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3.10
∆ηµιουργία, διαµόρφωση και οργάνωση µιας καινούριας γωνιάς
στο Νηπιαγωγείο µε βάση το συµβολικό παιχνίδι
Αικατερίνη Μιχαλοπούλου
Επίκ. Καθηγήτρια ΠΤΠΕ Παν/µίου Θεσσαλίας

Το συµβολικό παιχνίδι πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια των αυθόρµητων δραστηριοτήτων στο Νηπιαγωγείο και δεν χρησιµοποιείται ιδιαίτερα ως πλαίσιο µάθησης, ούτε γίνεται αντιληπτό ως µια πολύπλοκη γνωστική διαδικασία, που µπορεί να
οδηγήσει σε υψηλές δοµές γνώσης.
Οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης που προσφέρονται κατά το συµβολικό παιχνίδι,
µπορούν να συµβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας.
Σύµφωνα µε έρευνες (Morrow & Rand, 1991· Pellegrini, 1980), το συµβολικό παιχνίδι ενισχύει την ικανότητα κατανόησης και παραγωγής ιστοριών, γιατί τα παιδιά βελτιώνουν την ικανότητά τους για κατανόηση της δοµής της ιστορίας δηµιουργώντας τα
ίδια φανταστικά επεισόδια στις δραστηριότητες παιχνιδιού τους, τα οποία, µε τη σειρά τους, βοηθούν τα παιδιά να ανακαλέσουν στη µνήµη τους την ιστορία και να την
αναδιηγηθούν (Mandler & Johnson, 1977).
Επίσης, έχουν πραγµατοποιηθεί ορισµένες έρευνες σχετικά µε το πώς το συµβολικό παιχνίδι υποβοηθά την ανάδυση του γραµµατισµού (Christie, 1991· Morrow, 1990·
Morrow & Rand 1991· Roskos & Christie, 2000). Επιπλέον, σύµφωνα µε την έρευνα
της Weinstein (1979), οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης που προσφέρει ο χώρος, µπορούν να συµβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας. Η
Weinstein προτείνει τον κατάλληλο εξοπλισµό της περιοχής συµβολικού παιχνιδιού.
Στο συµβολικό παιχνίδι, τα παιδιά επεξεργάζονται προβλήµατα νοητικής αντίληψης και συναισθηµατικής πολυπλοκότητας και εξερευνούν τη σηµασία των δραστηριοτήτων και σχέσεων στον κόσµο των ενηλίκων (Cohen, Stern, & Balaban, 1995).
∆ιαχειρίζονται συναισθηµατικά ή νοητικά την πραγµατικότητα, µέσω της φαντασιακής κατάστασης που δηµιουργούν στο παιχνίδι (Αυγητίδου, 2001).
Η σηµασία του ρόλου του ενήλικα στην αναπτυξιακή πορεία του παιδιού εκφράζεται µε τη ζώνη της επικείµενης ανάπτυξης από το Vygotsky και, παρόµοια, µε την
έννοια της σκαλωσιάς από τον Bruner. Και οι δύο ψυχολόγοι υποστηρίζουν το ρόλο
του ενήλικα ή του πιο έµπειρου συνοµήλικου ως βοηθού και συντονιστή της δραστηριότητας των παιδιών, προκειµένου αυτά να κατανοήσουν και να νοηµατοδοτήσουν
τις εµπειρίες τους σ’ ένα κοινό πολιτισµικό πλαίσιο (Αυγητίδου, 2001).
Η σηµασία του συµβολικού παιχνιδιού ως διδακτικού εργαλείου για παιδιά προσχολικής ηλικίας και ως υποστηρικτικού µέσου για τις διαδικασίες ανάπτυξης και
µάθησης έχει ήδη επισηµανθεί από έρευνες (Σιβροπούλου, 1997).
Σύµφωνα µε πολλούς ερευνητές (Morrow 1990· Morrow & Rand, 1991), όταν οι
