ, γονεύσ από χαμηλϊ
κοινωνικο-οικονομικϊ ςτρώματα), ςτην προςπϊθειϊ τουσ να γύνουν αποδεκτϊ
από τουσ ϊλλουσ, ςυχνϊ δεν αποδϋχονται την προςωπικό τουσ ταυτότητα ό
προςπαθούν να καλύψουν κϊποια προςωπικϊ τουσ χαρακτηριςτικϊ. Καθώσ η
διαμόρφωςη τησ προςωπικόσ ταυτότητασ και η ανϊπτυξη τησ αυτονομύασ
επηρεϊζουν τόςο τον τρόπο με τον οπούο ανταποκρύνονται τα παιδιϊ ςε
ςύνθετεσ και δύςκολεσ καταςτϊςεισ όςο και τα ςχϋδια που κϊνουν για το
μϋλλον, γύνεται ςαφϋσ πόςο ςημαντικό εύναι η ενύςχυςό τουσ ςτην προςχολικό
ηλικύα (Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο, 2011).
Σι εύναι η προκατϊληψη;
Η προκατϊληψη εύναι μια ςτϊςη, γνώμη ό ςυναύςθημα το οπούο διαμορφώνεται
χωρύσ επαρκό προηγούμενη γνώςη, ςκϋψη ό ςυλλογιςμό. Η προκατϊληψη εύναι
ύςωσ μύα εκ των προτϋρων διαμορφωμϋνη κρύςη υπϋρ ό εναντύον κϊποιου
ατόμου, ομϊδασ ό φύλου (Derman-Sparks et al, 2008). O Meertens (1997)
χρηςιμοποιεύ τον όρο προκατϊληψη για να περιγρϊψει μια κατϊςταςη κατϊ την
οπούα το ϊτομο διαθϋτει μια μαθημϋνη προδιϊθεςη να εξαγϊγει αρνητικϋσ
κρύςεισ για κϊποια ομϊδα ωσ όλον ό για κϊποιο ϊλλο ϊτομο ακριβώσ επειδό
εύναι μϋλοσ αυτόσ τησ ομϊδασ (Vandenbroeck, 2004). Οι προκαταλόψεισ
βαςύζονται, ςύμφωνα με τον Meertens (1997), ςε τρύα ςυςτατικϊ: ςτο
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γνωςτικό, το ςυναιςθηματικό και το ςυμπεριφορικό. Σο γνωςτικό αποτελεύται
από ςτερεότυπα, λανθαςμϋνεσ ιδϋεσ και γενικεύςεισ ςχετικϊ με μια ομϊδα. Σο
ςυναιςθηματικό αναφϋρεται ςτα αρνητικϊ ςυναιςθόματα που βγαύνουν ςτην
επιφϊνεια, όποτε ςκεφτόμαςτε μια ομϊδα ό ϋνα μϋλοσ αυτόσ τησ ομϊδασ. Και
τϋλοσ, το ςυμπεριφορικό, αναφϋρεται ςτην εικόνα που ϋχει κϊποιοσ για μια
ομϊδα και ςτα αρνητικϊ ςυναιςθόματα που τη ςυνοδεύουν και τα οπούα τον
οδηγούν ςε μεροληπτικϋσ ςυμπεριφορϋσ (Vandenbroeck, 2004).
Σι εύναι τα ςτερεότυπα;
Σο ςτερεότυπο εύναι μια υπεραπλουςτευμϋνη γενύκευςη ςχετικϊ με μια
ςυγκεκριμϋνη ομϊδα, φυλό ό φύλο η οπούα ςυνόθωσ από υποτιμητικϊ
υπονοούμενα.
Σι εύναι η καταπολϋμηςη των προκαταλόψεων;
Η

καταπολϋμηςη

των

προκαταλόψεων

εύναι

μια

ενεργόσ/ακτιβιςτικό

προςϋγγιςη, όπου κανεύσ μϊχεται ενϊντια ςτισ προκαταλόψεισ, τα ςτερεότυπα
και τισ μεροληπτικϋσ ςυμπεριφορϋσ. ε μια κοινωνύα όπου οι θεςμικϋσ δομϋσ
δημιουργούν και διατηρούν τον ρατςιςμό και τη μεροληπτικό ςυμπεριφορϊ
απϋναντι ςε ϊτομα με διαφορετικϋσ ικανότητεσ, δεν αρκεύ να μη μεροληπτεύ
κανεύσ (πρϊγμα πολύ απύθανο) ούτε αρκεύ να εύναι παρατηρητόσ. Εύναι
απαραύτητο κϊθε ϊτομο να παρεμβαύνει ενεργϊ, να αμφιςβητεύ και να
καταπολεμϊ τισ προςωπικϋσ και θεςμικϋσ ςυμπεριφορϋσ οι οπούεσ διαιωνύζουν
την καταπύεςη.
Σι εύναι ο ρατςιςμόσ;
Ρατςιςμόσ εύναι οποιαδόποτε ςτϊςη, πρϊξη ό θεςμικό πρακτικό που
υποςτηρύζεται από τη θεςμικό εξουςύα και υποτϊςςει τουσ ανθρώπουσ εξαιτύασ
του χρώματόσ τουσ. Αυτό περιλαμβϊνει την επιβολό του πολιτιςμού μιασ
εθνοτικόσ ομϊδασ με τϋτοιο τρόπο που να ςυνοδεύεται από την ϊρνηςη
ςεβαςμού και τη μεύωςη ό την εξϊλειψη τησ πολιτιςμικόσ παρϊδοςησ ϊλλων
φυλών.
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Σι ςημαύνει ενςυναύςθηςη;
Πρόκειται για την ικανότητα να αιςθϊνεται κανεύσ το ύδιο το πρόβλημα του
ϊλλου ςαν δικό του, να φτϊςει ςτο ςημεύο να «μπει ςτη θϋςη του ϊλλου», να
κατανοόςει ότι υπϊρχουν πολλαπλϋσ οπτικϋσ για το ύδιο θϋμα. το πεδύο τησ
εκπαύδευςησ, όταν ολοκληρώνεται αυτόσ ο ςτόχοσ, παρατηρούνται ςημαντικϋσ
αλλαγϋσ τόςο ςτη δυναμικό τησ ομϊδασ όςο και τη ςυμπεριφορϊ των παιδιών
μϋςα και ϋξω από τη ςχολικό τϊξη. Οι αλλαγϋσ αυτϋσ περιλαμβϊνουν την
καλύτερη ενςωμϊτωςη των διαφορετικών παιδιών ςτην ομϊδα, καλύτερεσ
ςχϋςεισ και βελτιωμϋνεσ δεξιότητεσ επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ μεταξύ όλων
των παιδιών, καθώσ και διϊχυςη του νϋου τρόπου ςκϋψησ προσ την οικογϋνειϊ
τουσ ςε μια προςπϊθεια να βοηθόςουν τουσ γονεύσ τουσ να ςκϋφτονται με τον
ύδιο τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι προκαταλόψεισ και αυξϊνεται η
ανεκτικότητα απϋναντι ςτη διαφορετικότητα (I-RED, 2012).
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2
Ασ υποδεχθούμε τον Άλλο: Παιδαγωγικϋσ προςεγγύςεισ
και τεχνικϋσ πλαιςύωςησ

Βαςικϋσ αρχϋσ και ςτόχοι του προγρϊμματοσ
Σο παιδαγωγικό πλαύςιο αναφορϊσ του προγρϊμματόσ μασ ςτηρύζεται ςτισ
βαςικϋσ αρχϋσ που ϋχει υιοθετόςει το ευρωπαώκό δύκτυο DECET (Diversity in
Early Childhood Education and Training – Η Διαφορετικότητα ςτην Προςχολικό
Εκπαύδευςη και ςτην Επιμόρφωςη) για την ιςότητα των δικαιωμϊτων και τον
ςεβαςμό ςτη διαφορετικότητα (DECET, 2007). Σο ευρωπαώκό δύκτυο αυτό ϋχει
ωσ ςτόχο την αρωγό των παιδιών ςτη δημιουργύα μιασ θετικόσ αυτό-εικόνασ και
τησ εικόνασ του ύδιου τουσ του πολιτιςμικού υποβϊθρου και ςτην αντιμετώπιςη
με ςεβαςμό των παιδιών που ϋχουν διαφορετικό προϋλευςη. Κεντρικϊ ςτοιχεύα
τησ παιδαγωγικόσ προςϋγγιςησ που προϊγει το ευρωπαώκό δύκτυο DECET
ςχετικϊ με το πώσ πρϋπει να καλλιεργεύται ο ςεβαςμόσ ςτη διαφορετικότητα
ςτισ προςχολικϋσ δομϋσ εύναι: α) η ςημαςύα τού να βοηθϊμε τα παιδιϊ να
δημιουργόςουν την αυτό-εικόνα τουσ, β) η απαραύτητη βοόθεια που πρϋπει να
τουσ προςφϋρουμε για να ςυνυπϊρχουν με τουσ ϊλλουσ με ςεβαςμό, γ) η
αναγνώριςη και η εκτύμηςη τησ οικογενειακόσ κουλτούρασ των παιδιών και δ) η
ςημαςύα τησ γονεώκόσ ανϊμειξησ ςτισ υπηρεςύεσ εκπαύδευςησ και φροντύδασ των
παιδιών προςχολικόσ ηλικύασ.
Οι αρχϋσ αυτϋσ διαπνϋουν το παιδαγωγικό πλαύςιο του προγρϊμματόσ
μασ και προςδιορύζουν τουσ ςτόχουσ για τον ςχεδιαςμό και την υλοπούηςη των
δρϊςεων. Ειδικότερα, οι βαςικϋσ αυτϋσ αρχϋσ και ςτόχοι εύναι:

1. Όλοι και όλεσ να αιςθϊνονται ότι ανόκουν.
Σο αύςθημα του ανόκειν προωθεύται:
 Όταν φροντύζουμε να αιςθϊνονται ευπρόςδεκτα ΟΛΑ τα παιδιϊ και ΟΛΟΙ
οι γονεύσ και τουσ προςκαλούμε να ςυμμετϋχουν ςτισ δραςτηριότητεσ
του προγρϊμματοσ.
 Όταν αναγνωρύζουμε τισ ανϊγκεσ όλων των παιδιών και των οικογενειών
τουσ και τουσ δύνουμε ξεχωριςτό προςοχό.
 Όταν ο χώροσ και το πρόγραμμϊ μασ αντανακλούν τα χαρακτηριςτικϊ
ςτοιχεύα όλων όςων ςυμμετϋχουν.
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 Όταν θϋτουμε ερωτόματα ςτον εαυτό μασ ωσ παιδαγωγού για τισ
εμπειρύεσ μασ, τα ςυναιςθόματϊ μασ και τισ δικϋσ ςτϊςεισ μασ ςε ςχϋςη
με τη διαφορετικότητα.

2. Όλοι και όλεσ να ενδυναμώνονται ώςτε να αναπτύξουν τισ
ποικύλεσ πτυχϋσ τησ ταυτότητασ τουσ.
Η ενδυνϊμωςη των ποικύλων πτυχών τησ ταυτότητασ προωθεύται:
 Όταν δημιουργούμε, ωσ παιδαγωγού, ϋνα περιβϊλλον αποδοχόσ και
εμπιςτοςύνησ ώςτε παιδιϊ και οικογϋνειεσ να νιώθουν περηφϊνια για τισ
πολλαπλϋσ του ταυτότητεσ.
 Όταν παρϋχουμε ϋνα κλύμα αςφϊλειασ όπου όλεσ οι απόψεισ, πεποιθόςεισ
και αξύεσ να μπορούν να εκφρϊζονται και να διαπραγματεύονται.
 Όταν οι παιδαγωγικϋσ δραςτηριότητεσ μασ εςτιϊζονται ςτισ ανϊγκεσ τα
ενδιαφϋροντα, τα ερωτόματα και τισ εμπειρύεσ των παιδιών.
 Όταν τα παιδιϊ, γονεύσ και παιδαγωγού ανταλλϊςςουν πληροφορύεσ ώςτε
να

κατανοόςουν

καλύτερα

τισ

ςυνθόκεσ

ζωόσ

τουσ

και

να

ανταποκρύνονται κατϊλληλα.

3. Όλοι και όλεσ να μπορούν να μϊθουν ο ϋνασ από τον ϊλλο.
Η βαςικό αυτό αρχό προωθεύται:
 Όταν ενθαρρύνουμε την αναγνώριςη και την αποδοχό των διαφορών
αλλϊ και των ομοιοτότων.
 Όταν επιτρϋπουμε ςε όλουσ να ανταλλϊςςουν και να διαπραγματεύονται
ιδϋεσ και προτϊςεισ και να ςυμμετϋχουν ενεργϊ.
 Όταν

ωσ

παιδαγωγού

αναςτοχαζόμαςτε

και

προςπαθούμε

να

προχωρόςουμε πϋρα από τα όρια και τουσ περιοριςμούσ των γνώςεων,
αξιών, εικόνων, πεποιθόςεων, εικαςιών και ςυναιςθημϊτων μασ.

4. Όλοι και όλεσ να ςυμμετϋχουν ωσ ενεργού πολύτεσ.
Η βαςικό αυτό αρχό προωθεύται:
 Όταν δημιουργούμε δημοκρατικϋσ ςχϋςεισ και αναζητούμε τη γνώμη
όλων των παιδιών και των γονιών.
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 Όταν μοιραζόμαςτε όλοι ευθύνεσ, παιδαγωγού, γονεύσ και παιδιϊ ςτον
ςχεδιαςμό των καθημερινών δρώμενων.

5. Όλοι και όλεσ
προκαταλόψεισ.

να

καταπολεμούμε

ςτερεότυπα

και

Η καταπολϋμηςη των ςτερεοτύπων και των προκαταλόψεων προωθεύται:
 Όταν δεν αποδεχόμαςτε τισ διακρύςεισ
 Όταν

εντοπύζουμε

προκαταλόψεισ

και

ςτερεότυπα

και

τισ

καταδικϊζουμε.
 Όταν δημιουργούμε ευκαιρύεσ για ςυζότηςη ςχετικϊ με τισ ανιςότητεσ
ςτα δικαιώματα, την κοινωνικό αδικύα και τισ ςχϋςεισ εξουςύασ ςτην
κοινωνύα.

Πώσ θα εφαρμόςουμε ςτην πρϊξη τισ βαςικϋσ αρχϋσ και τουσ
ςτόχουσ του προγρϊμματοσ;
Η εφαρμογό των βαςικών αρχών του προγρϊμματοσ ςτην πρϊξη απαιτεύ την
επιλογό κατϊλληλων παιδαγωγικών προςεγγύςεων που να μπορούν να τισ
υποςτηρύζουν. Σο πλαύςιο αυτό μπορούν να διαμορφώςουν παιδαγωγικϋσ
προςεγγύςεισ, όπωσ εύναι: α) η παιδοκεντρικό προςϋγγιςη, β) η εκπαύδευςη ςτα
ανθρώπινα δικαιώματα, γ) η ενεργητικό ακρόαςη, δ) η διαφοροποιημϋνη
παιδαγωγικό και ε) η παιδαγωγικό για την καταπολϋμηςη των προκαταλόψεων.

Παιδοκεντρικό προςϋγγιςη
Μια παιδοκεντρικό προςϋγγιςη δύνει πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτο παιδύ και
λαμβϊνει υπόψη τισ εμπειρύεσ, τα ενδιαφϋροντα, τισ ανϊγκεσ, τισ δυνατότητεσ,
τισ οικογϋνειεσ και την ολόπλευρη ανϊπτυξη του. Ο παιδαγωγόσ παρϋχει ςτο
παιδύ ευκαιρύεσ ώςτε να πϊρει πρωτοβουλύεσ, να κοινωνικοποιηθεύ, να
ςυμμετϋχει ενεργϊ, να ςυνεργαςτεύ με τα ϊλλα παιδιϊ, ενώ παρϊλληλα
ενδυναμώνει τη διϊθεςη του παιδιού για εξερεύνηςη και μϊθηςη προςφϋροντασ
κατϊλληλα ερεθύςματα και εμπειρύεσ. Ϊνα πρόγραμμα που ςτηρύζεται ςε μια
παιδοκεντρικό προςϋγγιςη εςτιϊζει ςτον αυθεντικό κόςμο του παιδιού: ςτισ
εμπειρύεσ του, την ταυτότητϊ του, την οικογϋνειϊ του, την τοπικό κοινότητα και
γενικότερα ςε όλα όςα ϋχουν νόημα για το παιδύ.
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Πώσ εφαρμόζουμε ςτην πρϊξη μια παιδοκεντρικό προςϋγγιςη; Μερικϊ
παραδεύγματα.
 Όταν επιτρϋπουμε ςτα παιδιϊ να επιλϋγουν (π.χ. δραςτηριότητεσ, με
ποιον θα παύξουν, τι εύδουσ υλικϊ θα χρηςιμοποιόςουν, πόςο χρόνο θα
παύξουν κ.λπ.)
 Όταν παρατηρούμε τα ενδιαφϋροντα των παιδιών και τα υποςτηρύζουμε
με διαφορετικούσ τρόπουσ (π.χ. κϊνουμε προτϊςεισ για να επεκτεύνουμε
το παιχνύδι τουσ, τουσ παρϋχουμε καινούριο υλικό κ.λπ.)
 Όταν θϋτουμε ανοιχτϋσ ερωτόςεισ ςτα παιδιϊ (π.χ. «εςύ τι νομύζεισ ότι θα
μπορούςεσ να κϊνεισ;…»)
 Όταν δύνουμε την ευκαιρύα ςτα παιδιϊ να εκφρϊςουν τισ απόψεισ τουσ,
τισ εμπειρύεσ τουσ ό τισ επιθυμύεσ τουσ (π.χ. μιλούν για τισ εμπειρύεσ τουσ
και εκφρϊζουν τα ςυναιςθόματϊ τουσ).
 Όταν ςυζητϊμε με τα παιδιϊ και διαμορφώνουμε μαζύ τουσ κανόνεσ τησ
ομϊδασ.
 Όταν ςυνεργϊζονται μεταξύ τουσ για να φτιϊξουν ϋνα ομαδικό κολϊζ.
 Όταν δύνουμε την ευκαιρύα ςτα παιδιϊ να εκφρϊςουν την ϊποψη τουσ για
τισ δραςτηριότητεσ του προγρϊμματοσ.

Η διαμόρφωςη κανόνων με τα παιδιϊ
Η ςυμμετοχό των παιδιών ςτη θϋςπιςη των κανόνων εύναι ϋνασ τρόποσ
για να μεταδώςουμε ςτα παιδιϊ ότι ζωό μϋςα ςτην κοινότητα τησ τϊξησ
μασ εύναι κοινό ευθύνη όλων. Εύναι πιθανότερο ότι τα παιδιϊ θα
κατανοόςουν και θα εφαρμόςουν κανόνεσ όταν ϋχουν βοηθόςει ςτη
διαμόρφωςό τουσ. Για να τα βοηθόςουμε πρϋπει να ςυζητόςουμε μαζύ
τουσ γιατύ χρειαζόμαςτε τουσ κανόνεσ και να τα ενθαρρύνουμε να
προτεύνουν ιδϋεσ, καθοδηγώντασ τα να ςκεφτούν πιθανϊ προβλόματα που
απαιτούν να διαμορφώςουμε κανόνεσ. Οι κανόνεσ που θα διαμορφώςουμε
πρϋπει να εύναι λύγοι και απλού και να δύνουν ϋμφαςη ςτο θετικό (π.χ.
«Βοηθϊμε ο ϋνασ τον ϊλλον», «Περπατϊμε ςτην αύθουςα. Σρϋχουμε ςτην
αυλό».)
(Dodge, Colker & Heroman, 2008).
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Παρϊδειγμα δραςτηριότητασ: Η αξιολόγηςη των δραςτηριοτότων του
προγρϊμματοσ από τα παιδιϊ
Η «αξιολόγηςη» των δραςτηριοτότων του προγρϊμματοσ από τα παιδιϊ εύναι
ϋνα παρϊδειγμα διαμόρφωςησ ενόσ δημοκρατικού περιβϊλλοντοσ ςτην ομϊδα
και μιασ παιδοκεντρικόσ προςϋγγιςησ ςτο πρόγραμμϊ μασ. το τϋλοσ τησ ημϋρασ
ό μια φορϊ την εβδομϊδα μπορούμε να ζητόςουμε από τα παιδιϊ να εκφρϊςουν
τισ απόψεισ τουσ ςχετικϊ με το πρόγραμμα. Μερικϋσ απλϋσ ερωτόςεισ που θα
μπορούςαμε να κϊνουμε: Τι ςασ ϊρεςε από όςα κϊναμε;, Γιατύ ςασ ϊρεςε; Υπόρχε
κϊτι που δεν ςασ ϊρεςε ςε όςα κϊναμε; Τι εύναι αυτό; Γιατύ δεν ςασ ϊρεςε;
Δυςκολευτόκατε κϊπου; Τι μϊθατε; Εναλλακτικϊ θα μπορούςαμε να
χρηςιμοποιόςουμε καρτϋλεσ με πρόςωπα και να ενθαρρύνουμε τα παιδιϊ να
εκφρϊςουν τα ςυναιςθόματϊ τουσ ό να ζητόςουμε από τα παιδιϊ να
ζωγραφύςουν ϋνα πρόςωπο που να υποδηλώνει το ςυναύςθημϊ τουσ.

