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Σχέδιο εργασίας: "Ανοιξιάτικα λουλούδια του χωριού µας" 

Φωτεινή Μακράκη 
Νηπιαγωγός 

Το σχέδιο εργασίας αποτελεί µια προτεινόµενη µεθοδολογική προσέγγιση στο χώ-
ρο της προσχολικής αγωγής, σύµφωνα µε τις επιταγές του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου 
Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών (∆ΕΠΠΣ· ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002). Πρόκειται για µια 
σε βάθος διερεύνηση ενός θέµατος, στην οποία η έρευνα εστιάζεται στην εύρεση α-
παντήσεων στις ερωτήσεις των παιδιών (Helm & Katz, 2002). Τα παιδιά και ο/η εκ-
παιδευτικός διαπραγµατεύονται τα θέµατα και τα συζητούν µε βάση τους σκοπούς 
του αναλυτικού προγράµµατος. Το ενδιαφέρον τους αποτελεί βασικό κριτήριο για την 
επιλογή του θέµατος. Τα παιδιά συµµετέχουν στο σχεδιασµό των δραστηριοτήτων 
που λαµβάνουν χώρα στην τάξη τους και στην αναζήτηση επίλυσης των προβληµά-
των τους (Χρυσαφίδης, 2002). Ο/η εκπαιδευτικός προσπαθεί να βρει µεθόδους για να 
ενεργοποιήσει τις γνώσεις που ήδη έχουν τα παιδιά και στη συνέχεια να οργανώνει 
έτσι το σχέδιο εργασίας, ώστε τα παιδιά να µάθουν όσα δεν γνωρίζουν. Το σχέδιο ερ-
γασίας ενοποιεί τους στόχους του αναλυτικού προγράµµατος, εποµένως, κατά τη 
διάρκεια διεξαγωγής του αξιοποιούνται διαφορετικά πεδία γνωστικών αντικειµένων, 
τα οποία όµως οδηγούν στην ολιστική προσέγγιση της γνώσης. Η υλοποίηση των 
σχεδίων εργασίας οργανώνεται µέσα από πρακτικές όπως: ο σχεδιασµός και η οργά-
νωση του µαθησιακού περιβάλλοντος, η µάθηση µέσα από το παιχνίδι, η εργασία σε 
οµάδες και την επίλυση προβληµάτων, η συνεργασία µε το σπίτι, η καταγραφή της 
εξέλιξης των παιδιών και η αξιολόγηση της µαθησιακής διαδικασίας (∆αφέρµου, 
Κουλούρη, & Μπασαγιάννη, 2006). 

Παρουσίαση του σχεδίου εργασίας 
Στο σχέδιο εργασίας, που είχε διάρκεια 7 εβδοµάδων, συµµετείχαν 14 παιδιά (10 

νήπια και 4 προνήπια). Η ενασχόλησή µας µε αυτό είχε συχνότητα τεσσάρων περίπου 
φορών την εβδοµάδα. Μέσα από την υλοποίησή του, στόχοι ήταν: (α) να εδραιώσουν 
τα παιδιά γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, διευρύνοντας τις ήδη υπάρχουσες, και να 
συνδέσουν παλιές µε νέες εµπειρίες µέσα από τη διαδικασία της κατευθυνόµενης από 
τα ίδια έρευνας (β) να εφαρµόσουν και να εξασκήσουν όλες αυτές τις δεξιότητες σε 
πραγµατικές συνθήκες (Χρυσαφίδης, 2000), (γ) να εµπλακούν γνωστικά αντικείµενα 
του αναλυτικού προγράµµατος και να επιτευχθούν στόχοι της µαθησιακής διαδικασί-
ας µέσα σε ένα κλίµα ευχάριστης και δηµιουργικής κινητοποίησης των παιδιών, (δ) 
να συµβάλλουν τα παιδιά µε την ενεργητική συµµετοχή τους στο σχεδιασµό και στην 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων, (ε) να παρατηρούν, να περιγράφουν, να καταγράφουν, να 
διατυπώνουν ερωτήµατα, υποθέσεις, προβλέψεις, να επαληθεύουν και να ελέγχουν 
απαντήσεις που δίνουν, (στ) να επιλύουν, αναπτύσσοντας στο δυνατό βαθµό την αυ-
τονοµία τους, τυχόν προβλήµατα που αναδύονται, (ζ) να διευρύνουν τις κοινωνικές 
και επικοινωνιακές τους δεξιότητες στα πλαίσια οµαδικών και συλλογικών δραστη-
ριοτήτων, και (η) να αλληλεπιδράσουν µε άλλα µέλη της τοπικής κοινότητας (Helm 
& Katz, 2002). 