παιδαγωγοί παρέχουν την ιδέα µιας θεµατικής ενότητας για παιχνίδι, τα κατάλληλα
υλικά, τον απαραίτητο χώρο και χρόνο και συµµετέχουν οι ίδιες/οι στο παιχνίδι, αναπτύσσοντας και επεκτείνοντας τις ιδέες των παιδιών, αυξάνονται οι γλωσσικές και
άλλες ικανότητές τους. Σύµφωνα µε τους Pramling (1991) και Schrader (1990), οι
γλωσσικές και γνωστικές ικανότητες των παιδιών αναπτύσσονται καλύτερα µέσα από
φυσικές δραστηριότητες όπως το παιχνίδι, ενώ ο ρόλος του/της παιδαγωγού στην οργάνωση του παιχνιδιού χαρακτηρίζεται τις περισσότερες φορές ως συντονιστικός: υποστηρίζει, εµπλουτίζει και διευρύνει το παιχνίδι. Ωστόσο, η συµµετοχή των ενηλίκων στο παιχνίδι µπορεί να υποστηριχθεί µόνο σ’ ένα πλαίσιο παραδοχής των δυνατοτήτων των παιδιών να παραγάγουν µια συνεκτική δοµή στο παιχνίδι τους.
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Στη παρούσα µελέτη, αντιλαµβανόµαστε το χώρο όπου διαδραµατίζεται το συµβολικό παιχνίδι ως ‘περιοχή δραστηριοτήτων’, η οποία οργανώνεται και αναδιοργανώνεται σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της εκπαιδευτικής εργασίας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (Γερµανός, 2002).
Επισηµαίνουµε πως χρησιµοποιούµε αυτό τον όρο σε αντιπαράθεση µε τις γωνιές,
οι οποίες προορίζονται για αυθόρµητες απασχολήσεις ή παιχνίδι και οργανώνονται
περισσότερο µε βάση το ενδιαφέρον που δείχνουν τα παιδιά.
Υποστηρίζουµε πως η συγκεκριµένη ‘περιοχή δραστηριοτήτων’ µπορεί να µετατραπεί σε ‘περιοχή λειτουργίας οµάδων’ για την εκπόνηση ενός σχεδίου εργασίας ή
τη συνεργατική επεξεργασία ενός θέµατος (Γερµανός, 2002), υποβοηθώντας την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού προσχολικής ηλικίας. Παράλληλα, µε τον τρόπο αυτό, αναδιοργανώνονται οι αυθόρµητες δραστηριότητες που απορρέουν από το σκόπιµα οργανωµένο περιβάλλον.
Μεθοδολογία της έρευνας
Στην έρευνά µας, θέσαµε σα στόχο τη δηµιουργία, διαµόρφωση και οργάνωση
µιας καινούριας γωνιάς στο Νηπιαγωγείο, µε βάση το συµβολικό παιχνίδι ως διδακτική µέθοδο στο σχεδιασµό και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο θεµατικών προσεγγίσεων, αντλώντας στόχους από
διάφορα γνωστικά αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος και ήταν, κατά µέσο
όρο, δέκα για κάθε θεµατική προσέγγιση.
Τα διαθεµατικά προγράµµατα σπουδών κινητοποιούν το ενδιαφέρον των παιδιών
και προκαλούν διαθεµατικές διερευνήσεις µε τη θεµατική τους και τη µεθοδολογία
τους, την ‘ολιστικότητα’ των προσεγγίσεων και την αυξηµένη διαθεµατική αλληλεπικοινωνία, η οποία στηρίζει µε αποτελεσµατικό τρόπο τη µαθησιακή και αναπτυξιακή
πορεία όλων των παιδιών (Ματσαγγούρας, 2002).
Οι διαθεµατικές προσεγγίσεις πραγµατοποιούνται συχνά µέσα από συλλογικές