Εκπαύδευςη ςτα ανθρώπινα δικαιώματα
Η εκπαύδευςη ςτα ανθρώπινα δικαιώματα απαιτεύ δημοκρατικό και «οριζόντια»
δομό που ςϋβεται τα δικαιώματα των παιδιών και των οικογενειών και προωθεύ
ςυνολικϊ ςε καθημερινό βϊςη τον ςεβαςμό, την αυτοεκτύμηςη, την
αυτοπειθαρχύα, την ατομικότητα και την ενδυνϊμωςη τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτισ
αποφϊςεισ που τουσ αφορούν. Επιπλϋον, προώποθϋτει την ενθϊρρυνςη του
ςυλλογιςμού, τησ ανϊλυςησ και τησ κριτικόσ ςκϋψησ, τησ διαςκϋδαςησ και του
δημιουργικού παιχνιδιού και τη δημιουργύα δημοκρατικού περιβϊλλοντοσ.
Ο παιδαγωγόσ ςτη ςύγχρονη κοινωνικό πραγματικότητα παύει να εύναι
αυτόσ που αποκλειςτικϊ μεταφϋρει γνώςη και γύνεται ο διαμεςολαβητόσ. Ο
ρόλοσ του παιδαγωγού εύναι ρόλοσ ςυντονιςτό. Δεν υποδεικνύει ςτουσ μαθητϋσ
τι θα κϊνουν, αλλϊ προςπαθεύ να εκμαιεύςει και να τουσ βοηθόςει να
ανακαλύψουν τισ προςωπικϋσ τουσ ανϊγκεσ αλλϊ και τισ ανϊγκεσ των γύρω
τουσ. Μόνο ϋνα παιδύ που κατανοεύ ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα απορρϋουν
από τισ βαςικϋσ ανθρώπινεσ ανϊγκεσ και ϋχει ενςυναύςθηςη για τα ϊλλα
ανθρώπινα όντα θα αναλϊβει προςωπικό ευθύνη για την προςταςύα των
ανθρωπύνων δικαιωμϊτων των ϊλλων.
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Πώσ μπορούμε να εφαρμόςουμε ςτην πρϊξη την εκπαύδευςη ςτα
ανθρώπινα δικαιώματα;
Η μεθοδολογύα βαςύζεται ςτισ αρχϋσ τησ βιωματικόσ εκπαύδευςησ, οι οπούεσ
ςτηρύζονται ςτην ενεργό ςυμμετοχό και τισ προςωπικϋσ εμπειρύεσ των παιδιών.
Σα παιδιϊ φϋρουν τισ εμπειρύεσ και τα ςυναιςθόματϊ τουσ, βιώνουν
καταςτϊςεισ, αναζητούν νοόματα μϋςα από τουσ δεςμούσ τησ ςχολικόσ τϊξησ,
τησ καθημερινόσ ζωόσ και τησ κοινωνικόσ πραγματικότητασ, ενεργοποιούν τη
φανταςύα και τη δημιουργικότητϊ τουσ και κινητοποιούνται για κοινωνικό
δρϊςη. τόχοσ, λοιπόν, εύναι να αναπτύξουν τα παιδιϊ τη γνώςη, τισ δεξιότητεσ,
τισ αξύεσ και τισ ςυμπεριφορϋσ που χρειϊζονται για να ςυμμετϋχουν μϋςα ςτην
κοινωνύα, γνωρύζοντασ και προςτατεύοντασ τα δικαιώματϊ τουσ, αλλϊ και αυτϊ
των ϊλλων.
Ενδεικτικϋσ δραςτηριότητεσ:
Αναγνωρύζοντασ ομοιότητεσ και διαφορϋσ μεταξύ μασ
Σα παιδιϊ κϊθονται ςε κύκλο. Ϊνα παιδύ ςηκώνεται, κϊθεται ςτο μϋςον του
κύκλου και αναφϋρει ϋνα ιδιαύτερο γνώριςμϊ του ό χαρακτηριςτικό τησ
εξωτερικόσ του εμφϊνιςησ (π.χ. «φορϊει ζώνη»). Όποιοσ ϋχει αυτό το
χαρακτηριςτικό, θα πρϋπει αμϋςωσ να αλλϊξει θϋςη, ακόμα και το παιδύ που
εύναι ςτο μϋςον του κύκλου. Σα παιδιϊ με ϋναν διαςκεδαςτικό τρόπο μπορούν
να αναγνωρύςουν όμοια και διαφορετικϊ χαρακτηριςτικϊ μεταξύ τουσ (United
Nations, 2004).
Ποιοσ εύμαι;
Σα παιδιϊ μπορούν να φτιϊξουν ϋνα βιβλύο που να περιγρϊφει τον εαυτό τουσ ό
μπορούν να φτιϊξουν ϋνα βιβλύο για όλα τα παιδιϊ τησ ομϊδασ. Σο βιβλύο μπορεύ
να περιλαμβϊνει ζωγραφιϋσ ό φωτογραφύεσ και να εύναι χωριςμϋνο ςε
θεματικϋσ ενότητεσ: Ο εαυτόσ μου, Η οικογϋνειϊ μου, Οι φύλοι μου, Σα
αγαπημϋνα παιχνύδια μου κ.λπ. Σα παιδιϊ μπορούν να ζωγραφύςουν τον εαυτό
τουσ, την οικογϋνειϊ τουσ, τουσ φύλουσ τουσ ό τα αγαπημϋνα τουσ παιχνύδια
(United Nations, 2004).
Ένασ κύκλοσ για να μιλϊμε
Σα παιδιϊ κϊθονται ςε κύκλο μαζύ με την παιδαγωγό. Η παιδαγωγόσ ξεκινϊ το
παιχνύδι διατυπώνοντασ ανοιχτϋσ προτϊςεισ και κϊθε παιδύ απαντϊ όταν
ϋρχεται η ςειρϊ του. Για παρϊδειγμα:
- Σο αγαπημϋνο μου παιχνύδι εύναι….
- Εύμαι ευτυχιςμϋνοσ όταν….
- Όταν μεγαλώςω, θα όθελα να γύνω….
- Μια μϋρα ελπύζω να….
Η ακρόαςη των ϊλλων παιδιών και η ιςότιμη κατανομό του χρόνου για όλα τα
παιδιϊ εύναι πολύ ςημαντικϊ ςτοιχεύα ςε αυτό τη δραςτηριότητα. Όςα παιδιϊ
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δεν θϋλουν, μπορούν να μη μιλόςουν και να δώςουν τη ςειρϊ τουσ ςτο επόμενο
παιδύ. Κϊθε παιδύ παραμϋνει ςτον κύκλο όςο διαρκεύ αυτό η δραςτηριότητα.
Ο εαυτόσ μου
Κϊθε παιδύ τησ ομϊδασ ξαπλώνει ςτο πϊτωμα πϊνω ςε χαρτύ του μϋτρου και με
ϋνα μαρκαδόρο ςχεδιϊζουμε το περύγραμμα του ςώματόσ του. τη ςυνϋχεια,
γρϊφουμε μϋςα ςτο περύγραμμα για τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ του (π.χ.
όνομα, ύψοσ, τι αρϋςει ςτο παιδύ να μαθαύνει κ.λπ.). τη ςυνϋχεια μπορούμε να
αναρτόςουμε το ςχϋδιο ςτον τούχο δύνοντασ την ευκαιρύα να μϊθουν για τα
υπόλοιπα.

Ενεργητικό ακρόαςη
Ενεργητικό ακρόαςη ςημαύνει να προςφϋρεισ ςτα παιδιϊ ουςιαςτικϋσ
ευκαιρύεσ (χρόνο, χώρο και επιλογϋσ) ώςτε να μπορούν να εκφρϊςουν τισ
ςκϋψεισ, τισ ανηςυχύεσ, τα ςυναιςθόματα, τισ ιδϋεσ και τισ επιθυμύεσ τουσ.
Ενεργητικό ακρόαςη ςημαύνει να ανταποκρύνεςαι ςε όςα λϋνε τα παιδιϊ, να
αναγνωρύζεισ ότι μπορούν να εκφρϊςουν τισ ςκϋψεισ τουσ και τα ςυναιςθόματϊ
τουσ όχι μόνο με τον προφορικό λόγο, αλλϊ και με τη γλώςςα του ςώματόσ τουσ,
τη ςυμπεριφορϊ και τισ ενϋργειϋσ τουσ.
Ενεργητικό ακρόαςη ςημαύνει να δύνεισ προςοχό ςε όςα λϋνε και όςα κϊνουν
τα παιδιϊ και να τα ενθαρρύνεισ να μοιραςτούν τισ ςκϋψεισ τουσ και τα
ςυναιςθόματϊ τουσ.
Ενεργητικό ακρόαςη ςημαύνει να δύνεισ προςοχό ςτουσ πολυϊριθμουσ
δημιουργικούσ τρόπουσ που μεταχειρύζονται για να εκφρϊςουν τισ απόψεισ και
τισ εμπειρύεσ τουσ.
Ενεργητικό ακρόαςη εύναι:
Μια ενεργητικό διαδικαςύα επικοινωνύασ που περιλαμβϊνει όχι
μόνο την ακρόαςη, αλλϊ και την ερμηνεύα.
Δεν περιορύζεται ςτον προφορικό λόγο, αλλϊ περιλαμβϊνει όλεσ
τισ αιςθόςεισ.
Εύναι απαραύτητη για την ενεργητικό ςυμμετοχό του παιδιού ςτην
εκπαιδευτικό διαδικαςύα.
Εύναι απαραύτητη όταν θϋλουμε να εμπλϋξουμε το παιδύ ςτη λόψη
αποφϊςεων για ζητόματα που το αφορούν.
(Clark, 2005)
Η δυνατότητα που δύνει η ενεργητικό ακρόαςη να ακουςτεύ η φωνό των
παιδιών μϋςα από πολυϊριθμουσ δημιουργικούσ τρόπουσ και όχι μόνο μϋςα από
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την ομιλύα, την καθιςτϊ πρόςφορο πεδύο για τα παιδιϊ που προϋρχονται από
διαφορετικϊ γλωςςικϊ και πολιτιςμικϊ περιβϊλλοντα (Clark & Moss, 2010).
Η προςϋγγιςη αυτό ςτηρύζεται ςτην «παιδαγωγικό τησ ακρόαςησ» που
αναπτύςςεται ςτα προςχολικϊ κϋντρα του Ρϋτζιο Εμύλια και αποτελεύ μια
«πρακτικό όθουσ» των παιδαγωγών ςτισ αλληλεπιδρϊςεισ τουσ με τα παιδιϊ. Η
ενεργητικό ακρόαςη αποτελεύ, ςύμφωνα με την Rinaldi (2006), πρώην
διευθύντρια των προςχολικών κϋντρων του Ρϋτζιο Εμύλια «ϋναν τρόποσ ςκϋψησ
και αντύληψησ του εαυτού μασ ςτισ ςχϋςεισ μασ με τουσ ϊλλουσ και τον κόςμο.
Εύναι πώσ ωσ ϊνθρωποι θϋλουμε να εύμαςτε ςτον κόςμο. Εύναι πώσ θϋλουμε να
εύναι η κοινωνύα μασ. Εύναι μια πολιτιςμικό, πολιτικό και ηθικό ιδϋα. Ακούμε όχι
μόνο με τα αυτιϊ μασ, αλλϊ με όλεσ μασ τισ αιςθόςεισ. Και ακούμε χιλιϊδεσ
γλώςςεσ, ςύμβολα και κώδικεσ προκειμϋνου να εκφραςτούμε και να
επικοινωνόςουμε» (Rinaldi, 2006: 49). Η ακρόαςη, η οπούα γύνεται αντιληπτό
κατϊ αυτόν τον τρόπο αποτελεύ μια διαδικαςύα-κλειδύ για τη διαμόρφωςη ενόσ
περιβϊλλοντοσ ςτο οπούο παρϋχεται ο χρόνοσ και ο χώροσ για να εκφρϊςουν τα
παιδιϊ τισ απόψεισ, τισ ανηςυχύεσ, τα ενδιαφϋροντα και τισ επιθυμύεσ τουσ με
οποιοδόποτε τρόπο επιθυμούν, αλλϊ και ςτο οπούο αιςθϊνονται αυτοπεπούθηςη
και αςφϊλεια (Lancaster, 2003).
Η ενεργητικό ακρόαςη αποτελεύ επύςησ μια πρακτικό που αναγνωρύζει τα
δικαιώματα των παιδιών και ειδικότερα, το δικαύωμα να εκφρϊζουν ελεύθερα
τη γνώμη τουσ, να ακούγεται η φωνό τουσ και να ςυμμετϋχουν ςτη λόψη
αποφϊςεων για οποιοδόποτε θϋμα τα αφορϊ.
Πώσ μπορούμε να εφαρμόςουμε την ενεργητικό ακρόαςη ςτην πρϊξη;
Μερικϊ παραδεύγματα
α) μϋςα από την παρατόρηςη
Η παρατόρηςη μϊσ επιτρϋπει να κατανοόςουμε καλύτερα τισ ανϊγκεσ των
παιδιών και τη ςυμπεριφορϊ τουσ (Clark & Moss, 2010). Παρατηρώντασ τη
ςυμπεριφορϊ τουσ μπορούμε να αποκτόςουμε πολύτιμεσ πληροφορύεσ χωρύσ να
χρειαςτεύ να κϊνουμε ερωτόςεισ, αφού το παιδύ μπορεύ να εκφραςτεύ όχι μόνο
με αυτϊ που λϋει, αλλϊ και με αυτϊ που κϊνει. Για παρϊδειγμα, με την
παρατόρηςη μπορούμε να καταλϊβουμε τα ενδιαφϋροντα και τισ ανϊγκεσ των
παιδιών, ενώ παρατηρώντασ τη ςτϊςη του ςώματόσ τουσ μπορούμε να
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κατανοόςουμε τα ςυναιςθόματϊ τουσ. Η παρατόρηςη εύναι ιδιαύτερα πολύτιμη
ςτην περύπτωςη των μικρών παιδιών, των παιδιών που δεν ϋχουν ωσ πρώτη
γλώςςα την ελληνικό ό ςτισ περιπτώςεισ των ςυνεςταλμϋνων παιδιών ό των
παιδιών που ϋχουν δυςκολύεσ ςτον προφορικό λόγο.
Μπορούμε να παρατηρόςουμε τα παιδιϊ και να καταγρϊψουμε
ςυςτηματικϊ τισ αντιδρϊςεισ και τη ςυμπεριφορϊ του ςε διϊφορεσ
παιδαγωγικϋσ καταςτϊςεισ (π.χ. όταν το παιδύ παύζει μόνο του, όταν παύζει με τα
ϊλλα παιδιϊ, όταν εύναι ςτην αυλό, κατϊ τη διϊρκεια του φαγητού, την ώρα που
προςϋρχεται ςτο προςχολικό κϋντρο ό την ώρα που αναχωρεύ κ.λπ.).
Πώσ μπορούμε να καταγρϊψουμε τισ παρατηρόςεισ μασ;
Με το ημερολόγιο. το ημερολόγιο ςημειώνουμε με ςύντομο και
περιγραφικό τρόπο το εύδοσ τησ δραςτηριότητασ ό τησ αςχολύασ που
παρατηρούμε, τισ αντιδρϊςεισ των παιδιών και τα γεγονότα που
θεωρούμε ςημαντικϊ (βλ. Παρϊρτημα).
Παρϊδειγμα καταγραφόσ παρατόρηςησ ςε ημερολόγιο
Όνομα παιδιού: τεφανύα
Ηλικύα: 5
Ημερομηνύα: 5 επτεμβρύου
Γεγονόσ: όμερα η τεφανύα επϋλεξε να διαβϊςει μόνη τησ βιβλύα ςτη
γωνιϊ του κουκλόςπιτου. τη ςυνϋχεια κϊθιςε ςτο πϊτωμα πόρε μια
κούκλα ςτην αγκαλιϊ τησ και ϊρχιςε να τησ διαβϊζει την ιςτορύα.
Σημειώςεισ/Σχόλια:
Εύναι η πρώτη φορϊ που επϋλεξε να αςχοληθεύ μόνη τησ με κϊποιο
βιβλύο. Αν και όταν τησ το ζητϊω, ςυμμετϋχει ςε δραςτηριότητεσ
ανϊγνωςησ ςε μικρϋσ ομϊδεσ.

Με τισ ςχϊρεσ/φύλλα παρατόρηςησ. Οι ςχϊρεσ παρατόρηςησ μπορούν να
μασ βοηθόςουν να επικεντρωθούμε ςε ςυγκεκριμϋνα ςημεύα χωρύσ να
χανόμαςτε ςε όλα όςα ςυμβαύνουν ςτην τϊξη (βλ. Παρϊρτημα).
β) μϋςα από την
ιςτοριών/παραμυθιών

ομαδικό

ςυζότηςη

και

την

αφόγηςη

Οι ομαδικϋσ ςυζητόςεισ ενθαρρύνουν τισ αλληλεπιδρϊςεισ μεταξύ των παιδιών
και επιτρϋπουν ςτα παιδιϊ (τα μεγαλύτερα) να ςυζητόςουν για ζητόματα που
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τουσ απαςχολούν. Ερϋθιςμα για ομαδικϋσ ςυζητόςεισ μπορεύ να αποτελϋςει η
αφόγηςη ιςτοριών/παραμυθιών που επιτρϋπει ςτα παιδιϊ να εκφρϊςουν
απόψεισ και ςυναιςθόματα ςυνδϋοντασ τισ δικϋσ τουσ εμπειρύεσ με τισ ιςτορύεσ
και τουσ πρωταγωνιςτϋσ τησ. Σα παιδιϊ ταυτύζονται με τουσ όρωεσ,
προβληματύζονται, αιςθϊνονται και βιώνουν ότι και ο ύδιοσ ο όρωασ, ςχολιϊζουν
τα ςυναιςθόματα και τισ πρϊξεισ του και αναφϋρονται ςε δικϋσ τουσ παρόμοιεσ
εμπειρύεσ (Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο, 2011: 126).
Παρϊδειγμα
Φρηςιμοποιούμε μια ιςτορύα για να ξεκινόςουμε τη ςυζότηςη για ϋνα
ζότημα. Διαβϊζουμε την ιςτορύα και μετϊ ρωτϊμε τα παιδιϊ να μασ
αφηγηθούν τι ϋγινε και πώσ θα ϋνοιωθαν εϊν όταν οι όρωεσ τησ ιςτορύασ ό
εϊν εύχαν και εκεύνα μια ανϊλογη εμπειρύα.
 Προςπαθούμε να μην λογοκρύνουμε τισ απόψεισ των παιδιών.
 Επιτρϋπουμε ςτα παιδιϊ να ϋχουν τον κυρύαρχο ρόλο ςτη ςυζότηςη και
λειτουργούμε ωσ εμψυχωτϋσ και παρατηρητϋσ.
 Εμπλϋκουμε όλα τα παιδιϊ ςτη ςυζότηςη.

γ) μϋςα από τη ςυζότηςη ςε ατομικό επύπεδο
Η ςυζότηςη με το παιδύ ςε ατομικό επύπεδο παρϋχει ευκαιρύεσ για να ςυζητηθεύ
ϋνα θϋμα ςε βϊθοσ. Για παρϊδειγμα, μπορούμε να ρωτόςουμε το παιδύ τι του
αρϋςει και τι δεν του αρϋςει ςτην προςχολικό δομό, με ποια παιδιϊ του αρϋςει
να παύζει και με ποια δεν του αρϋςει και γιατύ, ποια παιχνύδια του αρϋςουν και
ποια δεν του αρϋςουν, εϊν υπϊρχει κϊτι που το ςτεναχωρεύ ό εϊν φοβϊται κϊτι
κ.λπ. Η ςυζότηςη μπορεύ να προκύψει αυθόρμητα π.χ. κατϊ τη διϊρκεια των
ελεύθερων δραςτηριοτότων ό να γύνει «εν κινόςει», μπορεύ να ςυμμετϋχουν δύο
παιδιϊ μαζύ ό να αποτελϋςει τη βϊςη για μια ομαδικό ςυζότηςη με όλη την
ομϊδα.
Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυζότηςησ θα πρϋπει να προςϋξουμε τη γλώςςα
που θα χρηςιμοποιόςουμε ςτισ ερωτόςεισ, ιδιαύτερα ςτισ περιπτώςεισ των
μικρών παιδιών, των λιγότερο ομιλητικών και όςων προϋρχονται από
διαφορετικϊ γλωςςικϊ περιβϊλλοντα. Εϊν δεν λαμβϊνουμε καμύα απϊντηςη
οφεύλουμε να τροποποιούμε την ερώτηςη ώςτε να εύμαςτε ςύγουροι ότι η ςιωπό
ςημαύνει πρϊγματι ϊγνοια και όχι μη κατανόηςη τησ ερώτηςησ. Επύςησ, εύναι
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ςημαντικό να μην παρερμηνεύουμε τα λόγια του παιδιού, όπωσ επύςησ και να το
κϊνουμε να νοιώςει ότι μασ ενδιαφϋρει πολύ η ϊποψό του.