Α' Φάση: Σχεδιασµός 
Το συγκεκριµένο θέµα προέκυψε µε την πρωτοβουλία της νηπιαγωγού και η επι-

λογή του βασίστηκε στα ακόλουθα κριτήρια: (1) ήταν συγκεκριµένο και προσέφερε 
χειροπιαστές, άµεσες εµπειρίες στα παιδιά, (2) σχετιζόταν µε το άµεσο περιβάλλον 
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τους (3) µπορούσε να συσχετισθεί µε προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες τους, (4) 
υπήρχε η δυνατότητα εύκολης και γρήγορης πρόσβασης σε χώρους επίσκεψης και 
έρευνας, (5) επέτρεπε στα παιδιά να αναπαραστήσουν τις γνώσεις µε κατάλληλες για 
την ηλικία τους τεχνικές και (6) προσφερόταν για την ενσωµάτωση στόχων από το 
αναλυτικό πρόγραµµα (Helm & Katz, 2002).  

∆εδοµένου ότι το θέµα προτάθηκε από τη νηπιαγωγό, κρίθηκε σκόπιµο να δη-
µιουργηθεί ένα κοινό υπόβαθρο εµπειριών για τα παιδιά, µέσα από ερέθισµα το οποίο 
θα κινητοποιούσε το ενδιαφέρον τους (Helm & Katz, 2002). Για το λόγο αυτό, εµφα-
νίστηκε στην τάξη µια κούκλα, η οποία κρατούσε λουλούδια που είχε κόψει από τις 
αυλές των σπιτιών τους. Το ερέθισµα αυτό έγινε η αφορµή, στα πλαίσια µιας συζήτη-
σης, να ανταλλάξουν τα νήπια γνώσεις, εµπειρίες και απόψεις. Ακολούθησε περίπα-
τος στη γειτονιά. Τα παιδιά έκοψαν πολλά ανοιξιάτικα λουλούδια από τις αυλές των 
σπιτιών και, επιστρέφοντας στο νηπιαγωγείο, ήταν ενθουσιασµένα από την εξόρµησή 
τους. Συζήτησαν για τα χρώµατά των λουλουδιών, τα περιέγραψαν, µίλησαν για την 
απουσία τους κατά τη διάρκεια του χειµώνα, τα µύρισαν και τα ταξινόµησαν. Η εντύ-
πωση που προκάλεσε σε ένα παιδί η πληθώρα όλων αυτών των λουλουδιών στην τά-
ξη, το ώθησε να προτείνει την ονοµασία ‘λουλουδοσχολείο’ για το νηπιαγωγείο µας. 
Αποφάσισαν να φέρουν ανοιξιάτικα λουλούδια που υπήρχαν στις αυλές των σπιτιών 
τους και επίσης ζωγράφισαν λουλούδια που είδαν. Οι δραστηριότητες αυτές παρείχαν 
τη δυνατότητα να συγκροτηθεί ένα γνωστικό υπόβαθρο, να προσεγγίσουν κάποιες 
έννοιες, ένα βασικό σχετικό λεξιλόγιο και να αυξηθεί το ενδιαφέρον τους (Helm & 
Katz, 2002). Το επόµενο βήµα ήταν να διατυπωθεί τι γνώριζαν για το θέµα. Στη συ-
ζήτηση συµµετείχαν όλα τα παιδιά της τάξης και το ιστόγραµµα που προέκυψε, πε-
ριελάµβανε τα ακόλουθα: (1) τα αγριολούλουδα βγαίνουν (φυτρώνουν) µόνα τους, 
(2) λουλούδια πουλάει το ανθοπωλείο, (3) τα λουλούδια βγαίνουν από σπόρους, ρί-
ζες, βολβούς, (4) έχουν κορµό, ρίζες, φύλλα, (5) τα φροντίζουµε, τα ποτίζουµε, (6) 
χρειάζονται χώµα, ήλιο και φροντίδα, (7) όταν τα κόβουµε τα βάζουµε στο βάζο, (8) 
έχουν χρώµατα, (9) έχουν µυρωδιά, (10) στα λουλούδια πηγαίνουν µέλισσες, παίρ-
νουν κάτι και φτιάχνουν µετά το µέλι, και (11) πηγαίνουν και πεταλούδες. 