µορφές οργάνωσης της τάξης και προωθούν την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, τα
σχέδια εργασίας, τη διερευνητική µάθηση, την κριτική σκέψη, την ολιστική προσέγγιση της γλώσσας.
Συγκεκριµένα, το παιχνίδι συνδυάζεται µε ευκαιρίες µάθησης είτε διαµέσου ανεξάρτητων ‘διαθεµατικών’ διδακτικών αντικειµένων, όπως συµβαίνει για παράδειγµα
στις δραστηριότητες σχεδιασµού και ανάπτυξης µελέτης περιβάλλοντος, είτε µέσα
από την οριζόντια διασύνδεση των γνωστικών αντικειµένων του ΑΠΣ, είτε ενσωµατωµένο σε πρόσθετα διεπιστηµονικά σχέδια εργασίας. Συνεπώς, ενισχύει τη διαθεµατικότητα, καθώς συνδέει τη σχολική γνώση µε τα ενδιαφέροντα των παιδιών.
Το πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε σε Νηπιαγωγεία του Βόλου και είχε σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία 17 καινούριων γωνιών σε διαφορετικές τάξεις Νηπιαγωγείων.
Οι διαθεµατικές διερευνήσεις θεµάτων, οι οποίες προϋποθέτουν την αλληλεπίδραση των παιδιών µεταξύ τους αλλά και µε τον/την παιδαγωγό, είτε σε ατοµική βάση
είτε σε µικρές οµάδες, επιτεύχθηκαν αποτελεσµατικά µέσα από τη δόµηση του παιχνιδιού των παιδιών και οι δραστηριότητες οργανώθηκαν µε σταδιακά αυξανόµενο
βαθµό δυσκολίας και συνθετότητας.
Οργανώνοντας στην τάξη θεµατικές περιοχές παιχνιδιού, υλοποιήσαµε ποικίλους
στόχους του αναλυτικού προγράµµατος ενσωµατώνοντας το παιχνίδι στις στρατηγικές διδασκαλίας και µάθησης.
Οι επικοινωνιακές δραστηριότητες που οργανώσαµε, προσέφεραν στα παιδιά τη δυνατότητα να τοποθετηθούν πιο άµεσα σε ποικίλες καταστάσεις επικοινωνίας - τις λεγόµενες µιµητικές, οι οποίες έχουν βιωµατικό και ταυτόχρονα παιγνιώδη χαρακτήρα (Μήτσης, 1993). Στην προσχολική εκπαίδευση, οι µιµητικές δραστηριότητες παίρνουν τη
µορφή συµβολικού παιχνιδιού, το θέµα του οποίου οργανώνεται από το/τη νηπιαγωγό.
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Υπό την έννοια αυτή, δηµιουργούµε καταστάσεις επικοινωνίας και γλωσσικών ανταλλαγών στο Νηπιαγωγείο κατά τη διάρκεια οργανωµένων δραστηριοτήτων -που
απορρέουν από ποικίλα γνωστικά αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος- µιµούµενοι πραγµατικές, αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας διαµέσου του συµβολικού
παιχνιδιού, έτσι ώστε να υποκινούµε το ενδιαφέρον του παιδιού, δραστηριοποιώντας
το ψυχικά, συναισθηµατικά και νοητικά.
Ο σχεδιασµός του χώρου σε γωνιές ενισχύει τις πρωτοβουλίες του παιδιού και σέβεται τις ιδιαιτερότητές του (Σιβροπούλου, 1997), καθώς επιτρέπει να αναπτυχθεί ένα
πρόγραµµα που σέβεται τις δυνατότητες και τον προσωπικό ρυθµό του κάθε παιδιού.
Στον Πίνακα 1, αναφέρουµε τις γωνιές που δηµιουργήσαµε ως θεµατικές περιοχές
παιχνιδιού. Επισηµαίνουµε πως τα παιδιά συµµετείχαν στη διαµόρφωσή τους.
Πίνακας 1. Καινούριες γωνιές που δηµιουργήθηκαν
Γωνιά του ταχυδροµείου