Παρϊδειγμα ςυζότηςησ με ϋνα παιδύ για το τι του αρϋςει και τι δεν
του αρϋςει ςτο νηπιαγωγεύο
Ν: Σι θα όθελεσ να αλλϊξεισ ςτο νηπιαγωγεύο;
Π: Να φύγει η Μιρϋνα…
Ν: Ποιο εύναι το αγαπημϋνο ςου μϋροσ ςτο νηπιαγωγεύο;
Π: Σο αγαπημϋνο μου μϋροσ εύναι τα αυτοκινητϊκια γιατύ παύζω με τα
αυτοκινητϊκια και μ’ αρϋςει…
Ν: Τπϊρχει κϊποιοσ ό κϊτι που ςε ςτενοχωρεύ ςτο νηπιαγωγεύο;
Π: Η Μιρϋνα γιατύ όταν πϊω ςτο κουκλόςπιτο θϋλει και εκεύνη να ϋρχεται.
Ν: Ποιοι δεν εύναι οι αγαπημϋνοι ςου;
Π: Ο Θϊνοσ γιατύ όλο εκεύνοσ θϋλει να παύρνει την μπϊλα…
Ν: Ποια όταν η χειρότερη ςου μϋρα ςτο νηπιαγωγεύο;
Π: Σότε που με εύχεσ μαλώςει γιατύ ϋπαιζα με το αυτοκινητϊκι ςτον ύπνο …
Ν:Με ποιουσ θϋλεισ να παύζεισ περιςςότερο;
Π: Με το Θοδωρό ...
Ν: Ποια όταν η καλύτερη ςου μϋρα ςτο νηπιαγωγεύο;
Π: Η ςημερινό, γιατύ ϋπαιξα με το Θοδωρό…
Ν: Σι δε ςου αρϋςει εδώ που εύςαι;
Π: Δεν υπϊρχει κϊτι που δε μου αρϋςει. Όλα μου αρϋςουν …
Ν: Σι ςου φαύνεται δύςκολο ςτο νηπιαγωγεύο;
Π: Σύποτα ….
Ν: Σι ςου αρϋςει περιςςότερο ςτο νηπιαγωγεύο;
Π: Μ’ αρϋςει να παύζω με τουσ φύλουσ μου, με το Θοδωρό και με όλα τα
παιδϊκια.
Ν: Ποιο μϋροσ του νηπιαγωγεύου δεν ςου αρϋςει;
Δε μου αρϋςει το κουκλόςπιτο γιατύ όλα τα παιδϊκια θϋλουν να παύζουν
εκεύ. Όχι δε μ’ αρϋςει!
(οφού, 2011)

δ) μϋςα από τη ζωγραφικό
Η ζωγραφικό μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ωσ εναλλακτικό ερευνητικό εργαλεύο
προκειμϋνου τα παιδιϊ να εκφρϊςουν τα βιώματϊ τουσ, τισ ιδϋεσ, τισ ςκϋψεισ και
τα ςυναιςθόματϊ τουσ (οφού & Μαρτύδου, 2013). Ενθαρρύνει την ελεύθερη
ϋκφραςη και επιτρϋπει ςτα παιδιϊ να εκφραςτούν αμεςότερα και πολλϋσ φορϋσ
αποτελεςματικότερα απ' ό, τι με τον λόγο. Η ζωγραφικό μπορεύ εύτε να
προταθεύ ωσ ϋνα μϋςο ελεύθερησ ϋκφραςησ εύτε να ϋχει ϋνα θϋμα, όπωσ η
οικογϋνεια, ϋνασ ϊνθρωποσ, ο θυμόσ ό ο φόβοσ. ε όλεσ τισ περιπτώςεισ
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δεύχνουμε ενδιαφϋρον, ρωτϊμε το παιδύ τι ςχεδύαςε, ςχολιϊζουμε θετικϊ το
ςύνολο, τονύζουμε ςτοιχεύα που βρύςκει ενδιαφϋροντα, κϊνουμε ερωτόςεισ που
προϊγουν την ϋκφραςη, την φανταςύα, τη διεργαςύα ςυναιςθημϊτων (π.χ. «τι
ςυμβαύνει εδώ;», «Πώσ νομύζεισ ότι αιςθϊνεται το παιδύ που παύζει μόνο του;»,
«τι θα γύνει μετϊ;») και ςημειώνουμε τισ απαντόςεισ.
Παρϊδειγμα: Ζωγραφύζω τι μου αρϋςει και τι δεν μου αρϋςει ςτο
νηπιαγωγεύο (οφού & Μαρτύδου, 2011)

Οτιδόποτε αναπαριςτϊται ςτο ςχϋδιο ςυνδϋεται με προςωπικϋσ
εκτιμόςεισ, εμπειρύεσ, επιθυμύεσ, ανηςυχύεσ. Ϊχει επομϋνωσ ϋναν
υποκειμενικό χαρακτόρα και δεν αντανακλϊ απαραύτητα την
πραγματικότητα αλλϊ την αναπαρϊγει. Δεν αξιολογεύται επομϋνωσ ωσ
προσ το περιεχόμενο και καλό εύναι να μην υπϊρχει ςυγκεκριμϋνη
καθοδόγηςη ό διόρθωςη. Ο εκπαιδευτικόσ δεν κϊνει ςχόλια όπωσ «γιατύ
ϋκανεσ τα παιδιϊ πιο μεγϊλα από τουσ γονεύσ;» ό «τα λουλούδια δεν εύναι
ωραύα μαύρα».
(Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο, 2011:148)
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ε) μϋςα από τισ κούκλεσ και τα παιχνύδια
Μερικϋσ φορϋσ τα παιδιϊ μιλϊνε πιο εύκολα ςε μια κούκλα ό ςε ϋνα λούτρινο
ζωϊκι παρϊ ςε ϋναν ενόλικο. Οι κούκλεσ και τα παιχνύδια μπορούν να δώςουν
την ευκαιρύα ςτα παιδιϊ να εκφρϊςουν τισ απόψεισ τουσ, τα ςυναιςθόματϊ τουσ
ό τισ επιθυμύεσ τουσ ό να μιλόςουν για ευαύςθητα ζητόματα. Ιδιαύτερα ςτα
ςυνεςταλμϋνα παιδιϊ η κούκλα τησ τϊξησ μπορεύ να ϋχει ρόλο διαμεςολαβητό
και να τα βοηθόςει να απελευθερωθούν εκφρϊζοντασ ςυναιςθόματα, ςκϋψεισ
και φόβουσ.
ςτ) μϋςα από το ςυμβολικό παιχνύδι
Σο ςυμβολικό παιχνύδι εύναι ωσ επύ το πλεύςτον διαςκϋδαςη που παρϋχει ςτα
παιδιϊ ικανοπούηςη, αλλϊ εύναι και ϋνασ τρόποσ με τον οπούο τα παιδιϊ
εξερευνούν τη ςημαςύα των δραςτηριοτότων και των ςχϋςεων ςτον κόςμο των
μεγϊλων. Μαθαύνουν πώσ να τα πηγαύνουν καλϊ με τουσ ϊλλουσ, πώσ να
μοιρϊζονται πώσ να διαπραγματεύονται, πώσ να ςυνεργϊζονται, πώσ να δύνουν
και να παύρνουν. Σαυτόχρονα το ςυμβολικό παιχνύδι επιτρϋπει ςτα παιδιϊ να
επεξεργαςτούν τισ επιθυμύεσ, τισ φιλοδοξύεσ, τουσ φόβουσ και ϊλλεσ παιδικϋσ
φανταςιώςεισ.
Επειδό το ςυμβολικό παιχνύδι χρηςιμοποιεύται από τα παιδιϊ για την
επεξεργαςύα των ςυναιςθημϊτων τουσ και ςαν μϋςο λύςησ των αναπτυξιακών
και των ςυναιςθηματικών τουσ προβλημϊτων, μπορούμε να μϊθουμε πώσ
αντιλαμβϊνεται το παιδύ τουσ ςημαντικούσ ανθρώπουσ γύρω του ό πώσ εύχεται
να όταν ό τα ςυναιςθόματα που το παιδύ εύναι απρόθυμο ό φοβϊται να
εκφρϊςει ανοιχτϊ ςτην καθημερινό ςυμπεριφορϊ. Η παρατόρηςη και η
καταγραφό επομϋνωσ τησ ςυμπεριφορϊσ του παιδιού ςτο ςυμβολικό παιχνύδι
εύναι τόςο ςημαντικό όςο και το ύδιο το παιχνύδι.
Παρατόρηςη και καταγραφό κατϊ τη διϊρκεια του δραματικού
παιχνιδιού
Κατϊ τη διϊρκεια των ελεύθερων δραςτηριοτότων, παρατηρούμε μια
ομϊδα παιδιών που αςχολούνται με δραματικό παιχνύδι για 10 λεπτϊ.
Καταγρϊφουμε το περιεχόμενο του παιχνιδιού, τουσ ρόλουσ που
αναλαμβϊνουν τα παιδιϊ, εϊν υπϊρχουν παιδιϊ που αποκλεύονται από
το παιχνύδι, ποια εύναι η θϋςη του κϊθε παιδιού ςτην ομϊδα, ποια
φαύνονται να εύναι τα ςυναιςθόματα του κϊθε παιδιού, πώσ αντιδρούν
τα ϊλλα παιδιϊ, ποιο παιδύ αποφαςύζει για την εξϋλιξη του παιχνιδιού,
ποια παιδιϊ το ακολουθούν κ.λπ.
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η) μϋςα από τη μουςικό, την κύνηςη και τον χορό
Η μουςικό, η κύνηςη και ο χορόσ αποτελούν εναλλακτικούσ τρόπουσ ϋκφραςησ
και επικοινωνύασ. το πλαύςιο τησ ενεργητικόσ ακρόαςησ προςφϋρουν ςτα
παιδιϊ τη δυνατότητα να εκφρϊςουν τα ςυναιςθόματα και τα βιώματϊ τουσ,
χωρύσ να χρειαςτεύ να χρηςιμοποιόςουν τον προφορικό λόγο. Αυτόσ εύναι και ο
λόγοσ για τον οπούο η μουςικό, η κύνηςη και ο χορόσ εύναι κατϊλληλη για παιδιϊ
που ϋχουν δυςκολύεσ ςτον προφορικό λόγο ό που δεν ϋχουν ωσ μητρικό γλώςςα
την ελληνικό ό όταν πρόκειται για παιδιϊ που ϋχουν δυςκολύεσ ςυγκϋντρωςησ.
Παρατηρώντασ την κύνηςη ό τον χορό των παιδιών μπορούμε να κατανοόςουμε
πώσ τα παιδιϊ χρηςιμοποιούν τη μουςικό και τον χορό για να εκφρϊςουν τισ
εμπειρύεσ, τα ςυναιςθόματϊ τουσ.
Πώσ;
υζητϊμε με τα παιδιϊ για τα ςυναιςθόματα μασ και πώσ μπορούμε
να τα εκφρϊςουμε μϋςω τησ μουςικόσ και τησ κύνηςησ.
Ειςϊγουμε διαφορετικούσ τύπουσ μουςικόσ, οργϊνων και υλικών.
Εξηγούμε ςτα παιδιϊ ότι δεν υπϊρχει ςωςτόσ ό λϊθοσ τρόποσ χρόςησ
αυτών των υλικών.
Δεύχνουμε ςτα παιδιϊ τον χώρο ςτον οπούο μπορούν να κινηθούν, ο
οπούοσ πρϋπει να εύναι αρκετϊ ευρύχωροσ ώςτε να μπορούν να
κινούνται ελεύθερα, πώσ μπορούν να χρηςιμοποιόςουν τα μουςικϊ
όργανα και τα υλικϊ και
Θϋτουμε κανόνεσ, όπωσ για παρϊδειγμα ότι δεν χτυπϊμε τουσ φύλουσ
μασ ό πόςο χρόνο ϋχουν ςτη διϊθεςό τουσ.
Παρϋχουμε ςτα παιδιϊ τα απαραύτητα υλικϊ, τα ενθαρρύνουμε να
πϊρουν πρωτοβουλύεσ και να πειραματιςτούν ςτον χορό και την
κύνηςη.

θ) μϋςα από ϊλλεσ δραςτηριότητεσ
Σα ςύμβολα. Σα ςύμβολα μπορεύ να εύναι κϊρτεσ με χαρούμενα ό
λυπημϋνα πρόςωπα που μπορούν να βοηθόςουν τα παιδιϊ να δεύξουν τα
ςυναιςθόματϊ τουσ ςχετικϊ με τισ δραςτηριότητεσ, διϊφορα γεγονότα ό
το περιβϊλλον τησ προςχολικόσ δομόσ. Μϋςα από τϋτοιου εύδουσ
δραςτηριότητεσ μπορούμε να αναςτοχαςτούμε επύςησ και για τη δικό
μασ πρακτικό.
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Οι ευχϋσ. Ζητϊμε από τα παιδιϊ να μασ πουν εϊν ξϋρουν τι εύναι οι ευχϋσ.
Αφού ςυζητόςουμε τι εύναι οι ευχϋσ, τουσ λϋμε, ςτη ςυνϋχεια, να
ζωγραφύςουν μια ευχό τουσ. Σισ ευχϋσ που ζωγρϊφιςαν τισ τοποθετούμε
ςτο δϋντρο των ευχών, το οπούο μπορεύ να εύναι η ζωγραφιϊ ενόσ
δϋντρου ό ςτο κουτύ των ευχών. τη ςυνϋχεια ςυζητϊμε με τα παιδιϊ για
τισ ευχϋσ που ζωγρϊφιςαν και για το ποιεσ από αυτϋσ μπορούν να
πραγματοποιηθούν, εξηγώντασ τουσ ότι οριςμϋνα πρϊγματα δεν μπορούν
να αλλϊξουν και ότι αυτό δεν πρϋπει να μασ ςτεναχωρεύ.

Παιδαγωγικό για την καταπολϋμηςη των προκαταλόψεων
Η εφαρμογό των βαςικών αρχών και η επύτευξη των ςτόχων του προγρϊμματοσ
απαιτούν παιδαγωγικϋσ προςεγγύςεισ που ϋχουν ωσ βαςικϋσ αρχϋσ τουσ: α) το
κϊθε ϊτομο εύναι και ϋχει δικαύωμα να εύναι μοναδικό και, επομϋνωσ,
«διαφορετικό» και β) τα ϊτομα μπορούν να ςυμβιώςουν αρμονικϊ και να
αποτελϋςουν ϋνα δημιουργικϊ ποικιλόμορφο και ςυγχρόνωσ ενιαύο ςύνολο.
Επειδό, δυςτυχώσ, όλοι ϋχουμε προκαταλόψεισ και επειδό τα παιδιϊ
εςωτερικεύουν

από

πολύ

μικρό

ηλικύα

τισ

κοινωνικϊ

επικρατούςεσ

προκαταλόψεισ, δεν αρκεύ μόνο να καθιερώςουμε ϋνα κλύμα ιςοτιμύασ μϋςα ςτο
ςπύτι ό ςτο ςχολεύο που θα καλλιεργεύ τον ςεβαςμό ςτον «ϊλλο». Εύναι,
επομϋνωσ, απαραύτητο ωσ παιδαγωγού να ακολουθόςουμε ςυγκεκριμϋνεσ
ςτρατηγικϋσ που θα ϋχουν ςτόχο να πολεμόςουν ενεργϊ τόςο τισ προςωπικϋσ
μασ προκαταλόψεισ, όςο και τισ προκαταλόψεισ που ενδημούν ςτουσ χώρουσ
αγωγόσ και εκπαύδευςησ που εργαζόμαςτε (Vandenbroeck, 2004).
Οι ςτρατηγικϋσ αυτϋσ για να εύναι ουςιαςτικϋσ δεν θα πρϋπει να
προςανατολύζονται ςε μια «τουριςτικό» αντιμετώπιςη του ζητόματοσ του
ςεβαςμού τησ ποικιλομορφύασ και να εςτιϊζουν ςε εξωτικϋσ πλευρϋσ των
πολιτιςμών ςυγκαλύπτοντασ και αναπαρϊγοντασ τισ ϊνιςεσ ςχϋςεισ εξουςύασ
μεταξύ των πολιτιςμών, αλλϊ να βαςύζονται ςτον ςεβαςμό του ϊλλου, όποιοσ κι
αν εύναι αυτόσ ο ϊλλοσ (Deman-Sparks, 2008).
Για την προςχολικό ηλικύα, ςύμφωνα με τον Vanderbroeck (2004), μια
παιδαγωγικό προςϋγγιςη για την καταπολϋμηςη των προκαταλόψεων μπορεύ
να περιλαμβϊνει τουσ εξόσ βαςικούσ ςτόχουσ:
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1) την καλλιϋργεια για την ανϊπτυξη μιασ προςωπικόσ αυτό-εικόνασ και μιασ
ομαδικόσ ταυτότητασ ςε κϊθε παιδύ με βϊςη την αυτογνωςύα και την
αυτοπεπούθηςη.
Αυτόσ ο ςτόχοσ ξεκινϊει από την πολύ μικρό ηλικύα και αναφϋρεται ςτη
δημιουργύα μιασ θετικόσ εικόνασ για τον εαυτό μασ και ςτην αποδοχό από τισ
ςημαντικϋσ ομϊδεσ ςτισ οπούεσ ανόκουμε.

Από τα πιο ςθμαντικά εμπόδια για τθν προςωπικι εξζλιξθ και τθν αρμονικι
κοινωνικι ζνταξθ των ατόμων είναι αφενόσ θ δυςκολία αναγνϊριςθσ και
αποδοχισ τθσ προςωπικισ τουσ ταυτότθτασ ι θ άρνθςθ ςτοιχείων τθσ και
αφετζρου θ εξάρτθςι τουσ από άλλα άτομα και καταςτάςεισ. Για παράδειγμα,
άτομα που προζρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα (π.χ. οικονομικοί
μετανάςτεσ, γονείσ από χαμθλά κοινωνικο-οικονομικά ςτρϊματα), ςτθν
προςπάκειά τουσ να γίνουν αποδεκτά από τουσ άλλουσ, ςυχνά δεν
αποδζχονται τθν προςωπικι τουσ ταυτότθτα ι προςπακοφν να καλφψουν
κάποια προςωπικά τουσ χαρακτθριςτικά. Κακϊσ θ διαμόρφωςθ τθσ
προςωπικισ ταυτότθτασ και θ ανάπτυξθ τθσ αυτονομίασ επθρεάηουν τόςο τον
τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται τα παιδιά ςε ςφνκετεσ και δφςκολεσ
καταςτάςεισ όςο και τα ςχζδια που κάνουν για το μζλλον, γίνεται ςαφζσ πόςο
ςθμαντικι είναι θ ενίςχυςθ τουσ ςτθν προςχολικι θλικία.
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011: 18)

2) Η προώθηςη τησ επικοινωνύασ του κϊθε παιδιού με ανθρώπουσ με
διαφορετικό προϋλευςη.
Για να καταπολεμηθούν οι προκαταλόψεισ εύναι ςημαντικό να καλλιεργόςουμε
την ενςυναύςθηςη και να αναπτύξουμε τισ κοινωνικϋσ δεξιότητεσ του παιδιού.
Εύναι αναγκαύο να μϊθουμε ςτα παιδιϊ ότι η διαφορετικότητα ϋχει αξύα, ότι εύναι
λϊθοσ να εκφοβύζουν όςουσ διαφϋρουν από εκεύνα και να αντιμετωπύζουμε
ϊμεςα τισ παρανοόςεισ, τα ςτερεότυπα και οι προκαταλόψεισ που εκφρϊζουν τα
παιδιϊ (π.χ. οι μαύροι εύναι κακού).
3) Η ενθϊρρυνςη τησ κριτικόσ ςκϋψησ των παιδιών όςον αφορϊ τισ
προκαταλόψεισ.
Σα παιδιϊ από την ηλικύα των 4 ό 5 ετών μπορούν εύκολα να αναγνωρύςουν τη
διαφορϊ ανϊμεςα ςτο ςωςτό και το λϊθοσ και να διακρύνουν μόνα τουσ τισ
προκαταλόψεισ και τισ προςβλητικϋσ εικόνεσ και εκφρϊςεισ. ταδιακϊ μπορούν
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με την κατϊλληλη καθοδόγηςη να γεφυρώνουν την απόςταςη ανϊμεςα ςτη δικό
τουσ ομϊδα και ςε ϊλλεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ.
4) Η καλλιϋργεια τησ ικανότητασ των παιδιών να υπεραςπύζονται τον εαυτό τουσ,
καθώσ και ϊλλουσ, όταν αντιμετωπύζουν διακρύςεισ.
Ο ςτόχοσ αυτόσ αποτελεύ ϋνα βόμα πιο πϋρα ώςτε τα παιδιϊ να καταλϊβουν ότι
δεν πρϋπει να ανϋχονται τισ διακρύςεισ και ότι όταν ςυνεργϊζονται όλοι εύναι
δυνατό η κοινωνικό αλλαγό.
Πώσ διαχειριζόμαςτε τισ ςυγκρούςεισ μεταξύ των παιδιών;
Όταν τα παιδιϊ ςυγκρούονται ακολουθούμε τα εξόσ βόματα:
1. Βοηθϊμε τα παιδιϊ να ηρεμόςουν. ταματϊμε την επιθετικό
ςυμπεριφορϊ.
2. Αναγνωρύζουμε τα ςυναιςθόματα των παιδιών χωρύσ να
αξιολογούμε και να κρύνουμε.
3. υγκεντρώνουμε πληροφορύεσ επιτρϋποντασ ςτα παιδιϊ να
μασ εκφρϊςουν την ϊποψό τουσ.
4. Ανατοποθετούμε το πρόβλημα.
5. Αναζητούμε και αξιολογούμε εναλλακτικούσ τρόπουσ
επύλυςησ.
6. Αξιολογούμε το αποτϋλεςμα.