Οι παραπάνω γνώσεις σηµατοδότησαν το πλαίσιο στο οποίο θα αναπτυσσόταν ο 
προβληµατισµός και η περαιτέρω έρευνα των παιδιών. Η συµµετοχή τους σε προη-
γούµενα σχέδια εργασίας τα βοήθησε αρκετά ώστε να µη δυσκολευτούν στη διατύ-
πωση ερωτήσεων, η οποία είναι πραγµατικά µια ιδιαίτερη διαδικασία µέχρι τα παιδιά 
να εξοικειωθούν µε αυτή και να υιοθετήσουν κάποιες στρατηγικές. Έτσι, η τάξη οδη-
γήθηκε συλλογικά στη διαµόρφωση του δεύτερου ιστογράµµατος του σχεδίου εργα-
σίας, που περιείχε το τι ήθελαν να µάθουν τα παιδιά (Βλ. Σχήµα 1).  

Τα παιδιά συνόδευαν τη γραφή κάθε ερώτησης µε µια αντίστοιχη ζωγραφιά, ώστε 
να θυµούνται το περιεχόµενό της (Helm & Katz, 2002). Φυσική εξέλιξη της όλης 
διαδικασίας ήταν να προβληµατιστούν για το πώς θα πραγµατοποιούνταν οι στόχοι 
της έρευνάς τους. Για άλλη µια φορά, έκαναν προτάσεις, συµµετέχοντας µε αυτό τον 
τρόπο στο σχεδιασµό της δράσης τους. Μεταξύ άλλων, τα παιδιά πρότειναν να καλέ-
σουν στην τάξη µια µητέρα που ήταν γεωπόνος, να βρεθούν βιβλία µε πληροφορίες 
για τα λουλούδια, που ήταν και το αντικείµενο έρευνας, να γίνει επίσκεψη στο ανθο-
πωλείο του χωριού και να εµπλουτιστεί η βιβλιοθήκη του νηπιαγωγείου µε παραµύ-
θια για ανοιξιάτικα λουλούδια 

∆ιαµορφώθηκε µια γωνιά όπου θα συγκεντρωνόταν το σχετικό µε το θέµα υλικό. 
Ταυτόχρονα, ένα παιδί πρότεινε να αδειάσει το κουκλόσπιτο για να γίνει ανθοπωλείο. 
Προηγουµένως είχε γίνει γραπτή ανακοίνωση στους γονείς, την οποία υπαγόρευσαν 
τα παιδιά. Τους ενηµέρωναν για το θέµα εργασίας τους και ζητούσαν τη βοήθεια 
τους. Η τάξη προχωρούσε στη φάση της έρευνας… 
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Σχήµα 1. Τι ήθελαν να µάθουν τα παιδιά 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β' Φάση: Υλοποίηση 

Το διάγραµµα σχεδιασµού των παιδιών αναρτήθηκε σε εµφανές σηµείο της τάξης, 
ώστε να είναι πάντα στη διάθεση τους και να τους θυµίζει τους στόχους της έρευνας. 
∆εδοµένου ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα επίσκεψης στη βιβλιοθήκη της πλησιέστερης 
πόλης, και προκειµένου να διευκολυνθούν στην εύρεση των ονοµάτων των λουλου-
διών που τους ενδιέφεραν, τούς δόθηκαν φωτοτυπίες από εγκυκλοπαίδειες κηπουρι-
κής (Ντολιοπούλου, 2005). Έτσι, µπόρεσαν µόνοι τους να ταυτίσουν τα αληθινά λου-
λούδια, που είχαν µπροστά τους, µε αυτά των φωτογραφιών και να αναζητήσουν τις 
ονοµασίες τους, ακολουθώντας διαδικασίες ανάγνωσης. Προκειµένου να µελετήσουν 
τις φωτοτυπίες, χωρίστηκαν σε οµάδες, ανάλογα µε το λουλούδι που επιθυµούσαν να 
ασχοληθούν. Κάθε οµάδα ανέλαβε να δηµιουργήσει ένα βιβλίο, στο οποίο θα παρου-
σίαζε τη ζωγραφιά, την ονοµασία και την περιγραφή του λουλουδιού της. Στο τέλος, 
οι οµάδες παρουσίασαν την εργασίες τους στην ολοµέλεια της τάξης, µίλησαν για την 
εµπειρία τους και δέχτηκαν σχόλια και κρίσεις των υπόλοιπων.  