Γωνιά της κυκλοφοριακής αγωγής

Γωνιά της µαγειρικής

Γωνιά της φύσης

Γωνιά της υγιεινής διατροφής

Γωνιά παιχνιδιών

Γωνιά των πρώτων βοηθειών

Γωνιά του οδοντιατρείου

Γωνιά της µουσικής

Γωνιά της στοµατικής υγιεινής

Γωνιά των ανακαλύψεων

Γωνιά του τυπογραφείου

Γωνιά του ιατρείου

Γωνιά του κοµµωτηρίου

Γωνιά της υγείας

Γωνιά των µεταµφιέσεων

Οι γωνιές δηµιουργήθηκαν σταδιακά, κατά τη διάρκεια τεσσάρων εβδοµάδων και
είναι κατάλληλα διαµορφωµένες, ώστε να υποστηρίζεται η ανάπτυξη του αντίστοιχου
θέµατος και η αποσαφήνιση των εννοιών, τις οποίες έχουµε εντάξει στις προς επίτευξη µαθησιακές επιδιώξεις.
Στη συνέχεια, παραθέτουµε ένα παράδειγµα που αφορά τη γωνιά του τυπογραφείου, σχολιάζοντας τον τρόπο δηµιουργίας του, τη διαµόρφωση και την οργάνωσή του.
∆ηµιουργία, διαµόρφωση και οργάνωση της γωνιάς του τυπογραφείου:
Ένα παράδειγµα του προγράµµατος
Η αφορµή δόθηκε από τη γωνιά της γραφής, που υπήρχε στο συγκεκριµένο νηπιαγωγείο και συγκέντρωνε την προτίµηση πολλών παιδιών. Σε κάθε οργανωµένη δραστηριότητα που αφορούσε συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο και διδακτικό στόχο
και είχε σαν αποτέλεσµα το σταδιακό εµπλουτισµό της γωνιάς του τυπογραφείου, αντιστοιχούσε ένα ή περισσότερα παιχνίδια ρόλων.
∆ραστηριότητες που βοηθούν στην οργάνωση της γωνιάς του τυπογραφείου
Να περιγράψουν το χώρο του τυπογραφείου και το επάγγελµα του τυπογράφου
(Προφορικός λόγος). Να έρθουν σε επαφή µε διαφορετικές εκδοχές του γραπτού λόγου και να µάθουν να τις αναγνωρίζουν µε βάση τα εξωτερικά-τυπογραφικά χαρακτηριστικά (Ανάγνωση). Να χρησιµοποιήσουν την τεχνική του τυπώµατος και απλές
στάµπες (Εικαστικά). Να γνωρίσουν τα παιδιά την εξέλιξη του γραπτού λόγου (Ιστορία). Να ανακαλύψουν τις ιδιότητες του χαρτιού (Φυσικές Επιστήµες).
∆ραστηριότητες που δίνουν το έναυσµα για παιχνίδια ρόλων στη γωνιά τυπογραφείου
Να αναλάβουν διάφορους ρόλους που έχουν σχέση µε το τυπογραφείο (∆ραµατική
Τέχνη). Να παροτρυνθούν να απεικονίσουν τη διαδικασία του γάµου. (∆ραµατική
Τέχνη). Να ενθαρρυνθούν να γράψουν, όπως µπορούν, δηµιουργώντας προσκλήσεις
(Γραφή). Να οργανώσουν τη γωνιά της βιβλιοθήκης κατάλληλα, για να παίξουν ‘το
βιβλιοπωλείο’ (∆ραµατική Τέχνη).
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Γενικά, τα παιδιά έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον για το φωτογραφικό υλικό, ενώ λύθηκε η παρανόησή τους σχετικά µε το τυπογραφείο και το φωτοτυπικό µηχάνηµα, τα οποία συνέχεαν, "γιατί και αυτό βγάζει πολλά χαρτιά ίδια". Ανέλαβαν µε ενθουσιασµό
σχετικούς ρόλους: Άλλα προσποιούνταν ότι τυπώνουν πάνω σε χαρτί, άλλα έβαζαν
χρώµα στο µηχάνηµα επειδή είχε τελειώσει, µερικά προµήθευαν χρώµατα όταν τελείωναν, κάποια άλλα κουβαλούσαν χαρτί, ενώ ορισµένα έδιναν οδηγίες στους τυπογράφους για προσκλητήρια. Παρατήρησαν και περιέγραψαν την ποιότητα του χαρτιού