Πώσ μπορεύ να εφαρμοςτεύ η παιδαγωγικό τησ καταπολϋμηςησ των
προκαταλόψεων ςτην πρϊξη; Μερικϊ παραδεύγματα
Δανειζόμαςτε φωτογραφύεσ με την οικογϋνεια του κϊθε παιδιού, τισ
αναρτούμε ςε ϋναν πύνακα αναφορϊσ, γρϊφουμε ςε λεζϊντα, το όνομα του
παιδιού και των μελών τησ οικογϋνειϊσ του και ςυζητϊμε με τα παιδιϊ για τισ
ομοιότητεσ και τισ διαφορϋσ όςων μϋνουν ςε μια οικογϋνεια.
Εϊν τα παιδιϊ τησ ομϊδασ μασ μιλούν διαφορετικϋσ γλώςςεσ, κϊνουμε μια
αφύςα κι ϋνα βιβλύο με τύτλο « Οι τρόποι που μιλϊμε» απεικονύζοντασ την
κϊθε γλώςςα με τϋςςερισ ό πϋντε λϋξεισ που ςυνόθωσ χρηςιμοποιούν τα
παιδιϊ: ονόματα μελών τησ οικογϋνειασ, κατοικύδια ζώα κ.λπ.
Μαθαύνουμε ςτα παιδιϊ να λϋνε ςε ϊλλεσ γλώςςεσ λϋξεισ για κοινϊ πρϊγματα
μϋςα ςτην τϊξη μασ (αριθμούσ, μϋρεσ τησ εβδομϊδασ, χρώματα, φαγητϊ
κ.λπ.).
Διαβϊζουμε βιβλύα ςε διαφορετικϋσ γλώςςεσ. Εϊν δεν ξϋρουμε, ζητϊμε τη
βοόθεια των γονιών. υζητϊμε με τα παιδιϊ για το πώσ εύναι να ακούμε
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ιςτορύεσ ςε μια γλώςςα που δεν την καταλαβαύνουμε. Διαβϊζουμε την ύδια
ιςτορύα ςε διαφορετικϋσ γλώςςεσ.
Μερικϋσ φορϋσ όταν τα παιδιϊ ςυναντούν πολιτιςμικϋσ διαφορϋσ,
αντιδρούν με αρνητικό ςυμπεριφορϊ που πληγώνει τα ϊλλα παιδιϊ.
Ανεξϊρτητα αν αυτό αποτελεύ μια φυςικό αντύδραςη μπροςτϊ ςτο
καινούριο ό αντιδρϊςεισ που ϋχουν μϊθει τα παιδιϊ να εκδηλώνουν
απϋναντι ςτη διαφορετικότητα, εύναι απαραύτητο να παρϋμβουμε ϋτςι
ώςτε να μην επιτρϋψουμε ςτην προ-προκατϊληψη να γύνει
προκατϊληψη…. Σο να διδϊςκουμε την ευγϋνεια δεν εύναι αρκετό. Σα
παιδιϊ χρειϊζονται βοόθεια για να κατανοόςουν γιατύ νοιώθουν ϊβολα.
(Derman –Sparks 2008: 129).

Τποςτηρύζουμε τα παιδιϊ να αποδϋχονται τη διαφορετικότητα, όταν:

Παρατηρούμε τισ αλληλεπιδρϊςεισ των παιδιών. Εςτιϊζουμε ςτισ
περιπτώςεισ που τα παιδιϊ εύναι αποδεκτϊ ό απορρύπτονται από τα
ϊλλα. Προςπαθούμε να διαπιςτώςουμε τουσ λόγουσ για τουσ οπούουσ
εύναι αποδεκτϊ ό όχι και οργανώνουμε δραςτηριότητεσ ώςτε τα
παιδιϊ θα νοιώςουν ϊνετα με το διαφορετικό.
Αντιδρούμε αμϋςωσ ςτισ περιπτώςεισ που παιδιϊ από μειονοτικϊ
περιβϊλλοντα βιώνουν τισ προκαταλόψεισ και τα ςτερεότυπα των
ϊλλων παιδιών. Διακόπτουμε τη δραςτηριότητα και δηλώνουμε ρητϊ
ότι δεν εύναι αποδεκτό αυτό η ςυμπεριφορϊ. υζητϊμε με τα παιδιϊ
και προςπαθούμε να βρούμε εναλλακτικούσ τρόπουσ για να
επικοινωνούμε μεταξύ μασ. Εξηγούμε πώσ νοιώθει το παιδύ που
δϋχθηκε την επύθεςη και πώσ οι λϋξεισ μπορεύ να μασ πληγώςουν.
Παρηγορούμε το παιδύ ό τα παιδιϊ που ϋνοιωςαν την απόρριψη.
Ενθαρρύνουμε τα παιδιϊ να μην χρηςιμοποιούν ςτη γλώςςα τουσ
ςτερεοτυπικϋσ φρϊςεισ.

Διαφοροποιημϋνη παιδαγωγικό
Η διαφοροποιημϋνη παιδαγωγικό αποδϋχεται ωσ πλεονϋκτημα και όχι ωσ
εμπόδιο τισ διαφορετικϋσ εμπειρύεσ των μικρών παιδιών, αντιμετωπύζει τα
παιδιϊ με διαφορετικϋσ ικανότητεσ και ανϊγκεσ ωσ παιδιϊ ικανϊ να μϊθουν με
διαφορετικούσ τρόπουσ και αξιοποιεύ τα διαφορετικϊ ενδιαφϋροντϊ τουσ. Η
διαφοροποιημϋνη παιδαγωγικό δεν αφορϊ μόνο την επιλογό «κατϊλληλων»
διδακτικών μεθόδων αλλϊ και τη φιλοςοφύα που καθοδηγεύ την οργϊνωςη του
προγρϊμματοσ και του περιβϊλλοντοσ τησ τϊξησ (φυρόερα, 2004). Αυτό
ςημαύνει ότι το πρόγραμμα προςαρμόζεται ςτα παιδιϊ και ςτισ οικογϋνειϋσ τουσ
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και όχι αυτού ςτο πρόγραμμα. Η φιλοςοφύα, επομϋνωσ, που καθοδηγεύ την
οργϊνωςη του προγρϊμματοσ εύναι να ανταποκρύνονται όλεσ οι δρϊςεισ του
ςτον ρυθμό, ςτο προφύλ, ςτα ενδιαφϋροντα, ςτισ ανϊγκεσ, ςτισ εμπειρύεσ και
ςτην ηλικύα των παιδιών, αλλϊ και ςτισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ των οικογενειών.
Όλα

αυτϊ

τα

ςτοιχεύα

απαιτούν

διαφοροποιημϋνεσ

προςεγγύςεισ

ςε

διαφορετικϊ επύπεδα, όπωσ για παρϊδειγμα: ςτην οργϊνωςη του καθημερινού
προγρϊμματοσ (χώροσ και χρόνοσ για την υλοπούηςη των δρϊςεων), ςτο εύδοσ
των δραςτηριοτότων και τη μεθοδολογύα τουσ ό ςτον τρόπο που
αλληλεπιδρούμε με τα παιδιϊ (μεγϊλεσ ό μικρϋσ ομϊδεσ, δυϊδεσ, ατομικϊ,
ανομοιογενεύσ ομϊδεσ με διαφορετικϋσ ηλικύεσ).
Πώσ μπορούμε να εφαρμόςουμε ςτην πρϊξη μια διαφοροποιημϋνη
παιδαγωγικό;
Διαφοροποιημϋνη παιδαγωγικό μπορεύ να επιτευχθεύ όταν για παρϊδειγμα:
 ςχεδιϊζουμε εναλλακτικϋσ δραςτηριότητεσ με βϊςη την ηλικύα, το
κοινωνικοπολιτιςμικό κεφϊλαιο, τισ γνώςεισ και εμπειρύεσ, τισ ιδιαύτερεσ
ικανότητεσ

και

τα

ενδιαφϋροντα

των

παιδιών

τησ

ομϊδασ

(π.χ.

δραςτηριότητεσ για τα μικρότερα παιδιϊ και δραςτηριότητεσ για
μεγαλύτερα παιδιϊ, δραςτηριότητεσ για τα αλλόγλωςςα παιδιϊ ).
 εξαςφαλύζουμε μια ιςορροπύα ανϊμεςα ςε δραςτηριότητεσ που προτεύνονται
από εμϊσ και δραςτηριότητεσ που επιλϋγονται από τα παιδιϊ. Με αυτό τον
τρόπο, τα παιδιϊ ϋχουν λόγο ςτο εύδοσ των δραςτηριοτότων που
ςυμμετϋχουν.
 φροντύζουμε οι δραςτηριότητεσ που οργανώνουμε να ταιριϊζουν με τισ
ικανότητϋσ των παιδιών και να ϋχουν διαφορετικϊ επύπεδα δυςκολύασ.

 παρϋχουμε ςτα παιδιϊ ποικιλύα υλικών και εργαλεύων για τισ καταςκευϋσ
τουσ.
 επιτρϋπουμε ςτα παιδιϊ να επιλϋξουν πού θϋλουν να εργαςτούν: μόνα τουσ ό
με ϊλλουσ, καθιςμϋνα ςτην καρϋκλα ό όρθια μπροςτϊ ςτο τραπϋζι, ςτο
τραπϋζι ό ςτο πϊτωμα.
 χρηςιμοποιούμε

ποικύλεσ

παιδαγωγικϋσ

προςεγγύςεισ,

όπωσ

όταν

επιτρϋπουμε ςτα παιδιϊ να επιλϋξουν δραςτηριότητεσ και ενϋργειεσ (π.χ. να
παύξουν ςτισ γωνιϋσ) ό όταν τουσ μεταδύδουμε πληροφορύεσ και γνώςεισ (π.χ.
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τουσ μαθαύνουμε πώσ να χρηςιμοποιόςουν τισ μπογιϋσ για να ζωγραφύςουν)
ό όταν καθοδηγούμε το παιχνύδι των παιδιών με ςτόχο να υποβοηθόςουμε
τη μϊθηςό τουσ (π.χ. τουσ φϋρνουμε ϋνα ςημειωματϊριο για να γρϊψουν μια
ιατρικό ςυνταγό για την κούκλα τουσ).
 Οι ςυγκεντρώςεισ με όλη την ομϊδα:
μπορούν να γύνουν μύα φορϊ ςτην αρχό του προγρϊμματοσ και μύα
ςτο τϋλοσ.
προςφϋρουν την ευκαιρύα ςτα παιδιϊ να νοιώςουν ότι ανόκουν ςε
μια ομϊδα,
Δύνουν την ευκαιρύα:
να ςυζητηθούν και να επιλυθούν προβλόματα που επηρεϊζουν όλη
την ομϊδα
να οργανωθεύ το πρόγραμμα τησ ημϋρασ
να αναλογιςτεύ όλη η ομϊδα των παιδιών τα ςημαντικότερα
γεγονότα τησ ημϋρασ
να αφηγηθούμε μια ιςτορύα
να εξηγόςουμε ςτα παιδιϊ πώσ χρηςιμοποιούμε και φροντύζουμε τα
υλικϊ
να κϊνουμε μια ομαδικό δραςτηριότητα με όλα τα παιδιϊ
 Οι μικρϋσ ομϊδεσ:
μπορούν να ςχηματιςτούν μόνεσ τουσ και εμεύσ να εμπλακούμε ςτο
παιχνύδι που επϋλεξαν
μπορεύ να ςυγκεντρώςουμε εμεύσ μια ομϊδα παιδιών και να
κϊνουμε μια δραςτηριότητα (π.χ. να παύξουμε με τα καπϊκια και να
κϊνουμε αντιςτούχιςη ϋνα προσ ϋνα)
Δύνουν την ευκαιρύα:
να αφηγηθούμε ξανϊ ϋνα παραμύθι
να παρατηρόςουμε μια ςυγκεκριμϋνη ομϊδα παιδιών
να παύξουμε ϋνα επιτραπϋζιο παιχνύδι
να εμπλϋξουμε τουσ γονεύσ
 Οι ελεύθερεσ επιλογϋσ των παιδιών:
αφορούν τισ επιλογϋσ που κϊνουν τα παιδιϊ ςχετικϊ με το τι θα
παύξουν, πώσ θα παύξουν και με ποιον θα παύξουν
μασ δύνουν τη δυνατότητα να παρατηρόςουμε τη ςυμπεριφορϊ
ενόσ παιδιού ό μιασ ομϊδασ παιδιών
μασ επιτρϋπουν να αςχοληθούμε εξατομικευμϋνα με ϋνα παιδύ

 υπϊρχει ευελιξύα ςτη δημιουργύα ομϊδων ωσ προσ το μϋγεθοσ και τη ςύνθεςό
τουσ. Σα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ του προγρϊμματοσ απαιτούν ευελιξύα και
διαφοροποιημϋνη προςϋγγιςη ςτον τρόπο που οργανώνουμε την ομϊδα μασ
ϋτςι ώςτε τα παιδιϊ να μπορούν να εργαςτούν με το δικό τουσ ρυθμό αλλϊ
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και να υποςτηρύζεται η ςυνεργαςύα των παιδιών μεταξύ τουσ. Οι ευϋλικτεσ
ομϊδεσ «επιτρϋπουν ςτα παιδιϊ να δουν τουσ εαυτούσ τουσ να εργϊζονται ςε
πολλϊ διαφορετικϊ πλαύςια, με διαφορετικϋσ ςυνθόκεσ κϊθε φορϊ, αλλϊ και
πϊνω ςε διαφορετικϊ ϋργα» (Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο, 2011: 28). Ϊτςι,
μπορούμε να ενθαρρύνουμε τη ςυνεργαςύα παιδιών με παρόμοιεσ
ικανότητεσ κι ϊλλεσ φορϋσ με διαφορετικϋσ, όταν για παρϊδειγμα τουσ
ζητϊμε να ολοκληρώςουν ϋργα με διαφορετικό βαθμό «δυςκολύασ» ό
διαφορετικϋσ απαιτόςεισ. Αντύςτοιχα, ευνοούμε τη δημιουργύα ομϊδων
παιδιών με κοινϊ ό με διαφορετικϊ ενδιαφϋροντα, με παρόμοιο ό με
διαφορετικό τρόπο μϊθηςησ και επικοινωνύασ ό τη δημιουργύα ομϊδων με
διαφορετικϋσ ηλικύεσ. Κϊποιεσ φορϋσ κατϊ τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ
επιλϋγουμε να δουλϋψουμε με όλη την ομϊδα των παιδιών, ϊλλεσ φορϋσ με
μια μικρό ομϊδα και ϊλλεσ τα παιδιϊ επιλϋγουν τη γωνιϊ που θϋλουν, με
ποιουσ θϋλουν να δουλϋψουν και ποια υλικϊ να χρηςιμοποιόςουν.
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3
Οι γονεύσ, οι απαραύτητοι ςυνεργϊτεσ μασ
«Οι παιδαγωγού δεν μπορούν να χτύςουν ςχϋςεισ εμπιςτοςύνησ με το
παιδύ, αν αυτό η εμπιςτοςύνη δεν επεκτεύνεται και ςτουσ γονεύσ».
(Vandenbroeck, 2004)

Η ςυνϊντηςη γονϋων και παιδαγωγών: Ένα και ϋνα κϊνουν
τρύα
Οι γονεύσ, ωσ οι πρώτοι παιδαγωγού, παραμϋνουν οι κύριοι και ουςιαςτικού
ςυντελεςτϋσ αγωγόσ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ εξϋλιξησ του παιδιού. Ψσ
παιδαγωγού δεν μπορούμε να ϋχουμε μια ςχϋςη εμπιςτοςύνησ με το παιδύ, εϊν
αυτό η εμπιςτοςύνη δεν επεκτεύνεται και ςτουσ γονεύσ του. Ο γονϋασ μπορεύ να
μεταφϋρει ςτον παιδαγωγό πλόθοσ από ενδιαφϋροντα ςτοιχεύα για τη ζωό του
παιδιού ςτο ςπύτι και αυτόσ να ενημερώςει τον γονιό του για την πορεύα του
ςτην προςχολικό δομό. Προσ όφελοσ του παιδιού εύναι αναγκαύα η επαφό, η
επικοινωνύα και ςτην καλύτερη περύπτωςη, η ςυνεργαςύα των γονϋων με τουσ
παιδαγωγούσ, ώςτε και οι μεν και οι δε να προςαρμόςουν τη ςυμπεριφορϊ τουσ
ςτισ ανϊγκεσ του παιδιού. Εύναι ςημαντικό για το παιδύ να υπϊρχει όςο το
δυνατόν μεγαλύτερη ςυνοχό και ςυνϋχεια μεταξύ των εμπειριών του ςτην
προςχολικό δομό και ςτο ςπύτι ώςτε να νοιώθει ότι μπορεύ να εύναι ο εαυτόσ του
ςε όλα τα περιβϊλλοντα και να μην αναγκϊζεται να γύνει «κϊποιοσ ϊλλοσ»
ανϊλογα με το πλαύςιο μϋςα ςτο οπούο λειτουργεύ κϊθε φορϊ. Η εμπλοκό,
επομϋνωσ, των γονϋων ςτη ζωό τησ προςχολικόσ δομόσ και ιδιαύτερα μιασ
διαπολιτιςμικόσ δομόσ, εύναι απαραύτητη προώπόθεςη όχι μόνο για τη
διαμόρφωςη τησ πολιτιςμικόσ ταυτότητασ του παιδιού, αλλϊ και τησ
προςαρμογόσ του ςτο περιβϊλλον (ΕΑΔΑΠ, 2004).
Η ςυμμετοχό των γονϋων ςτο πρόγραμμα τησ προςχολικόσ δομόσ
εξαρτϊται από πολλϋσ παραμϋτρουσ, όπωσ το κοινωνικο-οικονομικό και
μορφωτικό τουσ επύπεδο, τισ θρηςκευτικϋσ τουσ πεποιθόςεισ, τισ ςυνθόκεσ
εργαςύασ και καθημερινόσ ζωόσ, τισ προςωπικϋσ τουσ εμπειρύεσ κ.λπ. ε κϊθε
περύπτωςη, όμωσ, ο καθοριςτικόσ παρϊγοντασ εύναι η ςτϊςη τησ προςχολικόσ
δομόσ προσ τουσ γονεύσ: κατϊ πόςο, δηλαδό, θα ανούξει τισ πόρτεσ τησ να τουσ
υποδεχθεύ, θα τουσ θεωρόςει ςυνεργϊτεσ, θα επινοόςει τρόπουσ εμπλοκόσ του.
Ϊγκειται επύςησ ςτην προςχολικό δομό να αντιμετωπύζει ιςότιμα όλουσ τουσ
γονεύσ, χωρύσ προκαταλόψεισ ωσ προσ την όποια διαφορετικότητα.
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την περύπτωςη αλλοδαπών γονϋων υπϊρχουν επιπλϋον πολιτιςμικϋσ διαφορϋσ,
οι οπούεσ αφορούν ςε ςυνόθειεσ, αξύεσ, ςτϊςεισ, ςυμπεριφορϋσ που διαφαύνονται
από τον τρόπο ζωόσ, τη γλώςςα, τη θϋςη του παιδιού ςτην οικογϋνεια ό τουσ
τρόπουσ αγωγόσ και φροντύδασ του παιδιού. Επύςησ, θα πρϋπει να ληφθεύ
υπόψη ότι οι αλλοδαπϋσ οικογϋνειεσ:
 βρύςκονται πολλϋσ φορϋσ ςε φϊςη προςαρμογόσ ςε ϋνα νϋο
περιβϊλλον και πολλϋσ φορϋσ διανύουν μια περύοδο αμφιταλϊντευςησ
ό και ςύγχυςησ μεταξύ τησ προςπϊθειασ ςυμμόρφωςησ προσ τα
πρότυπα τησ κυρύαρχησ κουλτούρασ και την επιθυμύα ςυνειδητό ό όχι
να μην αποκοπούν από τισ ρύζεσ τουσ. Πολλϋσ φορϋσ η κατϊςταςη
αυτό επηρεϊζει και το παιδύ.
 ϋχουν ενςωματώςει ςτερεότυπα και προκαταλόψεισ που εύτε
μεταφϋρουν από τισ πατρύδεσ τουσ, εύτε υποβόςκουν ςτη χώρα
υποδοχόσ και τα υιοθετούν.
 θεωρούν πολλϋσ φορϋσ ότι η προςχολικό δομό εύναι ϋνασ τόποσ
φύλαξησ για το παιδύ τουσ ό ότι εύναι πολύ μικρό για να ενδιαφερθούν
για τισ αςχολύεσ του.
 δεν γνωρύζουν πολλϋσ φορϋσ καλϊ τα ελληνικϊ με αποτϋλεςμα να μην
προςεγγύζουν εύκολα την προςχολικό δομό.
Εύναι εύλογο, επομϋνωσ, ότι το προςχολικό κϋντρο μπορεύ να εύναι για
τουσ αλλοδαπούσ γονεύσ ϋνασ χώροσ ξϋνοσ, αδιϊφοροσ, ακόμα και εχθρικόσ. Εύναι
ανϊγκη, λοιπόν, να δημιουργηθεύ μια γϋφυρασ επικοινωνύασ με τουσ γονεύσ και
μια ςυνθόκη αμοιβαύασ εμπιςτοςύνησ. Για να εκπληρώςει η προςχολικό δομό
τον ρόλο τησ ωσ «γϋφυρασ» θα πρϋπει να υπϊρξει ςυνεχόσ διϊλογοσ,
διαπραγμϊτευςη

μεταξύ

παιδαγωγών

και

γονϋων.