Σύµφωνα µε το διάγραµµα σχεδιασµού, προέκυψε η ανάγκη οργάνωσης της επί-
σκεψης της γεωπόνου στην τάξη. Στο σηµείο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η εκ των προ-
τέρων συνεργασία της νηπιαγωγού µε τη γεωπόνο ώστε να ενηµερωθεί για το τι ήξέ-
ραν ήδη τα παιδιά και για το τι ήθελαν να µάθουν. Τα παιδιά διαµόρφωσαν ερωτήσεις 
από κοινού, ύστερα από συζήτηση για όλες τις οµάδες λουλουδιών. Οι ερωτήσεις 
τους αφορούσαν το πώς σπέρνουµε/φυτεύουµε τα λουλούδια κάθε οµάδας, τι παθαί-
νουν τα λουλούδια το χειµώνα, αν αρρωσταίνουν, πώς τα ποτίζουµε, πώς µεγαλώνουν 
και πώς πίνουν το νερό. 

Η επίσκεψη της γεωπόνου έδωσε στα παιδιά την ευκαιρία να λειτουργήσουν µε 
µεγάλη υπευθυνότητα στα πλαίσια του ρόλου που είχε αναλάβει κάθε οµάδα. Σε κάθε 
οµάδα έγινε καταµερισµός της εργασίας, καθώς ένας θα έθετε τα ερωτήµατα στην 
ειδικό και δύο θα αποτύπωναν τις απαντήσεις της µε τη ζωγραφική. Οι πληροφορίες 
που συγκεντρώθηκαν από κάθε οµάδα ενσωµατώθηκαν στο αντίστοιχο βιβλίο, που 
ήταν σε εξέλιξη από προηγούµενη δραστηριότητα. Η γεωπόνος παρουσίασε στα παι-

Πώς µεγαλώνουν τα 
λουλούδια;

Να πάµε στο 
ανθοπωλείο του 

χωριού

Να φυτέψουµε 
λουλούδια

Γιατί χρειάζονται κοπριά 
τα λουλούδια; 

Να κάνουµε το 
κουκλόσπιτο του 
νηπιαγωγείου αν-

θοπωλείο 

Πώς λέγονται τα κίτρι-
να, µωβ και καφέ λου-
λούδια που φέραµε 
στο σχολείο από την 
επίσκεψη στη γειτονιά;

Να πούµε παραµύθια 
µε λουλούδια 

Πώς γίνονται οι ρίζες 
των λουλουδιών; 

Ανοιξιάτικα 
λουλούδια
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διά τα πραγµατικά φυτά και τους έδωσε την ευκαιρία να διαπιστώσουν τις διαφορές 
ανάµεσα σε βολβούς, σπόρους και µικρά φυτά που αναπτύσσονταν σε γλάστρες. Αυ-
τό ανέδειξε µε αβίαστο τρόπο την ευκαιρία να ασχοληθούν τα παιδιά µε το φύτεµα 
και τη σπορά. Τις ανάγκες και τα απαιτούµενα υλικά αποφάσισαν να τα καλύψουν µε 
τη βοήθεια των γονιών τους και µέσω ανακοίνωσης που ανάρτησαν στην είσοδο της 
τάξης. 
Τα παιδιά φυτεύουν και σπέρνουν. Ήταν ηµέρα γιορτής για τα παιδιά. Ο ενθουσια-