διάφορων εντύπων, το µέγεθός τους αλλά και το µέγεθος των γραµµάτων, την ύπαρξη
εικόνων και το σκοπό τους. ∆ιατύπωσαν υποθέσεις για το πώς µπορεί να τυπώθηκαν,
µε τι τρόπο, τι χρώµατα µπορεί να χρησιµοποιήθηκαν. Έγραψαν µηνύµατα µε την τεχνική του τυπώµατος και τα διακόσµησαν µε σφραγίδες. Στη γωνιά του βιβλιοπωλείου
ανέλαβαν ρόλους όπως πελάτες, ταµίας, βιβλιοπώλης, έµπορος, προµηθευτής. Χρησιµοποίησαν, εκτός από ποικίλα έντυπα, αυτοσχέδια νοµίσµατα, χαρτιά για να σηµειώνουν τι πουλήθηκε και ταµειακή µηχανή. ∆ηµιουργήθηκαν δύο ανταγωνιστικά βιβλιοπωλεία, που χαµήλωναν τις τιµές για να προσελκύουν τους πελάτες. Επιπλέον, σηµειώθηκαν µετακινήσεις των παιδιών από τη γωνιά του τυπογραφείου, καθώς οι τυπογράφοι
προµήθευαν τους βιβλιοπώλες µε βιβλία. Επίσης, τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εξέλιξη του γραπτού λόγου, καθώς εστιάσαµε την προσοχή µας κυρίως πάνω στο τι έγραφαν οι άνθρωποι κάθε εποχής, ξεκινώντας από τα τοιχώµατα των σπηλαίων, το δέρµα των ζώων, τα φύλλα των δέντρων και ειδικότερα του παπύρου, για να
καταλήξουµε στη δηµιουργία κανονικού χαρτιού και στο Γουτεµβέργιο.
Ουσιαστικά, η νέα γωνιά δηµιούργησε το κίνητρο για νέα παιχνίδια στη τάξη και
σύνδεση αυτής της γωνιάς µε άλλες. Το καινούργιο θέµα τους προσέλκυσε το ενδιαφέρον και εξερευνούσαν καθηµερινά οτιδήποτε σχετικό µε το τυπογραφείο, είτε µέσα
από τον έντυπο λόγο, είτε από φωτογραφίες. Επίσης, παρατηρήσαµε πως η καινούργια γωνιά ήταν πόλος έλξης για τα περισσότερα παιδιά κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων, αποτελώντας νέο περιβάλλον παιχνιδιού. Ήταν ακόµη ένας
χώρος που τον πρόσεχαν και φρόντιζαν, καθώς είχαν συµµετάσχει ενεργά στη δηµιουργία του: κάποια πρωινά τα βρίσκαµε να ισιώνουν τα αντικείµενα πάνω στη γωνιά ή να τα βγάζουν όλα για να τα ξανατοποθετήσουν µε τάξη.
Συζήτηση
Προκειµένου να διαµορφωθούν οι γωνιές, τα παιδιά απάντησαν σε ερωτήσεις, όπως: "Σε ποιο σηµείο της τάξης θα στηθεί η γωνιά;", "Ποιος είναι ο εξοπλισµός που
θέλουµε να έχει;", "Πού θα βρούµε τον απαραίτητο εξοπλισµό; Τι δυνατότητες υλοποίησης υπάρχουν;", "Τι θα κατασκευάσουµε εµείς; Τι θα προµηθευτούµε από αλλού;
Σε ποιους θα απευθυνθούµε;", "Πού θα τοποθετήσουµε τα υλικά στην κάθε γωνιά;
Πώς θα εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση σε αυτά, ώστε όλα τα αντικείµενα να βρίσκονται στη διάθεση των παιδιών;", "Πώς µπορούν να απασχοληθούν τα παιδιά στη
γωνιά; Τι ρόλους µπορούν να αναλαµβάνουν;", "Πόσα παιδιά µπορούν να παίζουν
κάθε φορά, ώστε η γωνιά να είναι λειτουργική και εύχρηστη;", "Ποιοι θα είναι οι κανόνες λειτουργίας της γωνιάς;".