Ο

διϊλογοσ,

η

διαπραγμϊτευςη πρϋπει να χαρακτηρύζεται από αμοιβαιότητα και την επιθυμύα
να κινηθούμε ςταδιακϊ προσ τη ςωςτό κατεύθυνςη.
Ο διϊλογοσ προώποθϋτει ότι η προςχολικό δομό όχι μόνο αναγνωρύζει τα
πολιτιςμικϊ χαρακτηριςτικϊ των αλλοεθνών, αλλϊ τα εντϊςςει ςτουσ
παιδαγωγικούσ ςχεδιαςμούσ, ςε πλόρη ιςοτιμύα και μεταξύ τουσ και με εκεύνα
του κρϊτουσ υποδοχόσ. Ϊτςι μειώνεται η αύςθηςη τησ απώλειασ τησ ταυτότητασ
που δημιουργεύ αντιςτϊςεισ, αρνητικϋσ ςυμπεριφορϋσ και παρεμποδύζει την
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ενςωμϊτωςη ςτο νϋο περιβϊλλον, αυξϊνοντασ τισ πιθανότητεσ ενόσ ανούγματοσ
προσ τουσ ϊλλουσ και μιασ ςύνθεςησ διαφορετικών πολιτιςμικών ςτοιχεύων.
Η διαπραγμϊτευςη
Είναι ο διάλογοσ μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων ςυμβαλλόμενων, κατά τον οποίο ο
κακζνασ επιχειρεί να μθν αποτελζςει ό, τι κεωρεί ουςιϊδεσ και είναι ζτοιμοσ να
κάνει παραχωριςεισ ςε εκείνουσ τουσ τομείσ που κεωρεί δευτερεφουςασ
ςθμαςίασ. Αυτό ςθμαίνει ότι ο διάλογοσ μεταξφ παιδαγωγϊν και γονζων μπορεί
να γίνει ςτο επίπεδο των πρακτικϊν ανατροφισ και εκπαίδευςθσ των παιδιϊν
και όχι ςτο επίπεδο τθσ εκπαιδευτικισ φιλοςοφίασ και των αξιϊν οι οποίεσ είναι
δφςκολο να αλλάξουν.
(Verbunt, 1997, όπωσ αναφϋρεται ςτο Vandenbroeck, 2004: 151)

Η ςυνϊντηςη με τον «Ωλλο», τον διαφορετικό δεν εύναι πϊντα εύκολη υπόθεςη.
Απαιτεύ, πρώτα από όλα, να κϊνουμε, ωσ παιδαγωγού, μια ςυνειδητό
προςπϊθεια να απορρύψουμε τισ τυχόν δικϋσ μασ ςτερεοτυπικϋσ αντιλόψεισ,
προκαταλόψεισ και πρακτικϋσ. άςωσ εύναι αναγκαύο να θϋτουμε ςυνεχώσ
ερωτόματα ςτον εαυτό μασ ςε ςχϋςη με τισ ςτερεοτυπικϋσ μασ αντιλόψεισ,
προκαταλόψεισ και πρακτικϋσ και να προςπαθούμε να δώςουμε απαντόςεισ. Για
παρϊδειγμα:
 Μπορώ να αναγνωρύζω τισ δικϋσ μου ςτερεοτυπικϋσ αντιλόψεισ και
προκαταλόψεισ;
 Μπορώ να μην ερμηνεύω τα πϊντα ςύμφωνα με τα δικϊ μου πολιτιςμικϊ
πρότυπα θεωρώντασ ότι εύναι τα μόνα «ςωςτϊ»;
 Μπορώ να μην κατηγοριοποιώ τον Ωλλο ςύμφωνα με την προϋλευςό του;
 Μπορώ να κατανοόςω και να ςυναιςθανθώ τουσ γονεύσ και τα παιδιϊ
που βιώνουν διακρύςεισ και ρατςιςμό;
 Μπορώ να αναγνωρύςω και να κατανοόςω τισ επιρροϋσ τησ οικογϋνειασ,
τησ κοινότητασ και τησ ευρύτερησ κοινωνύασ ςτη ςυμπεριφορϊ των
παιδιών;
 Μπορώ να υποςτηρύξω τα παιδιϊ και τουσ γονεύσ να διαχειριςτούν τισ
ςτερεοτυπικϋσ αντιλόψεισ και προκαταλόψεισ των ϊλλων απϋναντύ τουσ;
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Η ςυνϊντηςη γονϋων και παιδαγωγών
Η ςυνϊντηςη παιδαγωγών και γονϋων μπορεύ να θεωρηθεύ ωσ ϋνα ςυμβϊν
όπου δύο ςυςτόματα επηρεϊζουν και μεταβϊλλουν το ϋνα το ϊλλο. Η
ςυνϊντηςη αυτό μπορεύ να ϋχει τϋςςερισ διαφορετικϋσ πρακτικϋσ:
Ένα και ϋνα κϊνουν μηδϋν

Η αρχικό επαφό ϋγινε, αλλϊ δεν υπόρξε
ςυμφωνύα. Οι δρόμοι του γονιού και
των παιδαγωγών χωρύζουν και το
παιδύ
δεν
ξαναϋρχεται
ςτην
προςχολικό δομό.

Ένα κι ϋνα κϊνουν ϋνα:

Η οικογϋνεια προςαρμόζεται ςτην
κουλτούρα τησ προςχολικόσ δομόσ και
των παιδαγωγών. Η επύδραςη, όμωσ,
εύναι μονομερόσ

Ένα κι ϋνα κϊνουν δύο:

Η ςυνϊντηςη θα οδηγόςει ςε διϊλογο,
αλλϊ κανεύσ δεν θα επηρεϊςει τον
ϊλλον. Οι παιδαγωγού και η οικογϋνεια
ςυνεχύζουν τισ ύδιεσ πρακτικϋσ. Σο
παιδύ πρϋπει να τα βγϊλει πϋρα μϋςα
ςε δύο διαφορετικούσ κόςμουσ.

Ένα κι ϋνα κϊνουν τρύα:

ε αυτό την περύπτωςη, τα δύο
ςυςτόματα αλληλεπιδρούν. Μϋςω του
διαλόγου μεταξύ οικογϋνειασ και
παιδαγωγών προςδιορύζονται και
γύνονται αντικεύμενο ςυζότηςησ και
διαπραγμϊτευςησ οι διαφορϋσ ωσ προσ
την
μϋθοδο,
την
εκπαιδευτικό
φιλοςοφύα και το περιβϊλλον, ϋχοντασ
ωσ αποτϋλεςμα νϋεσ πρακτικϋσ που δεν
ύςχυαν πριν ούτε για την οικογϋνεια
ούτε για το παιδύ.
(Lejeune & Blanc, 1998)

Από την καθημερινό υποδοχό ςτην ενεργό ςυμμετοχό των
γονϋων ςτο πρόγραμμα
Σο πρόγραμμα εύναι ιδιαύτερα ευαιςθητοποιημϋνο ςτον τομϋα τησ ςυμμετοχόσ
των γονϋων από διαφορετικϊ πολιτιςμικϊ περιβϊλλοντα μϋςα ςτισ προςχολικϋσ
δομϋσ. Η παρουςύα των γονϋων ςτο περιβϊλλον του προςχολικού κϋντρου
αποτελεύ ϋνα ςημαντικό εργαλεύο για την καταπολϋμηςη του ρατςιςμού και τησ
ξενοφοβύασ. Για τον ςκοπό αυτό ςτισ υποενότητεσ που ακολουθούν
αναπτύςςουμε οριςμϋνεσ τεχνικϋσ πλαιςύωςησ και επικοινωνύασ με τουσ γονεύσ

38

των παιδιών καθώσ και τεχνικϋσ ενεργούσ ςυμμετοχόσ τουσ ςτα δρώμενα του
προγρϊμματοσ τησ προςχολικόσ δομόσ.
Η ενεργητικό ςυμμετοχό των γονϋων ςτο περιβϊλλον τησ προςχολικόσ
δομόσ με βϊςη την ανϊπτυξη καλών πρακτικών ςε γαλλικϊ προςχολικϊ
ιδρύματα περιλαμβϊνει τρύα επύπεδα ανϊμειξησ, ιδωμϋνα κατϊ χρονολογικό
ςειρϊ, όπου το κϊθε επύπεδο εξαρτϊται από την αποτελεςματικό διαχεύριςη του
προηγούμενου (Vanderbroeck, 2004). Σα επύπεδα αυτϊ απεικονύζονται ςτο
ςχόμα που ακολουθεύ:

1ο Επίπεδο: Διαπραγμάτευςθ
Οι γονείσ ςτθν αρχι ζχουν ςτάςθ ενόσ
καταναλωτι που περιμζνει μια υπθρεςία.

Απαιτοφνται προςεκτικζσ διαπραγματεφςεισ με
τουσ γονείσ, ϊςτε να τουσ κάνουμε να
αναλάβουν ζναν πιο ενεργό ρόλο.

2ο Επίπεδο: Συμμετοχι
Οι γονείσ αναλαμβάνουν ςυγκεκριμζνεσ ςταδικά
ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ .

Φτιάχνουν πάηλ με τα παιδιά, τουσ διαβάηουν ιςτορίεσ,
βοθκοφν ςτο γεφμα κ.λπ.

3ο Επίπεδο: Συνεργαςία
Οι γονείσ αρχίηουν να παρουςιάηουν τισ δικζσ τουσ ιδζεσ και
να προτείνουν βελτιϊςεισ.

Οι γονείσ ζχουν πλζον ςυνείδθςθ των ικανοτιτων τουσ και
επθρεάηουν ενεργά τθ λειτουργία τθσ ομάδασ.

τη χώρα μασ, παρϊδειγμα καλόσ πρακτικόσ ςχετικϊ με την ενεργό ςυμμετοχό
των γονϋων αποτελούν οι πρακτικϋσ που εφαρμόςτηκαν ςτην ϋρευνα δρϊςησ
«Αύςωποσ» που διεξόγαγε η ΕΑΔΑΠ κατϊ τη διϊρκεια επτϊ ετών (1999-2005) ςε
τρύα προςχολικϊ ιδρύματα τησ Αθόνασ που φιλοξενούςαν παιδιϊ με ποικύλα
εθνοπολιτιςμικϊ και γλωςςικϊ χαρακτηριςτικϊ (ΕΑΔΑΠ, 2011). Οι πρακτικϋσ
αυτϋσ ακολουθούν τη λογικό των επιπϋδων και περιλαμβϊνουν τϋςςερα
επύπεδα:
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Πρακτικϋσ
Καθημερινό υποδοχό

Επικοινωνύα

Εμπλοκό

υνεργαςύεσ

τόχοι
Να
κατανοόςουν
όλεσ
οι
οικογϋνειεσ ότι τόςο οι ύδιεσ όςο και
τα παιδιϊ τουσ εύναι ευπρόςδεκτεσ
ςτην προςχολικό δομό.
Να εγκαθιδρυθούν τακτικϋσ και
ουςιαςτικϋσ
ανταλλαγϋσ
των
παιδαγωγών με τισ οικογϋνειεσ και
τα παιδιϊ
Να ενθαρρυνθεύ η επικοινωνύα
μεταξύ των οικογενειών
Να ςυμπεριληφθεύ το παιδύ ςτην
επικοινωνύα
ωσ
βαςικόσ
ςυνομιλητόσ.
Να εμπλακούν οι οικογϋνειεσ ςε
οριςμϋνεσ
δρϊςεισ
ό
ςε
παιδαγωγικϊ ςχϋδια καθώσ και
ςτην
καθημερινό
ζωό
τησ
προςχολικόσ δομόσ
Να ευνοηθούν οι αλληλεπιδρϊςεισ
οικογενειών-παιδιών μϋςα από
κοινϋσ δρϊςεισ
Να
εμπλουτιςτούν
οι
δραςτηριότητεσ και τα ςχϋδια
παιδαγωγικόσ δρϊςησ
Να διευρυνθούν οι ορύζοντεσ των
παιδιών μϋςα από τη ςυνειςφορϊ
των οικογενειών
Να
εγκαθιδρυθούν
ςχϋςεισ
ςυνεργαςύασ μεταξύ ενηλύκων και
μεταξύ ενηλύκων και παιδιών
Να δοθεύ ςτα παιδιϊ η δυνατότητα
να ζόςουν ςε μια δραςτόρια και
αλληλϋγγυα κοινότητα
Να βελτιωθεύ η λειτουργύα τησ
προςχολικόσ δομόσ (εκεύ όπου
υπϊρχει ανϊγκη)

Η επιτυχόσ διαδρομό όλων αυτών ςταδύων απαιτεύ χρόνο. Η θεμελύωςη
ουςιαςτικών ςχϋςεων με τουσ γονεύσ αποτελεύ μια μακρόχρονη και εξελικτικό
διαδικαςύα που εύναι αναγκαύο να οικοδομηθεύ ςταδιακϊ. Πρϊγματι εύναι
εξαιρετικϊ απύθανο να εμπλακούν οι οικογϋνειεσ ςτην καθημερινό ζωό ενόσ
προςχολικού ιδρύματοσ και να ςυνεργαςτούν με τουσ παιδαγωγούσ εϊν δεν
αιςθανθούν ευπρόςδεκτεσ (ΕΑΔΑΠ, 2011).
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Με βϊςη τα όςα αναφϋρθηκαν προηγουμϋνωσ και λαμβϊνοντασ υπόψη τισ
ιδιαιτερότητεσ και τουσ ςτόχουσ του ςυγκεκριμϋνου προγρϊμματοσ, ςτα
υποκεφϊλαια που ακολουθούν θα εςτιϊςουμε ςτα τρύα πρώτα ςτϊδια που
αφορούν την καθημερινό υποδοχό, την επικοινωνύα και την εμπλοκό των
γονϋων ςτο περιβϊλλον τησ προςχολικόσ δομόσ.

Οι πρώτεσ επαφϋσ με τουσ γονεύσ και η καθημερινό υποδοχό
Η ςυνεργαςύα με τουσ γονεύσ προώποθϋτει ότι παρϋχουμε τισ ευκαιρύεσ ςτουσ
γονεύσ να ςυμμετϋχουν, προςκαλώντασ τουσ και καλωςορύζοντϊσ τουσ ςε
καθημερινό βϊςη ςτον ςταθμό. Οι πρώτεσ επαφϋσ με τουσ γονεύσ αποτελούν
προςδιοριςτικό παρϊγοντα τησ μετϋπειτα εξϋλιξησ των ςχϋςεων μαζύ τουσ. Ο
τρόποσ που προςεγγύζουμε τουσ γονεύσ, που αναζητούμε τον διϊλογο μαζύ τουσ
και που θα τουσ υποδεχθούμε ςτην προςχολικό δομό, μπορεύ να ερμηνευθεύ εκ
μϋρουσ τουσ ωσ αποδοχό ό ωσ απόρριψη. Η δημιουργύα ζεςτού κλύματοσ θα
βοηθόςει τουσ γονεύσ να καταλϊβουν εξαρχόσ ότι ο παιδαγωγόσ εύναι
ςυνεργϊτησ τουσ, υποςτηρύζει το ϋργο τουσ, μοιρϊζεται και κατανοεύ τισ
ανηςυχύεσ τουσ. Εύναι ςημαντικό οι γονεύσ να αιςθανθούν ότι η προςχολικό δομό
εύναι ϋνασ χώροσ που υποδϋχεται και αποδϋχεται όχι μόνο το παιδύ τουσ, αλλϊ
και τουσ ύδιουσ. Οι ςτιγμϋσ αυτϋσ, όπωσ και αυτϋσ τησ καθημερινόσ υποδοχόσ,
εύναι βαςικϋσ για τη δημιουργύα ενόσ κλύματοσ εμπιςτοςύνησ, τη διευκόλυνςη
τησ αμοιβαύασ γνωριμύασ και τη μεύωςη ό την εξϊλειψη των αντιςτϊςεων.
Οι οικογϋνειεσ προςεγγύζουν την προςχολικό δομό με διαφορετικϋσ
αντιλόψεισ,

προςδοκύεσ

και

ανϊγκεσ

με

αποτϋλεςμα

να

υιοθετούν

διαφοροποιημϋνεσ ςτϊςεισ απϋναντι ςτον θεςμό. Από τισ πρώτεσ επαφϋσ, ϊλλεσ
οικογϋνειεσ τύθενται ςτη διϊθεςη των παιδαγωγών και ϊλλεσ εμφανύζονται
εχθρικϋσ ό εκφρϊζουν φόβο και ϊγχοσ. Ο τρόποσ, επομϋνωσ, με τον οπούο θα
οργανωθεύ η πρώτη επαφό και η καθημερινό υποδοχό των γονϋων μπορεύ να
αποτελϋςει απτό απόδειξη ότι η προςχολικό δομό εύναι ανοιχτό και ότι
υποδϋχεται και αποδϋχεται ιςότιμα όλεσ τισ οικογϋνειεσ και τα παιδιϊ. Μερικϊ
ςημεύα, όπωσ αυτϊ που ακολουθούν, ύςωσ διευκολύνουν τη ςχϋςη μασ με τισ
οικογϋνειεσ:
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την πρώτη επαφό καλωςορύζουμε τουσ γονεύσ, φροντύζοντασ να
επιλϋξουμε τον πιο κατϊλληλο χώρο, τουσ πληροφορούμε για το
περιεχόμενο του προγρϊμματοσ και τη χρονικό διϊρκειϊ του, τουσ
ξεναγούμε ςτον χώρο, τουσ ενημερώνουμε για τισ υποχρεώςεισ τουσ και
ςυγκεντρώνουμε πληροφορύεσ για τα παιδιϊ τουσ ό για το ποια μϋλη τησ
οικογϋνειασ θα τα ςυνοδεύουν.
Οργανώνουμε το πρόγραμμϊ μασ ώςτε οι ςυνθόκεσ τησ πρώτησ επαφόσ,
αλλϊ και τησ καθημερινόσ υποδοχόσ να εξαςφαλύζουν όχι μόνο μια θερμό
υποδοχό, αλλϊ και να αποτελούν τη βϊςη για να οικοδομηθεύ ςχϋςη
ςυνεργαςύασ. άςωσ εύναι πιο αποτελεςματικό να ορύςουμε ϋναν
ςυγκεκριμϋνο παιδαγωγό που θα αναλϊβει να υποδϋχεται και να ςυζητϊ
με τουσ γονεύσ.
Προςϋχουμε ιδιαύτερεσ λεπτομϋρειεσ, όπωσ για παρϊδειγμα τη ςωςτό
προφορϊ του ονόματόσ τουσ. την περύπτωςη των γονϋων που δεν
μιλούν ελληνικϊ,

ύςωσ χρειαςτούμε τη βοόθεια «διερμηνϋων». Οι

διερμηνεύσ μπορούν να εύναι ϊλλοι γονεύσ οι οπούοι γνωρύζουν την
ελληνικό γλώςςα και τη γλώςςα τησ χώρασ προϋλευςησ των γονϋων.