σµός και η ανυποµονησία τους ήταν πολύ δύσκολο να αντιµετωπιστούν. Σε συλλογι-
κή συζήτηση, τέθηκαν οι κανόνες που θα ακολουθούνταν κατά τη διαδικασία. Επι-
κράτησε η απόφαση να διαφοροποιηθούν οι οµάδες µε βάση το είδος των φυτών που 
µας είχε φέρει η γεωπόνος (σπόροι, βολβοί, και αυτά που θα µεταφυτεύονταν). Ήταν 
εύκολο για κάθε οµάδα να φροντίσει να έχει κοντά της τα απαραίτητα σύνεργα, ω-
στόσο η πορεία στο πεδίο δράσης απέδειξε ότι τα µέλη κάθε οµάδας ήταν δύσκολο να 
οργανώσουν την εργασία τους, ώστε να υπάρξει αποτέλεσµα και να αποφεύγονται οι 
συγκρούσεις. Έτσι, προέκυψε η ανάγκη καταµερισµού εργασίας µεταξύ των µελών 
κάθε οµάδας. Ύστερα από προβληµατισµό που έθεσε η νηπιαγωγός στα πλαίσια του 
υποστηρικτικού της ρόλου, τα παιδιά αποφάσισαν ότι κάποιος θα αναλάµβανε να γε-
µίσει τη γλάστρα µε χώµα, κάποιος άλλος να φυτέψει και ένας τρίτος να µεταφέρει 
νερό από τη βρύση και να ποτίσει το φυτό. Η ενεργητική συµµετοχή των παιδιών σε 
αυτή τη διαδικασία τους έδωσε την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν, να συνεργαστούν 
για να δώσουν λύσεις σε διαδοχικά προβλήµατα που προέκυπταν στην πορεία τους, 
να εφαρµόσουν γνώσεις σε πραγµατικές συνθήκες, να παρατηρήσουν διαφορές στο 
τρόπο που κάθε οµάδα εκτελούσε την εργασίας της. Στην πορεία της δραστηριότητας, 
κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν την πιθανότητα οι γλάστρες µε τους σπόρους και τους 
βολβούς να µπερδευτούν µεταξύ τους. Έλυσαν το πρόβληµα βάζοντας ταµπελίτσες 
µε την αντίστοιχη ονοµασία.  

 Το θέµα της περιποίησης των φυτών έγινε αντικείµενο συζήτησης για όλη την τά-
ξη και κατέληξαν να συµµετέχουν στη φροντίδα τους µε βάση τον πίνακα καθηκό-
ντων. Σε άλλη χρονική στιγµή της εξέλιξης του σχεδίου εργασίας, µε προτροπή και 
βοήθεια της νηπιαγωγού, κατασκευάστηκε πίνακας παρατήρησης και καταγραφής της 
ανάπτυξης των φυτών. Στα παιδιά που ασχολήθηκαν περισσότερο µε αυτή τη διαδι-
κασία, δόθηκε η ευκαιρία να εµπλακούν σε µαθηµατικές δραστηριότητες όπως µέ-
τρηση και χρήση (αυθαίρετων και συµβατικών) µονάδων µέτρησης. Καθώς προχω-
ρούσε το σχέδιο εργασίας, τα παιδιά ασχολήθηκαν µε ποικίλες δραστηριότητες δη-
µιουργικής έκφρασης, µε την ανάγνωση σχετικών βιβλίων που υπήρχαν στη βιβλιο-
θήκη του νηπιαγωγείου, µε θεατρικό παιχνίδι.  
Η επίσκεψη στο ανθοπωλείο. Η ολοκλήρωση της προηγούµενης δραστηριότητας 

οδήγησε τα παιδιά στην εξέταση του αρχικού διαγράµµατος σχεδιασµού, για να θυ-
µηθούν τον επόµενο στόχο και να ελέγξουν τη µέχρι εκείνη τη στιγµή δράση τους. 
Επόµενο βήµα ήταν η επίσκεψη στο ανθοπωλείο. Πριν την επίσκεψη, έγινε και πάλι 
συνεργασία µε την ιδιοκτήτρια του ανθοπωλείου, ώστε να εξασφαλιστούν οι προϋπο-
θέσεις για ασφαλή παραµονή σε ένα νέο για αυτά περιβάλλον, και η ενεργοποίηση 
του ενδιαφέροντός τους µε τα κατάλληλα για την ηλικία τους ερεθίσµατα. Σε συλλο-
γική συζήτηση, αποφάσισαν για τα υλικά που θα χρειάζονταν στον τόπο παρατήρη-
σης (ντοσιέ, φωτογραφική µηχανή), την οργάνωση της δράσης τους και τις ερωτήσεις 
που θα έθεταν στην ιδιοκτήτρια.  