Τα παιδιά ενθαρρύνονταν να διατυπώσουν τις προτάσεις τους και στη συνέχεια εξεταζόταν η δυνατότητα υλοποίησής τους. Για παράδειγµα, στη διαµόρφωση της γωνιάς
του οδοντιατρείου, επισκεφθήκαµε ένα οδοντιατρείο και προµηθευτήκαµε εκµαγεία,
οδοντικό νήµα, κλεψύδρα για να υπολογίζουν τα παιδιά το χρόνο βουρτσίσµατος των
δοντιών τους, αφίσες κ.λπ. Ακόµη, επισκεφθήκαµε τη βιβλιοθήκη, προκειµένου να
βρούµε σχετικά βιβλία και παραµύθια. Τέλος, κατηγοριοποιήσαµε το υλικό και τοποθετήσαµε στη γωνιά ετικέτες µε τις ονοµασίες κάθε κατηγορίας (π.χ., οδοντόβουρτσες,
εργαλεία, κ.λπ.), τις οποίες έγραψαν τα παιδιά. Στη διαµόρφωση της γωνιάς των παιχνιδιών, οι δυνατότητες για επίσκεψη ήταν περιορισµένες. Στην περίπτωση αυτή, τα
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παιδιά συνέλεξαν πληροφορίες από µεγαλύτερους για τα παιχνίδια του παρελθόντος,
κατασκεύασαν τρίλιζα και άλλα παιχνίδια, άκουσαν λαχνίσµατα από οµαδικά παιχνίδια, έπαιξαν εκπαιδευτικά παιχνίδια στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Γενικά, στις γωνιές συνδέεται αβίαστα το περιεχόµενο διαφορετικών µαθησιακών
περιοχών και δίνονται στα παιδιά ευκαιρίες για αυτόνοµες δραστηριότητες και αλληλεπίδραση. Επιπλέον, προσφέρονται ευκαιρίες για συµβολικό παιχνίδι, το οποίο αποτελεί γόνιµο έδαφος για την ανάπτυξη της φαντασίας και την καλλιέργεια της δηµιουργικότητας µέσα από ποικίλα µέσα έκφρασης. Εξάλλου, το παιχνίδι ρόλων δίνει
στα παιδιά την ευκαιρία να προσεγγίσουν τις µορφές που παίρνει ο προφορικός λόγος
σε διαφορετικές καταστάσεις επικοινωνίας (∆αφέρµου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη,
2006), συµβάλλοντας έτσι στην εξέλιξη της γλωσσικής τους ικανότητας.
Όσον αφορά την προώθηση του γραµµατισµού, οι γωνιές εµπλουτίζονται µε βιβλία, περιοδικά και άλλα λειτουργικά για τις δραστηριότητες της γωνιάς κείµενα. Σε
σχέση µε τη γνωστική ανάπτυξη, χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του παιχνιδιού των
παιδιών, όπως η εξερεύνηση, η ανακάλυψη, η δηµιουργία υποθέσεων, η επίλυση
προβληµάτων, ενσωµατώνονται στη µάθηση.
Καθώς τα παιδιά εµπλέκονται στις παραπάνω δραστηριότητες µέσα από παιχνίδια
ρόλων, µαθαίνουν καλύτερα. Σύµφωνα µε το Vygotsky και τους σύγχρονους ερµηνευτές της θεωρίας του (Daniels, 1996), η εκπαίδευση θα πρέπει να αναπτύξει στα
παιδιά τις ικανότητές τους να παραγάγουν νόηµα (sense making capacities). Συνδέοντας τις οργανωµένες δραστηριότητες µε το παιχνίδι, αυτές αποτελούν τµήµα της καθηµερινής ζωής της τάξης και αποκτούν νόηµα ενώ το παιχνίδι µετατρέπεται σε φυσικό πλαίσιο µάθησης. Επιπλέον, ο/η νηπιαγωγός υποστηρίζει τη µαθησιακή διαδικασία προτείνοντας καινούργιες στρατηγικές, δράσεις και υλικά.
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