Επικοινωνύα με τουσ γονεύσ που δεν μιλούν ελληνικϊ
«Ανϊλογα με την περύπτωςη χρηςιμοποιούςαμε ωσ μεταφραςτϋσ
εύτε κϊποιον ςυγγενό ό γνωςτό τησ οικογϋνειασ εύτε μεγαλύτερα
αδϋλφια που φοιτούςαν ςτο ελληνικό ςχολεύο και γνώριζαν τη
γλώςςα… Η επικοινωνύα διευκολυνόταν από τη μιμητικό, τισ
χειρονομύεσ, τα νεύματα και γενικότερα από τη γλώςςα του
ςώματοσ, όπωσ επύςησ από ςχόματα, ζωγραφιϋσ, φωτογραφύεσ
κ.λπ.»
Μαρτυρύα παιδαγωγού (ΕΑΔΑΠ, 2011: 35)

Προςϋχουμε τη μη λεκτικό επικοινωνύα μασ, λαμβϊνοντασ υπόψη ότι η
γλώςςα του ςώματοσ μπορεύ να ςημαύνει διαφορετικϊ πρϊγματα ςε
διαφορετικϋσ κουλτούρεσ. Μια χειρονομύα, ςιωπό ό ϋκφραςη δεν
ςημαύνουν το ύδιο πρϊγμα ςε κϊθε κουλτούρα. ύμφωνα με την
ερευνητικό βιβλιογραφύα, η μη λεκτικό επικοινωνύα καθορύζει το 75%
του μηνύματοσ. Εϊν ςτο μόνυμα υπϊρχει διαφορϊ μεταξύ του λεκτικού
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και του μη λεκτικού, οι ϊνθρωποι ϋχουν την τϊςη να διαιςθϊνονται το
δεύτερο. Π.χ. Όταν ϋνασ παιδαγωγόσ καλωςορύζει τον γονιό ςφύγγοντϊσ
του το χϋρι και ςυγχρόνωσ κοιτϊει προσ την αντύθετη κατεύθυνςη, ο
γονιόσ θα θυμϊται περιςςότερο το μη λεκτικό μόνυμα.

Η επικοινωνύα
Η επαφό μεταξύ των παιδαγωγών, των οικογενειών και των παιδιών πρϋπει να
τροφοδοτεύται καθόλη τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ ώςτε να ευνοούνται οι
αλληλεπιδρϊςεισ και η αμφύδρομη επικοινωνύα. ε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα
θα πρϋπει να ενημερώνουμε τουσ γονεύσ για τισ δυνατότητεσ και τα επιτεύγματα
του

παιδιού

τουσ,

δημιουργώντασ τισ κατϊλληλεσ
ςυνθόκεσ για να αιςθϊνονται
ϊνετα

και

να

μπορούν

να

ρωτούν, να εκφρϊζουν ανϊγκεσ,
αιτόματα, να προτεύνουν και να
υποςτηρύζουν τισ απόψεισ τουσ.
Μϋςα από αυτόν τον διϊλογο,

«Διαπιςτώςαμε ότι η παρουςύα των
γονϋων ςτον χώρο τουσ ενθουςύαζε τα
παιδιϊ. Σα μεγαλύτερα τουσ ϋδειχναν με
περηφϊνια τα ϋργα τουσ. Σα μικρϊ (κϊτω
των δύο ετών) εξϋφραζαν την
ευχαρύςτηςη τουσ με γϋλια και χαρούμενεσ
φωνούλεσ».
Μαρτυρύα παιδαγωγού (ΕΑΔΑΠ, 2011: 35)

μπορούμε να ςχηματύςουμε μια
εικόνα για την οικογενειακό κουλτούρα και να διακρύνουμε πόςο αυτό η
κουλτούρα επηρεϊζει τισ ιδϋεσ τουσ για την αγωγό και τισ προςδοκύεσ τουσ από
την προςχολικό δομό. Οι παιδαγωγού μπορούμε επύςησ να αντλόςουμε
πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ πολιτιςμικϋσ διαφορϋσ που αφορούν τη
ςυμπεριφορϊ του παιδιού, τισ διατροφικϋσ ςυνόθειεσ, την υγιεινό ό τισ γλώςςεσ
που ακούει το παιδύ ςτο ςπύτι του. Για παρϊδειγμα, οριςμϋνοι γονεύσ μπορεύ να
ϋχουν διαφορετικϋσ αντιλόψεισ και προςδοκύεσ ςχετικϊ με την πειθαρχύα και θα
πρϋπει να τουσ ενημερώςουμε ότι η ςωματικό τιμωρύα δεν εύναι αποδεκτό ςτισ
προςχολικϋσ μασ δομϋσ. Οι πληροφορύεσ αυτϋσ θα εύναι χρόςιμεσ για την
οργϊνωςη τησ καθημερινόσ ζωόσ των παιδιών.
Οι γονεύσ μπορούν να μασ δώςουν πολύ ςημαντικϋσ πληροφορύεσ για τα
παιδιϊ τουσ και την κουλτούρα τησ κοινότητασ ςτην οπούα ανόκουν. Ψσ
παιδαγωγού πρϋπει να μπορούμε να αναπτύςςουμε την ικανότητα να
αφουγκραζόμαςτε τη διαφορετικότητα των γονϋων, δύχωσ να τυφλωνόμαςτε
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από το δικό μασ πολιτιςμικό πλαύςιο αναφορϊσ. Δεν πρϋπει να αντιμετωπύζουμε
κανϋναν γονιό ωσ εκπρόςωπο τησ εθνοτικόσ του ομϊδασ, αλλϊ ωσ μοναδικό
ϊτομο με τισ ατομικϋσ του απόψεισ. Αν δεν το κϊνουμε εξαπατούμε όχι μόνο τον
ϊλλο, αλλϊ και τον εαυτό μασ. Οι ομαδικϋσ διαφορϋσ αςφαλώσ και υπϊρχουν,
αλλϊ οι ατομικϋσ διαφορϋσ εύναι τόςο πολλϋσ, ώςτε οι διαφορϋσ μεταξύ των
ομϊδων χϊνουν τη ςημαςύα τουσ.

Παράδειγμα δραστηριότητας: Ο τοίχος με τις οικογζνειες.
Μπορεύτε να ζητόςετε από τουσ γονεύσ να φϋρουν φωτογραφύεσ του παιδιού, τησ
οικογϋνειασ ό τησ κοινότητασ. Οι φωτογραφύεσ μπορούν να αναρτηθούν ςτον
τούχο, ςε μια εύκολα προςβϊςιμη γωνιϊ για τα παιδιϊ. ε αυτόν τον τούχο όλα
τα παιδιϊ μπορούν να εντοπύςουν εύκολα τόςο τον ύδιο τουσ τον εαυτό όςο και
ϊλλεσ οικογϋνειεσ και τη διαφορετικότητϊ τουσ. Ο τούχοσ με τισ φωτογραφύεσ
μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για να ξεκινόςουν ςυζητόςεισ με τα παιδιϊ για τη ζωό
τουσ και τισ οικογϋνειϋσ τουσ, τισ ομοιότητεσ και τισ διαφορϋσ που υπϊρχουν
μεταξύ τουσ. Μπορεύτε επύςησ να φϋρετε και μια φωτογραφύα τησ δικόσ ςασ
οικογϋνειασ και να την παρουςιϊςετε ςτα παιδιϊ. Ο τούχοσ τησ οικογϋνειασ
δεύχνει ότι κϊθε παιδύ ϋχει μια οικογϋνεια και ότι η κϊθε οικογϋνεια εύναι
διαφορετικό. Όλεσ αυτϋσ οι διαφορϋσ εύναι όμορφεσ πϊνω ςτον τούχο με τισ
οικογϋνειεσ και καθεμιϊ από αυτϋσ τισ φωτογραφύεσ απεικονύζει τον ςεβαςμό
αυτόσ τησ διαφορετικότητασ. Ο ςεβαςμόσ δεν περιορύζεται ςτισ φωτογραφύεσ,
αλλϊ ςτον τρόπο που αποδϋχεςτε τη διαφορετικότητα και αποκρύνεςτε ςτα
ςχόλια των παιδιών.
(Bernard van Leer Foundation, 2008).

Οι διαφορετικϋσ ςυνόθειεσ, νοοτροπύεσ και ιδιαύτερα η πολυγλωςςύα θϋτουν
εμπόδια ςτην επικοινωνύα. Βαςικό προώπόθεςη ςτην υπϋρβαςό τουσ εύναι οι
πρωτοβουλύεσ που θα λϊβουμε, ωσ παιδαγωγού, ώςτε να ϋρθει ςε επαφό με τουσ
γονεύσ, τόςο εκδηλώνοντασ τη ςυμπϊθεια και το ενδιαφϋρον του για την
οικογϋνεια και το παιδύ όςο και δεύχνοντασ τη διϊθεςό του να επικοινωνόςει
μαζύ τουσ, εξαντλώντασ όλουσ τουσ πιθανούσ διαύλουσ επικοινωνύασ. Σο
ζητούμενο εύναι να κϊμψουμε την αναμενόμενη καχυποψύα τουσ και να τουσ
πεύςουμε ότι το μοναδικό μασ κύνητρο όταν το όφελοσ του παιδιού τουσ. Σϋτοιεσ
προςπϊθειεσ δεν εύναι πϊντα εύκολεσ, όταν μϊλιςτα πολλού εύναι οι γονεύσ, οι
οπούοι δεν γνωρύζουν την ελληνικό γλώςςα.
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Ανϊπτυξη καλόσ πρακτικόσ για την επικοινωνύα με τουσ γονεύσ από
διαφορετικϊ γλωςςικϊ και πολιτιςμικϊ περιβϊλλοντα
«Στον ςταθμό μου, η κοινό γλώςςα εύναι τα ελληνικϊ αλλϊ και όλεσ οι ϊλλεσ γλώςςεσ
εύχαν θϋςη. Με τα παιδιϊ καταςκευϊζαμε δύγλωςςα λεξικϊ με λϋξεισ, καθημερινόσ χρόςησ
και καταφϋρναμε πϊντα να βρύςκουμε μεταφραςτϋσ για να διευκολύνουν τον διϊλογο με
τουσ γονεύσ. Η πρωτοβουλύα αυτό τουσ ςυγκύνηςε τόςο που θα ϋκαναν ό, τι περνούςε από
το χϋρι τουσ για τον ςταθμό».
Μαρτυρύα παιδαγωγού (ΕΑΔΑΠ, 2011:38-39)

ημαντικό θα μπορούςε να εύναι η ςυνειςφορϊ των παιδιών ςτη δημιουργύα
ενόσ μικρού λεξικού με λϋξεισ και φρϊςεισ τησ μητρικόσ τουσ γλώςςασ. Αυτό το
λεξικό θα μπορούςε να βοηθόςει τισ παιδαγωγούσ να επικοινωνόςουν με τα
παιδιϊ ό τουσ γονεύσ που δεν γνωρύζουν καλϊ την ελληνικό γλώςςα.

Η εμπλοκό
Πρόκειται για τη διαδικαςύα που τύθεται ςε λειτουργύα ςτην περύπτωςη που
θϋλουμε να εμπλϋξουμε τισ οικογϋνειεσ ςε οριςμϋνεσ δραςτηριότητεσ αλλϊ και
γενικότερα ςτη ζωό τησ προςχολικόσ δομόσ. Προώποθϋτει την προετοιμαςύα του
πεδύου μϋςα από την εγκαθύδρυςη και τη διατόρηςη αρμονικού κλύματοσ,
θερμόσ υποδοχόσ και ςυνεχούσ διαλόγου μεταξύ ενηλύκων και μεταξύ ενηλύκων
και παιδιών. Σο κλύμα αυτό θα επιτρϋψει ςτισ οικογϋνειεσ να κατανοόςουν και
να ενςτερνιςτούν τουσ ςτόχουσ και τισ ςτρατηγικϋσ του προγρϊμματοσ τησ
προςχολικόσ δομόσ και, κυρύωσ, να νοιώςουν ότι όςα ςυμβαύνουν ςτον χώρο τισ
αφορούν και να αιςθανθούν την επιθυμύα να ςυμμετϊςχουν. Οι γονεύσ θα
κινητοποιηθούν περιςςότερο εϊν τα πολιτιςμικϊ τουσ ςτοιχεύα αναγνωριςτούν
και ενςωματωθούν ιςότιμα. Όταν οι γονεύσ ςυμμετϋχουν ςτο πρόγραμμα, τα
παιδιϊ επωφελούνται με πολλούσ τρόπουσ: Επιπλϋον ενόλικεσ ςημαύνει
περιςςότερεσ δυνατότητεσ για προςωπικό προςϋγγιςη του κϊθε παιδιού, ενώ
τα παιδιϊ νοιώθουν περόφανα βλϋποντασ τουσ γονεύσ τουσ να ςυμμετϋχουν ςτα
δρώμενα τησ προςχολικόσ δομόσ.
Για να εύναι αποτελεςματικό η ςυμμετοχό των γονϋων ςτην εκπαύδευςη
των παιδιών πρϋπει οι ιδϋεσ και οι προτϊςεισ που κϊνουν οι εκπαιδευτικού να
εύναι ςυγκεκριμϋνεσ και να λαμβϊνουν υπόψη τουσ το πολιτιςμικό, μορφωτικό
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και οικονομικό πλαύςιο τησ οικογϋνειασ (Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο, 2011). Όλεσ
οι οικογϋνειεσ μπορούν να ςυνειςφϋρουν αν οι ιδϋεσ που τουσ δοθούν ταιριϊζουν
με τισ ςυνόθειεσ, τα πιςτεύω και τισ δυνατότητεσ τουσ, ςε διϊφορουσ τομεύσ.
Προκειμϋνου να διευκολύνουμε τη εμπλοκό των οικογενειών:
 Καλούμε τουσ γονεύσ να ςυμμετϋχουν ςτο πρόγραμμα, προςφϋροντασ
εθελοντικό βοόθεια. Π.χ. Να φϋρουν ϊχρηςτο υλικό για να οργανώςουμε
τισ γωνιϋσ. Να ςυμμετϋχουν ςε ομαδικϋσ καταςκευϋσ με ϊχρηςτο υλικό
(π.χ. ομαδικό κολϊζ)

«Οι γονεύσ ςυμμετεύχαν ςτην οργϊνωςη τησ βιβλιοθόκησ φϋρνοντασ παιδικϊ
βιβλύα από τον τόπο τουσ και εμψύχωναν τη γωνιϊ τησ βιβλιοθόκησ,
διαβϊζοντασ βιβλύα ςτα μεγϊλα, αλλϊ και ςτα μικρότερα παιδιϊ»
Μαρτυρύα παιδαγωγού ΕΑΔΑΠ (2011: 44)

 Οργανώνουμε το πρόγραμμϊ μασ με τρόπο που να υποςτηρύζει τη
ςυμμετοχό των οικογενειών. Π.χ. οι γονεύσ μπορούν να ςυμβϊλλουν ςτη
γλωςςικό ανϊπτυξη των παιδιών ακόμα κι αν δεν γνωρύζουν ανϊγνωςη ό
γραφό: με την αφόγηςη παραμυθιών που γνωρύζουν οι ύδιοι ό
προςωπικών ιςτοριών από την παιδικό τουσ ηλικύα. Με τον ύδιο τρόπο
μπορούν να ςυμβϊλλουν και τα ηλικιωμϋνα μϋλη τησ οικογϋνειασ που
πιθανότητα να περνϊνε και τον περιςςότερο χρόνο με τα παιδιϊ.
 Δύνουμε ϋμφαςη ςτη ςυμμετοχό των πατερϊδων (ΕΑΔΑΠ, 2011). Π.χ.
οργανώνουμε με τουσ μπαμπϊδεσ ποδοςφαιρικούσ αγώνεσ ςτην αυλό.
 Αποδεχόμαςτε και αναδεικνύουμε την αξύα τησ πολιτιςμικόσ κληρονομιϊσ
όλων των οικογενειών και δύνουμε ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτην παρουςύα
όλων των γλωςςών. Π.χ. ζητϊμε από τουσ γονεύσ να φϋρουν μουςικό και
τραγούδια τησ χώρασ τουσ, βιβλύα με παραμύθια, ιςτορύεσ και ποιόματα,
φωτογραφύεσ, παραδοςιακϊ αντικεύμενα. Ϋ τουσ καλούμε να παύξουν με
τα παιδιϊ παραδοςιακϊ παιχνύδια ςτην αυλό.
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Οι ςυνεργαςύεσ
Η εμπλοκό των οικογενειών προώποθϋτει ότι οι μηχανιςμού ςυνεργαςύασ μεταξύ
των παιδαγωγών και των οικογενειών εύτε εγκαθύςτανται εύτε ϋχουν παγιωθεύ.
ΟΙ ςυνεργαςύεσ αφορούν την εμπλοκό ςε κοινϋσ δρϊςεισ, οι οπούεσ απαιτούν τη
ςύμπραξη όλων των ενηλύκων και όλων των παιδιών τησ προςχολικόσ δομόσ.
υνόθωσ πρϋπει να δημιουργηθούν οι ςυνθόκεσ εκεύνεσ που καθιςτούν τη
ςυνεργαςύα από αναγκαύα ϋωσ και απαραύτητη ώςτε να ολοκληρωθεύ μια δρϊςη
και να εξαςφαλιςτεύ η βιωςιμότητϊ τησ. Κατϊ αυτόν τον τρόπο τα παιδιϊ ζουν
ςε ϋνα περιβϊλλον όπου οι ενόλικεσ επιτυγχϊνουν να δουλεύουν ομαδικϊ, να
δημιουργούν από κοινού και να επιλύουν ειρηνικϊ τισ διαφωνύεσ και τισ
αντιθϋςεισ τουσ. Η ςυνεργαςύα ςε όλα τα επύπεδα εύναι το μϋςο για τη
διαμόρφωςη ενόσ τύπου προςχολικόσ δομόσ η οπούα δημιουργεύ το δικό τησ
δύκτυο αλληλεπιδρϊςεων και ςχϋςεων και μϋςω πολλαπλών ςυνεργαςιών
θεμελιώνει τη δικό τησ κουλτούρα, την οπούα μοιρϊζονται όλοι, εφόςον όλοι
μαζύ και ο καθϋνασ χωριςτϊ ςυνειςφϋρουν ςτην οικοδόμηςό τησ (ΕΑΔΑΠ, 2011).
Προκειμϋνου να διευκολύνουμε τη εμπλοκό των οικογενειών:
 Οργανώνουμε με τουσ γονεύσ δρϊςεισ κοινού ενδιαφϋροντοσ (π.χ.
εργαςτόριο μαγειρικόσ, ποδοςφαιρικούσ αγώνεσ).

«Μερικϊ αγόρια του τμόματοσ του νηπιαγωγεύου, οπαδού του
Ο. (ποδοςφαιρικό ομϊδα) τςακώνονταν μερικϋσ φορϋσ βύαια,
με τουσ οπαδούσ του Π. (αντύπαλη ομϊδα). Οι μπαμπϊδεσ όταν
εξύςου διχαςμϋνοι…. αλλϊ ςυζητόςαμε όλοι μαζύ… δεν
μπορούςαμε να αφόςουμε τα παιδιϊ να παύζουν ξύλο. Οι
μπαμπϊδεσ οργϊνωςαν ποδοςφαιρικούσ αγώνεσ…. δύδαξαν
ςτα παιδιϊ τουσ κανόνεσ του παιχνιδιού… ϋγιναν διαιτητϋσ και
κυρύωσ ϊρχιςαν να μιλούν μεταξύ τουσ».
(Μαρτυρύα παιδαγωγού ΕΑΔΑΠ, 2011: 47)
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«Για να οργανώςουμε τη γιορτό του τϋλουσ τησ ςχολικόσ
χρονιϊσ, ςυζητόςαμε με τουσ γονεύσ και χωριςτόκαμε ςε
μικρϋσ ομϊδεσ. Καθϋνασ, ανϊλογα με τισ ικανότητϋσ του,
ανϋλαβε ςυγκεκριμϋνεσ εργαςύεσ. Μύα ομϊδα διακόςμηςε την
αυλό, μια ϊλλη ϋφτιαξε τα γλυκϊ, μύα ϊλλη ακόμα εμψύχωςε
τουσ χορούσ και τα τραγούδια, οι μπαμπϊδεσ εγκατϋςτηςαν τα
μεγϊφωνα και μια ομϊδα τακτοπούηςε τον χώρο μετϊ τη
γιορτό».
(Μαρτυρύα παιδαγωγού ΕΑΔΑΠ, 2011: 48)

 Προωθούμε

εκδηλώςεισ

που

προςδύδουν

αξύα

ςτην

ιδιαύτερη

«κουλτούρα» τησ ςυγκεκριμϋνησ προςχολικόσ δομόσ (π.χ. οργϊνωςη
γιορτόσ)
 Προτεύνουμε ϋργα των οπούων η υλοπούηςη απαιτεύ τη ςυνεργαςύα
πολλών ατόμων.

48

4
Όταν πρϋπει να αντιμετωπύςουμε
καινούργιεσ και πολύπλοκεσ
καταςτϊςεισ…

την ενότητα αυτό προςεγγύζουμε διϊφορα προβλόματα που μπορεύ να
αντιμετωπύςουμε προςφϋροντασ θετικϋσ λύςεισ με ςτόχο να εύναι το ϋργο μασ
πιο εύκολο και πιο αποτελεςματικό. Η λύςη των προβλημϊτων δεν εύναι πϊντα
εύκολη. πϊνια αρκεύ μια γρόγορη και εύκολη απϊντηςη. Πολλϋσ φορϋσ η αιτύα
ενόσ προβλόματοσ εύναι περύπλοκη και πολύπλευρη. τισ περιςςότερεσ
περιπτώςεισ πρϋπει να χρηςιμοποιεύ κανεύσ πολλϋσ προςεγγύςεισ, να ϋχει
υπομονό και επιμονό. Εύναι αδύνατο ςτην ενότητα αυτό να αγγύξουμε όλα τα
προβλόματα που μπορεύ να αντιμετωπύςουμε, ούτε μπορούμε να δώςουμε
λύςεισ για όλα. Ελπύζουμε, όμωσ, ότι οι προτϊςεισ που παραθϋτουμε να
μπορϋςουν να υποκινόςουν τισ δικϋσ ςασ ιδϋεσ.

Παιδιϊ που δυςκολεύονται να αποχωριςτούν τουσ γονεύσ τουσ
Ο αποχωριςμόσ του παιδιού από τον γονιό του εύναι μια ιδιαύτερα αγχογόνοσ
κατϊςταςη. Ακόμη κι αν ϋχει προηγηθεύ η εμπειρύα ενόσ ϊλλου πλαιςύου
προςχολικόσ δομόσ, η αλλαγό ςτο περιβϊλλον και ςτα πρόςωπα προκαλεύ
αναςτϊτωςη ςτα παιδιϊ αυτόσ τησ ηλικύασ. Η προςαρμογό, επομϋνωσ, του
παιδιού ςτο καινούριο περιβϊλλον αποτελεύ μια ενδιαφϋρουςα πρόκληςη όπου
«δοκιμϊζεται» η νοητικό, κοινωνικό και ςυναιςθηματικό του ωριμότητα. Η
προςαρμογό διευκολύνεται όταν το παιδύ εξοικειώνεται με το χώρο και τον
τρόπο λειτουργύασ του, καθώσ και με την παιδαγωγό. Σα παιδιϊ, ςτην αρχό,
ϋχουν ανϊγκη από κϊποιο οικεύο πρόςωπο που θα τα βοηθόςει ςτην μετϊβαςη
από το οικογενειακό ςτο περιβϊλλον τησ προςχολικόσ δομόσ. υνόθωσ δεν
δυςκολεύονται να το αποχωριςθούν, όταν αιςθανθούν ότι μπορούν να
απευθυνθούν για οτιδόποτε χρειαςτούν ςτην παιδαγωγό.
Όταν το παιδύ δυςκολεύεται ςτον αποχωριςμό:
Για να διευκολύνουμε την προςαρμογό των παιδιών ςυνεργαζόμαςτε με τουσ
γονεύσ ώςτε τα παιδιϊ:
 Να ςυνοδεύονται ςτο χώρο από ϊτομα τα οπούα εμπιςτεύονται και τα
οπούα, κατϊ την περύοδο τησ προςαρμογόσ, παραμϋνουν ςε ετοιμότητα
να βοηθόςουν, εϊν χρειαςτεύ.
 Να εντϊςςονται ομαλϊ ςτο χώρο και το ημερόςιο πρόγραμμα.

 Να νιώςουν οικειότητα μαζύ μασ και να αρχύςουν να μασ εμπιςτεύονται.

50

 Να κϊνουν νϋουσ φύλουσ (π.χ. εντοπύζουμε παιδιϊ που γνωρύζονται και
προωθούμε τη ςχϋςη μεταξύ τουσ, οργανώνουμε παιχνύδια γνωριμύασ,
αξιοποιούμε τισ κούκλεσ για να βοηθόςουμε τα παιδιϊ να μιλόςουν για
τον εαυτό τουσ και να ακούςουν τα ϊλλα παιδιϊ).

 Να ανεξαρτητοποιούνται ςταδιακϊ και να δραςτηριοποιούνται μϋςα ςτο
χώρο χωρύσ τη διαρκό καθοδόγηςη μασ, π.χ. μαθαύνουν που βρύςκεται το
κϊθε τι, επιλϋγουν με τι θα παύξουν (Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο, 2011).

Αντιμετώπιςη προκλητικόσ ςυμπεριφορϊσ
Ασ υποθϋςουμε ότι παρϊ τα θετικϊ μϋτρα που παύρνουμε για να «δϋςουμε» την
ομϊδα, αντιμετωπύζουμε προκλητικϋσ ςυμπεριφορϋσ. Οι αντιδρϊςεισ μασ
ςτϋλνουν ϋνα ηχηρό μόνυμα ςε όλα τα παιδιϊ. Οι αρνητικϋσ εκφρϊςεισ μασ
αντανακλούν την απογοότευςό μασ, γιατύ δεν μπορούμε να αςκόςουμε τον
ϋλεγχο ςτην ομϊδα μασ. Ο καλύτεροσ τρόποσ εύναι να ϋχουμε εναλλακτικϋσ
ςτρατηγικϋσ για να αντιμετωπύςουμε προκλητικϋσ ςυμπεριφορϋσ. Διερεύνηςη
ορύων, ςωματικό επύθεςη, δϊγκωμα, κρύςεισ θυμού εύναι μερικϋσ από τισ πιο
ςυνηθιςμϋνεσ προκλητικϋσ ςυμπεριφορϋσ.
Η διερεύνηςη ορύων εύναι ϋνασ από τουσ τρόπουσ με τουσ οπούουσ τα
μικρϊ παιδιϊ ανακαλύπτουν πόςη δύναμη ϋχουν και με τι εξουςύα ϋχουν να
κϊνουν. Κϊποια παιδιϊ θϋτουν ςε δοκιμαςύα τα όρια επανειλημμϋνα και
χρειϊζονται ενηλύκουσ που κατανοούν την ανϊγκη των παιδιών να δοκιμϊζουν
τα όριϊ τουσ. Ϊνα ςαφϋσ πλαύςιο θα βοηθούςε:
 Αναγνωρύζουμε τα ςυναιςθόματα και τισ επιθυμύεσ του παιδιού: Ϊνα παιδύ
που τυγχϊνει κατανόηςησ εύναι πιο ανοιχτό να ακούςει αυτϊ που ϋχετε να
του πεύτε. Σο πρώτο βόμα εύναι ςκεφθούμε τι προςπαθεύ το παιδύ να
επιτύχει και ποια πιςτεύουμε ότι εύναι η πρόθεςό του.
 Δηλώνουμε ςαφώσ το όριο: Με απλϊ λόγια λϋμε ποια ςυμπεριφορϊ δεν
επιτρϋπεται με ςαφόνεια και αμεςότητα: «Σα τραπϋζια τα χρηςιμοποιούμε
για να τρώμε και να δουλεύουμε. Δεν εύναι για να ςκαρφαλώνουμε».
 Λϋμε ποια ςυμπεριφορϊ εύναι αποδεκτό: Δύνουμε ςτα παιδιϊ εναλλακτικούσ
τρόπουσ ςυμπεριφορϊσ, οι οπούοι ικανοποιούν μια ανϊγκη ό επιθυμύα: «Αν
θϋλεισ να πετϊξεισ κϊτι, ϋχουμε τα ςακουλϊκια με τα φαςόλια. Ϋ μπορώ να
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ςου βρω μεγϊλεσ χϊντρεσ εϊν δεν ςου αρϋςουν οι μικρϋσ. Σι από τα δύο
θϋλεισ;»
 Προςφϋρουμε μια τελικό επιλογό: Εϊν το παιδύ εξακολουθεύ να δοκιμϊζει τα
όρια, τότε χρειαζόμαςτε πρόςθετη επιμονό και υπομονό: «Αν ςυνεχύςεισ να
ςκαρφαλώνεισ ςτο τραπϋζι, θα πρϋπει να φύγεισ από τον χώρο αυτό και να
παύξεισ ςε ϊλλον χωρύσ τραπϋζια. Εςύ επιλϋγεισ τι θα κϊνεισ».
Η τιμωρύα δεν ϋχει θετικό αποτϋλεςμα για το ύδιο το παιδύ. Μπορεύ να προκαλϋςει την
υπακοό από φόβο αλλϊ παρϊλληλα να δημιουργόςει ϋνα αύςθημα απόρριψησ. υνόθωσ
αποτελεύ ϋνδειξη τησ αποτυχύασ ςυνεργαςύασ με το παιδύ ό την ομϊδα και εξυπηρετεύ
την εκτόνωςη του θυμού του ενόλικα. Αντύθετα η ςυνϋπεια μιασ πρϊξησ μπορεύ να
βοηθόςει το παιδύ να καταλϊβει το νόημα τησ απαγόρευςησ. Για παρϊδειγμα, όταν ϋνα
παιδύ καταςτρϋφει την καταςκευό ενόσ ϊλλου, αν τιμωρηθεύ με κϊποια ςτϋρηςη,
ειςπρϊττει την απόρριψη χωρύσ να καταλαβαύνει το νόημα τησ. Αντύθετα όταν ζητηθεύ
από το παιδύ να βοηθόςει ςτην ανακαταςκευό και να παρηγορόςει το παιδύ που
δϋχτηκε την επύθεςη, τότε μπορεύ να καταλϊβει το κόςτοσ τησ πρϊξησ του για τον ϊλλο.
Αν ϋνα παιδύ ενοχλεύ τη δραςτηριότητα μιασ ομϊδασ μπορεύ να του ζητηθεύ να
απομακρυνθεύ για λύγο, όχι ωσ τιμωρύα γιατύ εύναι ενοχλητικόσ, αλλϊ για να ηρεμόςει
και να μπορϋςει να ςυμμετϋχει κι αυτόσ. Μια τϋτοια αντιμετώπιςη βϋβαια απαιτεύ
διϊρκεια και ςυςτηματικότητα.
Η ενύςχυςη εύναι θετικό όταν η επικϋντρωςη εύναι ςτην επιβρϊβευςη για θετικϋσ
ενϋργειεσ κι όχι ςτην αποφυγό αρνητικών πρϊξεων. Για παρϊδειγμα, δεν λϋμε ςε ϋνα
ζωηρό παιδύ «μπρϊβο ςόμερα δεν ενόχληςεσ την ομϊδα» αλλϊ «μπρϊβο ςόμερα
βοόθηςεσ πολύ την ομϊδα». Η αποφυγό μιασ μη αποδεκτόσ ςυμπεριφορϊσ επύςησ
επιτυγχϊνεται καλλύτερα όταν προτεύνονται εναλλακτικϋσ ςυμπεριφορϋσ παρϊ όταν
τονύζονται οι αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ. Για παρϊδειγμα, ο εκπαιδευτικόσ αντύ να πει «δεν
θα ςε θϋλουν τα παιδιϊ αν τουσ χαλϊσ το παιχνύδι» μπορεύ να προτεύνει «μπορεύσ να
παύξεισ ςτο παιχνύδι τουσ πιο προςεκτικϊ για να εύςτε όλοι ευχαριςτημϋνοι».
(Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο, 2011: 121-122)

Οι προκλητικϋσ ςυμπεριφορϋσ εύναι ςυχνϊ κραυγϋσ για βοόθεια. Σα παιδιϊ που
εκδηλώνουν τισ ςυμπεριφορϋσ αυτϋσ ύςωσ δεν ξϋρουν πώσ να εκφρϊςουν τα
ςυναιςθόματϊ τουσ με εποικοδομητικούσ τρόπουσ. Δύνουμε, επομϋνωσ, προςοχό
ςε αυτό που το παιδύ ύςωσ χρειϊζεται και όχι ςε αυτό που κϊνει: «Δεν νοιώθω
καλϊ», «Δεν ξϋρω τι περιμϋνουν από μϋνα να κϊνω», «Θϋλω να με προςϋξεισ»,
«Βαριϋμαι», «Θϋλω να αςκώ περιςςότερο ϋλεγχο», «Υοβϊμαι», μπορεύ να εύναι
μερικϊ από όςα θα ϋλεγαν τα παιδιϊ, εϊν ϋβριςκαν τα κατϊλληλα λόγια.
Οριςμϋνα βόματα που μπορούμε να κϊνουμε για να ανταποκριθούμε ςε
προκλητικϋσ ςυμπεριφορϋσ των παιδιών:
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 Παρεμβαύνουμε για να ςταματόςουμε την επικύνδυνη ςυμπεριφορϊ. Η δουλειϊ
μασ εύναι να ϋχουμε τα παιδιϊ αςφαλό.

 Σχολιϊζουμε αρνητικϊ δυςλειτουργικϋσ ςυμπεριφορϋσ, όχι όμωσ το ύδιο το
παιδύ

και

προτεύνουμε

εναλλακτικούσ

τρόπουσ

ςυμπεριφορϊσ.

Για

παρϊδειγμα, δεν λϋμε «εύςαι κακό παιδύ» ό «δεν θα ςε θϋλουν τα παιδιϊ αν τα
χτυπϊσ», αλλϊ «δεν επιτρϋπεται να χτυπϊσ όταν θυμώνεισ. Αν θϋλεισ πεσ
τουσ το ό μην παύζεισ μαζύ τουσ. Αν εύςαι πολύ θυμωμϋνοσ μπορεύσ να πασ να
χτυπόςεισ δυνατϊ μια κούκλα, ϋναν ςϊκο, ϋνα μαξιλϊρι και μετϊ θα μου πεισ
τι ςε θύμωςε» (Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο, 2011: 102).
 Δημιουργούμε μια ςχϋςη με το παιδύ. Ϊνα παιδύ που βρύςκεται εκτόσ ελϋγχου,
αλλϊ ξϋρει ότι το νοιαζόμαςτε εύναι πιθανότερο να ανταποκριθεύ ςτη
βοόθεια που του προςφϋρουμε.
 Παρατηρούμε για να ϋχουμε περιςςότερεσ πληροφορύεσ. Η ςυςτηματικό
παρατόρηςη αποκαλύπτει πολύτιμεσ πληροφορύεσ για το τι προκαλεύ τισ
εκρόξεισ ςτο παιδύ και ποιεσ ανϊγκεσ του δεν ικανοποιούνται.
 Μιλϊμε με τουσ γονεύσ του και τισ ςυναδϋλφουσ μασ. Σα μϋλη τησ οικογϋνειασ
και οι ϊλλοι παιδαγωγού μπορεύ να ϋχουν διαφορετικϋσ οπτικϋσ και να μασ
προςφϋρουν ιδϋεσ.
 Πειραματιζόμαςτε

με

διαφορετικϋσ

μεθόδουσ

και

αξιολογούμε

τα

αποτελϋςματϊ τουσ. Εϊν δεν αποδώςει μια μϋθοδοσ που εφαρμόζουμε,
υιοθετούμε μια ϊλλη.

Παιδιϊ που δεν μιλούν ελληνικϊ
Σα αλλόγλωςςα παιδιϊ περνούν από ςυγκεκριμϋνα ςτϊδια καθώσ μαθαύνουν τη
διδαςκόμενη γλώςςα. Για οριςμϋνα η πρώτη επαφό με μια καινούρια γλώςςα
μπορεύ να ϋχει ωσ αποτϋλεςμα να εύναι «ςιωπηλϊ». Αυτό η αρχικό περύοδοσ
μπορεύ να διαρκϋςει για λύγεσ μϋρεσ, αλλϊ μπορεύ να ςυνεχιςτεύ και για
περιςςότερο διϊςτημα. Η ϋρευνα καταδεικνύει ότι όςο πιο μικρό εύναι το παιδύ,
τόςο περιςςότερο θα διαρκϋςει η περύοδοσ «ςιωπόσ». Ο προφορικόσ λόγοσ του
παιδιού εξαρτϊται από την ηλικύα του, το αναπτυξιακό του ςτϊδιο, αλλϊ και από
το περιβϊλλον ςτο οπούο προςπαθεύ να εκφραςτεύ. Σα παιδιϊ εύναι πιθανότερο
να εκφραςτούν ςε ϋνα περιβϊλλον όπου δεν υπϊρχουν διακρύςεισ και όπου
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νοιώθουν αποδεκτϊ. Η ερευνητικό βιβλιογραφύα αποκαλύπτει ότι οι
παιδαγωγού ϋχουν την τϊςη να αφιερώνουν περιςςότερο χρόνο με τα παιδιϊ
που «μιλϊνε» παρϊ με αυτϊ που δεν «μιλϊνε». Αυτό ςημαύνει ότι οι παιδαγωγού
ύςωσ αφιερώνουν λιγότερο χρόνο με τα αλλόγλωςςα παιδιϊ. Εύναι αναγκαύο,
επομϋνωσ, να δύνουμε χρόνο ςε αυτϊ τα παιδιϊ και να ςεβόμαςτε τισ
προςπϊθειεσ που καταλϊβουν να επικοινωνόςουν ςε μια δεύτερη γλώςςα.
Παρϊλληλα, εύναι ςημαντικό, όπωσ όδη ϋχουμε προαναφϋρει, να αναγνωρύζουμε
και να υποςτηρύζουμε τη μητρικό τουσ γλώςςα.
Οι ακόλουθεσ ςτρατηγικϋσ ύςωσ βοηθόςουν ςτον τρόπο επικοινωνύασ μασ με τα
αλλόγλωςςα παιδιϊ:
 Μαθαύνουμε μερικϋσ λϋξεισ ςτη μητρικό γλώςςα του παιδιού και τισ
παρϊλληλα με τα ελληνικϊ. Βλϋποντασ και ακούγοντασ τη μητρικό τουσ
γλώςςα, τα παιδιϊ νοιώθουν ευπρόςδεκτα και αςφαλό.
 Φρηςιμοποιούμε

ςυγκεκριμϋνα

αντικεύμενα

και

χειρονομύεσ

για

να

επικοινωνόςουμε με τα παιδιϊ που δεν μπορούν να χρηςιμοποιόςουν τον
προφορικό λόγο.
 Εμπλϋκουμε τισ οικογϋνειεσ προτρϋποντασ τεσ να μιλούν τη δικό τουσ
γλώςςα ςτο ςπύτι και όταν επιςκϋπτονται το προςχολικό κϋντρο. Σουσ
προςκαλούμε να ςυμμετϊςχουν ςε δραςτηριότητεσ που οργανώνουμε.
 Ενθαρρύνουμε τα παιδιϊ να επικοινωνόςουν λεκτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα.
Αποφεύγουμε να διορθώνουμε τη γραμματικό του παιδιού, χρηςιμοποιούμε
όμωσ ςωςτό γλώςςα ςτισ ςυζητόςεισ μαζύ του.
 Φρηςιμοποιούμε την επανϊληψη και την περιγραφό ενεργειών καθώσ
μιλϊμε.
 Δύνουμε χρόνο ςτα παιδιϊ να οργανώςουν τα λόγια τουσ και να εκφραςτούν
και δεν τα πιϋζουμε.

Παιδιϊ με ειδικϋσ ανϊγκεσ: ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ παύζουμε.... και ΜΑΖΙ με τα
παιδιϊ που μασ εντυπωςιϊζουν
Αφού ϋχουμε υποδεχτεύ τουσ γονεύσ, παύρνουμε λύγα λεπτϊ προκειμϋνου να
παρατηρόςουμε το παιδύ που μασ τρϊβηξε την προςοχό.
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Προςϋχουμε τον τρόπο που επικοινωνεύ:
o λεκτικϊ και μη λεκτικϊ
o κοιτϊ ςτα μϊτια ό αποφεύγει το βλϋμμα
o τραβϊ μαλλιϊ
o δαγκώνει...
Παρατηρούμε τισ ςυνόθειϋσ του:
o προτιμϊ να εύναι όρθιο παρϊ να κϊθεται
o περιφϋρεται ςυνεχώσ ςτο χώρο
o ανούγει την πόρτα και προςπαθεύ να βγει ϋξω
o δαγκώνει...
Παρατηρούμε τισ αντιδρϊςεισ / προτιμόςεισ του:
o φωνϊζει ξαφνικϊ χωρύσ εμφανό αιτύα
o κϊνει ςτερεότυπεσ κινόςεισ
o ϋχει εμμονϋσ με ςυγκεκριμϋνα αντικεύμενα
 Εύναι προτιμότερο να αποφαςύςουμε ποια παιδαγωγόσ θα υποδϋχεται και
θα «παύζει» περιςςότερο με το ςυγκεκριμϋνο παιδύ γιατύ τα παιδιϊ αυτϊ
προτιμούν μια ςταθερό ρουτύνα.
 Με βϊςη τισ παρατηρόςεισ μασ, του προτεύνουμε κϊποιεσ δραςτηριότητεσ
που μπορεύ να το ενδιαφϋρουν. Αν δεύξει ενδιαφϋρον, το ενιςχύουμε, αν όχι
αφόνουμε να αςχοληθεύ ο γονιόσ μαζύ του. Δεν διςτϊζουμε να ζητόςουμε από
τουσ γονεύσ να φϋρουν για το παιδύ τουσ υλικό από το ςπύτι.
 Ζητϊμε από τουσ γονεύσ του να μεύνουν με το παιδύ τουσ κοντϊ ςασ,
τουλϊχιςτον τισ πρώτεσ ημϋρεσ.
 Δεν απαιτούμε από το παιδύ να πειθαρχόςει ςτουσ κανόνεσ λειτουργύασ τησ
ομϊδασ ςασ (π.χ. κϊθιςε μαζύ μασ, τώρα τρώμε, μϊζεψε τα χαρτιϊ.... κ.λπ.).
 Παρακολουθούμε από απόςταςη τισ κινόςεισ του χωρύσ να εύμαςτε ςυνεχώσ
από πύςω. Όταν θϋλουμε να επϋμβουμε, καλύτερα εύναι να το πληςιϊςουμε
και να του δεύξουμε με κινόςεισ τι ζητϊτε από αυτό. Οι λεκτικϋσ εντολϋσ
ςυχνϊ δεν καταγρϊφονται, δεν γύνονται κατανοητϋσ με αποτϋλεςμα να μην
εύναι αποτελεςματικϋσ.
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 Αν το παιδύ:
εύναι

τότε

«υπερκινητικό»

προτεύνουμε περιςςότερεσ δρϊςεισ ςε εξωτερικό χώρο

«επιθετικό»

χρηςιμοποιούμε την Κούκλα τησ βαλύτςασ (ό κϊποιο
αγαπημϋνο αντικεύμενο που ϋφερε από το ςπύτι) και
φροντύζουμε να την ϋχει κοντϊ του. Μπορεύ να την κϊνει
ότι θϋλει, χωρύσ τισ δικϋσ μασ παρεμβϊςεισ
προτεύνουμε δρϊςεισ ςτο πϊτωμα (π.χ. μπϊλα).

«δεν κινεύται» (ςε
καροτςϊκι ό με
μεγϊλη αςτϊθεια)
δεν «αντϋχει» την
ομϊδα
βϊζει ςυνϋχεια
αντικεύμενα ςτο
ςτόμα

Υροντύζουμε να υπϊρχει υλικό ςε μια γωνιϊ και
ςεβόμαςτε την επιθυμύα του να μεύνει μακριϊ μασ (με τον
τρόπο του μασ παρακολουθεύ και ύςωσ ςυμμετϋχει...)
δεν το απαγορεύετε λεκτικϊ. «Θυςιϊζουμε» ϋνα
αντικεύμενο (π.χ. πανύ, μεγϊλο τουβλϊκι, αντικεύμενο που
θα ζητϊμε από τουσ γονεύσ του) και περιορύζουμε την
ανϊγκη του αυτό ςτο ςυγκεκριμϋνο αντικεύμενο

ε καμιϊ περύπτωςη δεν διώχνουμε το παιδύ με ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ από
την προςχολικό δομό. τουσ γονεύσ δεν αναφϋρουμε τισ «ειδικϋσ ανϊγκεσ» του
παιδιού. Δεν πρϋπει να ξεχνϊμε ότι η προςχολικό δομό εύναι ο κατεξοχόν χώροσ
ανύχνευςησ και εντοπιςμού δυςκολιών και πιθανόν αναπηρύασ του μικρού
παιδιού (Καμμϋνου, 2009). Επομϋνωσ ο γονιόσ μπορεύ να μην γνωρύζει, ούτε καν
να υποψιϊζεται, αυτό που εμεύσ εντοπύςατε πρώτοι. Εύμαςτε διακριτικού και
χειριζόμαςτε το θϋμα με ευαιςθηςύα και επαγγελματιςμό!

Προβλόματα ςτη ςυνεργαςύα με τουσ γονεύσ
Παρϊ τισ προςπϊθειεσ μασ για μια θετικό ςχϋςη με όλεσ τισ οικογϋνειεσ, θα
ςυναντόςουμε και δύςκολεσ καταςτϊςεισ που λειτουργούν ενϊντια ςτη
ςυνεργαςύα. Κϊποιεσ οικογϋνειεσ αντιμετωπύζουν βαςικϋσ ελλεύψεισ και ζουν
κϊτω από ςυνεχϋσ ϊγχοσ πρϊγμα που τισ δυςκολεύει να εύναι διαθϋςιμεσ ςτο
παιδύ τουσ. Ωλλεσ επιλϋγουν να μην αναμειχθούν. Επύςησ, όταν θα πρϋπει να
δουλϋψουμε με οικογϋνειεσ που διαφϋρουν από εμϊσ μπορεύ εύκολα να
δημιουργηθούν παρεξηγόςεισ και κακό επικοινωνύα. Η κατανόηςη και ο
ςεβαςμόσ διαφορετικών από τισ δικϋσ μασ πρακτικών θα μασ βοηθόςουν να
οικοδομόςουμε θετικϋσ ςχϋςεισ με όλεσ τισ οικογϋνειεσ και να τισ εμπλϋξουμε
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ςτο πρόγραμμϊ μασ. ε κϊθε περύπτωςη, εύναι ςημαντικό να κατανοόςουμε τι
προκαλεύ τη δύςκολη αυτό κατϊςταςη, ώςτε να αντιμετωπύςουμε τισ
πραγματικϋσ αιτύεσ τησ.
Κϊποιεσ διαφορϋσ επιλύονται δύςκολα, αλλϊ πρϋπει να αντιμετωπιςτούν
ϊμεςα, γιατύ ϋρχονται ςε αντύθεςη τόςο με τη φιλοςοφύα του προγρϊμματόσ μασ
όςο και με τισ πεποιθόςεισ μασ. Για παρϊδειγμα, η ςωματικό τιμωρύα για
οριςμϋνεσ οικογϋνειεσ εύναι αποδεκτό. ε καταςτϊςεισ όπου οι αξύεσ τησ
οικογϋνειασ ϋρχονται ςε ςύγκρουςη με αυτϋσ του προγρϊμματοσ, τα ακόλουθα
βόματα μπορούν να βοηθόςουν ςτην εποικοδομητικό επύλυςη των διαφορών:
 Πρώτα προςπαθούμε να καταλϊβουμε τη θϋςη τησ οικογϋνειασ. Κϊνουμε
ανοιχτϋσ ερωτόςεισ με ςκοπό να καταλϊβουμε τι πραγματικϊ υπϊρχει πύςω
από τα αιτόματα των γονϋων.
 Σεβόμαςτε

τισ

ανηςυχύεσ

και

τισ

επιθυμύεσ

τησ

οικογϋνειασ.

Επαναδιατυπώνουμε αυτϊ που μασ λϋνε για να δώςουμε να καταλϊβουν οι
γονεύσ ότι τουσ προςϋχουμε.
 Εξηγούμε ςτουσ γονεύσ πώσ χειριζόμαςτε τα θϋματα αυτϊ. Αναγνωρύζουμε ότι
υπϊρχουν διαφορετικϋσ απόψεισ για ϋνα θϋμα και τουσ εξηγούμε ότι θϋλουμε
να βοηθόςουμε τα παιδιϊ τουσ.
 Βεβαιώνουμε τουσ γονεύσ ότι παρακολουθούμε το παιδύ τουσ και ότι
βριςκόμαςτε ςε επαφό μαζύ τουσ. Σουσ καθηςυχϊζουμε ότι θα αςχοληθούμε
με τισ ανηςυχύεσ τουσ και ότι θα παρακολουθούμε το παιδύ.
Αποφεύγοντασ την κριτικό, δύνουμε ςτισ οικογϋνειεσ το μόνυμα ότι εύμαςτε
πρόθυμοι να κατανοόςουμε και να βοηθόςουμε. Δοκιμϊζουμε πολλϋσ φορϋσ μια
προςϋγγιςη που τουσ ταιριϊζει για να κερδύςουμε την εμπιςτοςύνη και τον
ςεβαςμό τουσ, χωρύσ βϋβαια να παραβιϊζουμε τισ αξύεσ μασ και τουσ ςτόχουσ
του προγρϊμματοσ.
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Παρϊρτημα

Ενδεικτικό φόρμα ημερολογύου (ΕΑΔΑΠ, 2004)
Η ενδεικτικό αυτό φόρμα θα μπορούςε να χρηςιμοποιηθεύ για την καταγραφό
των παρατηρόςεων μασ ςε ςχϋςη με την εξϋλιξη των παιδιών ςε διϊφορουσ
τομεύσ. Μπορούμε να ςημειώςουμε με ςύντομο και περιγραφικό τρόπο το εύδοσ
τησ δραςτηριότητασ που παρατηρόςαμε, τισ αντιδρϊςεισ των παιδιών ό
γεγονότα που θεωρούμε ςημαντικϊ ςτην εξϋλιξό τουσ.

ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΤ Ε ΔΙΑΥΟΡΟΤ ΣΟΜΕΙ
ΟΝΟΜΑ:

ΗΛΙΚΙΑ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΠΡΟΥΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ:

ΓΡΑΥΗ:

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΑΓΨΓΟΤ :
ΣΗΡΗΗ ΚΑΝΟΝΨΝ:

ΑΔΡΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ:

ΛΕΠΣΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ:
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Ενδεικτικό ςχϊρα παρατόρηςησ ομϊδασ παιδιών (ΕΑΔΑΠ, 2004)
Η ενδεικτικό αυτό ςχϊρα παρατόρηςησ μπορεύ να μασ βοηθόςει να
επικεντρωθούμε ςτισ αλληλεπιδρϊςεισ των παιδιών ςτο ελεύθερο παιχνύδι, ςτα
εργαςτόρια ό ςτισ γωνιϋσ.
Ονόματα παιδιών: ………………………………………………………………………………………….
Δραςτηριότητα: ……………………………………………………………………………………………
Φρόνοσ παρατόρηςησ: …………………………………………………………………………………..
Ημερομηνύα: …………………………………………………………………………………………………

υμπεριφορϊ
Κοιτϊ από απόςταςη

Μαχμούντ

Ϊννη

Μπϊι



Μιμεύται τα ϊλλα παιδιϊ



Προτεύνει ιδϋεσ



Ανταλλϊςςει υλικό



Διεκδικεύ υλικό



Διαμαρτύρεται, φωνϊζει



υγκρούεται
Εγκαταλεύπει την ομϊδα
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Ενδεικτικό φύλλο παρατόρηςησ για τη ςυμμετοχό των
παιδιών ςτισ δραςτηριότητεσ του προγρϊμματοσ
Σο ενδεικτικό αυτό φύλλο παρατόρηςησ μπορεύ να μασ βοηθόςει να
παρατηρόςουμε και να καταγρϊψουμε με απλό και ςύντομο τρόπο την εξϋλιξη
του παιδιού ςε διϊφορουσ τομεύσ, όπωσ εύναι η ςυμμετοχό του ςτισ
δραςτηριότητεσ του προγρϊμματοσ, η κοινωνικο-ςυναιςθηματικό του ανϊπτυξη
και η ανϊπτυξη των δεξιοτότων του.
Όνομα παιδιού: …………………………………………………………………………......................
Ημερομηνύα: ………………………………………………………………………………………………..
Δραςτηριότητεσ

Δεν
ςυμμετϋχει

υμμετϋχει

Σου
αρϋςει
πολύ

Καταςκευϋσ
Θεατρικό παιχνύδι
Σραγούδι
Μουςικό/Φορόσ
Επιτραπϋζια
Ζωγραφικό
Παιχνύδι ρόλων
Κουκλοθϋατρο
Χυχοκινητικϋσ δραςτηριότητεσ
Ωλλο…
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Ενδεικτικό φύλλο παρατόρηςησ τησ προςωπικόσ και κοινωνικόσ
ανϊπτυξησ των παιδιών
Σο ενδεικτικό αυτό φύλλο παρατόρηςησ μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για την
καταγραφό των παρατηρόςεων μασ ςε ςχϋςη ςε ςχϋςη με την προςωπικό και
κοινωνικό του ανϊπτυξη των παιδιών(Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο, 2011).
Όνομα παιδιού:

Ημερομηνύα:

Διαμόρφωςη ταυτότητασ:
Αναγνωρύζει και αποδϋχεται τισ
δυνατότητεσ και αδυναμύεσ του;

Παρατηρόςεισ

Εύναι αποδεκτό από την ομϊδα;
Αιςθϊνεται αυτοπεπούθηςη ό ζητϊει
ςυνεχό επιβεβαύωςη και βοόθεια;
Παύρνει πρωτοβουλύεσ, διεκδικεύ τα
δικαιώματα του ό κϊτι που επιθυμεύ;
Αυτορρύθμιςη
Εκφρϊζει τα ςυναιςθόματα και τισ
επιθυμύεσ του;
Ελϋγχει τη ςυμπεριφορϊ του ό φϋρεται
παρορμητικϊ;
Προςωπικό ενδυνϊμωςη
Ποια εύναι η ςυναιςθηματικό του
διϊθεςη κατϊ τη διϊρκεια του
προγρϊμματοσ;
Παύζει με ευχαρύςτηςη και με ευελιξύα;
Πώσ αντιμετωπύζει νϋεσ καταςτϊςεισ
και προκλόςεισ όπωσ για παρϊδειγμα,
η αλλαγό δραςτηριοτότων ό μια
επύςκεψη ςε ϊλλο χώρο; Δεύχνει
ενδιαφϋρον ό ϊγχοσ;
Διαχειρύζεται αποτελεςματικϊ τισ
δυςκολύεσ, ό παραιτεύται εύκολα και
ζητϊει τη ςυμβολό του εκπαιδευτικού;
Διεκδικεύ με αποτελεςματικό τρόπο τα
δικαιώματα του ό παραιτεύται;
Δεύχνει ευχαρύςτηςη όταν αναφϋρεται
ςτην οικογϋνεια ό ςυναντϊει τουσ
δικούσ του;
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Ϊχει κϊποιεσ φοβύεσ που το
δυςκολεύουν; δεύχνει αγχωμϋνο ό πολύ
ανόςυχο και κϊτω από ποιεσ ςυνθόκεσ;
Κοινωνικϋσ δεξιότητεσ
Ακολουθεύ τισ οδηγύεσ τησ νηπιαγωγού
και τουσ κανόνεσ τησ τϊξησ; Τπακούει
χωρύσ να φϋρνει ποτϋ αντιρρόςεισ;
ακολουθεύ κανόνεσ μετϊ από
επανειλημμϋνεσ υπενθυμύςεισ;
αδιαφορεύ, ό αρνεύται;
υμπαρύςταται και βοηθϊει τα ϊλλα
παιδιϊ;
Κοινωνικό αλληλεπύδραςη
Ϊχει καλό ςχϋςη με τον παιδαγωγό;
Μόπωσ διεκδικεύ την
αποκλειςτικότητα ό την αγνοεύ;
υμμετϋχει ςτισ ομαδικϋσ
δραςτηριότητεσ με δημιουργικό τρόπο;
Ϊχει ςταθερό ιδιαύτερη ςχϋςη με ϋνα ό
περιςςότερα παιδιϊ;
Με ποιόν τρόπο διαμορφώνει
προςωπικϋσ ςχϋςεισ με τα ϊλλα παιδιϊ;
Ζητϊει μόνο του να ενταχθεύ ςε μια
ομϊδα ό περιμϋνει να το
προςκαλϋςουν; Παύζει με τα ϊλλα
παιδιϊ ςτισ ελεύθερεσ δραςτηριότητεσ
ό προτιμϊει να μϋνει μόνο;
Ανταποκρύνεται ςτο πληςύαςμα των
ϊλλων παιδιών ό αρνεύται;
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δύςκολεσ κοινωνικϊ και οικονομικϊ ςυνθόκεσ.
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ΕΑΔΑΠ
Η Εταιρύα για την Ανϊπτυξη και τη Δημιουργικό Απαςχόληςη των Παιδιών
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των

δυνατοτότων

ΟΛΨΝ

των

παιδιών

προςχολικόσ

και

πρωτοςχολικόσ ηλικύασ.
Ιςτότοποσ: http://www.eadap.gr
Ευρωπαώκό δύκτυο DECET (Diversity in Early Childhood Education and Training)
Ιςτότοποσ: http://decet.org
Δικτυακό Εκπαιδευτικό Πύλη e-yliko.gr
Πληροφορύεσ για εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα, επιςκϋψεισ ςε μουςεύα, εκθϋςεισ,
εργαςτόρια

κ.λπ.,

διαγωνιςμούσ,

ςυνϋδρια

και

ϊλλεσ

δρϊςεισ

που

δημοςιοποιούνται με ευθύνη των αρμοδύων τμημϊτων τησ Διεύθυνςησ
υμβουλευτικού

Επαγγελματικού

Προςανατολιςμού

και

Εκπαιδευτικών

Δραςτηριοτότων
http://www.e-yliko.gr/resource/seped.aspx
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i-RED, Institute for Rights, Equality & Diversity
Σο ινςτιτούτο i-RED ολοκλόρωςε το 2012 μύα ϋρευνα για δρϊςεισ κατϊ του
ρατςιςμού και των διακρύςεων ςτα ελληνικϊ ςχολεύα. Η ϋρευνα περιλαμβϊνει
καταγραφό και αξιολόγηςη δρϊςεων και υλικού ςε θεματικϋσ διαφορετικότητασ
καθώσ και ςυμβουλευτικό οδηγό για εκπαιδευτικούσ.
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Πανελλόνιο Δύκτυο για το Θϋατρο ςτην Εκπαύδευςη
Σο «ΔΙΚΣΤΟ» οργανώνει επιμορφωτικϋσ, επιςτημονικϋσ και ερευνητικϋσ
δραςτηριότητεσ, ενώ ςτην ιςτοςελύδα του μπορεύ να βρει κϊποιοσ χρόςιμο
υλικό, αςκόςεισ, ϋργα, ςχϋδια μαθημϊτων και εγχειρύδια/οδηγούσ. Επύςησ
υλοποιεύ

τα

προγρϊμματα

«Εςύ

όπωσ

κι

Εγώ

-

εξερευνώντασ

τη

διαφορετικότητα μϋςα από τισ τϋχνεσ» και mPPACT - Methodology for Pupil and
Performing Arts Centered Teaching.
Ιςτότοποσ: http://www.theatroedu.gr/
χεδύα
Η χεδύα εύναι μη κερδοςκοπικόσ φορϋασ που ιδρύθηκε το 1987 και ϋχει ςτόχο
την προώθηςη τησ καλλιτεχνικόσ παιδεύασ μϋςα από την παιδαγωγικό ϋρευνα
και τον καλλιτεχνικό πειραματιςμό, τη βελτύωςη των ςυνθηκών ζωόσ
περιθωριοποιημϋνων κοινωνικών ομϊδων μϋςα από τη ςτόριξη, ενθϊρρυνςη κι
εκπαύδευςη γονιών και παιδιών, τόςο ςτην Ελλϊδα όςο και ςτο εξωτερικό και
την προϊςπιςη των δικαιωμϊτων του ανθρώπου και την καταπολϋμηςη των
προκαταλόψεων και διακρύςεων μϋςα από την καλλιτεχνικό ϋκφραςη.
Ιςτότοποσ: http://www.shedia.gr
υνόγοροσ του Παιδιού
Ο υνόγοροσ του Παιδιού ςυχνϊ επιςκϋπτεται τα ςχολεύα, ενώ ομϊδεσ μαθητών
μπορούν να επιςκεφτούν τα γραφεύα του.
Ιςτότοποσ: http://www.0-18.gr/ http://www.0-18.gr
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