Με βάση τους στόχους που είχαν τεθεί, οργανώθηκαν δύο παράλληλα εργαστήρια 
στην τάξη και οι οµάδες που θα συµµετείχαν σε αυτά. Το ένα εργαστήριο ανέλαβε να 
ετοιµάσει το δώρο, που θα προσέφερε το νηπιαγωγείο στην ιδιοκτήτρια για τη συνερ-
γασία της, και το άλλο να ετοιµάσει τις ερωτήσεις που θα έθεταν στο χώρο της επί-
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σκεψης. Επίσης, ένα παιδί ανέλαβε να φωτογραφίσει την επίσκεψη. Στο εργαστήριο 
του δώρου, τα παιδιά ανέλαβαν να ετοιµάσουν ένα άλµπουµ µε ζωγραφιές τους. Στο 
άλλο εργαστήριο, η οµάδα έθεσε, προφορικά, τις εξής ερωτήσεις: (1) "Τι λουλούδια 
πουλάτε;", (2) "Τι άλλο πουλάτε στο ανθοπωλείο;", (3) "Το χειµώνα, παθαίνουν τίπο-
τα τα λουλούδια σας;", (4) "Γιατί αγοράζουν λουλούδια οι άνθρωποι;", (5) "Πώς γί-
νονται τα διαφορετικά χρώµατα των λουλουδιών;", (6)"Από πού παίρνετε τα λουλού-
δια;", (7) "Πώς γίνονται οι βολβοί και οι σπόροι;", και (8) "Πόσο κάνουν τα λουλού-
δια;". Κάθε µέλος της οµάδας ανέλαβε από µία ερώτηση, την οποία ζωγράφισε, για 
να τη θυµάται στο χώρο επίσκεψης. 

Η επίσκεψη ξεκίνησε µε παρατήρηση της βιτρίνας του καταστήµατος και της πι-
νακίδας µε την επωνυµία του. Πολλά από τα παιδιά την αντέγραψαν. Με την είσοδό 
τους στο κατάστηµα, παρατήρησαν το χώρο, τον τρόπο µε τον οποίο ήταν τακτο-
ποιηµένα τα φυτά, το ψυγείο για τη διατήρηση των λουλουδιών, τους βολβούς που 
ήταν ταξινοµηµένοι κατά είδος σε ράφια, την ταµειακή µηχανή, τα χαρτιά συσκευα-
σίας για τα δώρα, τους σάκους µε το χώµα και τα λιπάσµατα. Η οµάδα που είχε ορι-
στεί υπεύθυνη, έθεσε τις ερωτήσεις και απέδωσε ζωγραφικά τις πληροφορίες που πή-
ρε. Τα υπόλοιπα παιδιά µπορούσαν να ζωγραφίσουν όποιο λουλούδι, από όσα έβλε-
παν, τους άρεσε περισσότερο. Η ανθοπώλης χάρισε στα παιδιά µια γλάστρα, µια µαρ-
γαρίτα σε συσκευασία δώρου, καθώς και βολβούς. 

 Οι επόµενες ηµέρες ήταν αφιερωµένες στην επεξεργασία των πληροφοριών από 
την επίσκεψη. Σε µια οµαδική συζήτηση, τα παιδιά µίλησαν για την εµπειρία τους, τις 
εντυπώσεις τους, και το τι τους άρεσε περισσότερο. Η οµάδα των ερωτήσεων, ειδικό-
τερα, ανακοίνωσε τις πληροφορίες που είχε συλλέξει. Ο φωτογράφος της τάξης είχε 
τραβήξει πολλές φωτογραφίες, τις οποίες τα παιδιά είδαν µε ενθουσιασµό, στον υπο-
λογιστή του γραφείου του σχολείου. Η εκπαιδευτική αυτή επίσκεψη εµπλούτισε τις 
γνώσεις τους για την αναδιοργάνωση του ανθοπωλείου που αρχικά είχαν στήσει στην 
τάξη. Στη φάση εκείνη, η εµπειρία της επίσκεψης τούς έδωσε την ευκαιρία να συστη-
µατοποιήσουν και να µεταφέρουν τις γνώσεις που απέκτησαν, µέσα από την αλληλε-
πίδραση και τη συνεργασία. Σε συζήτηση που έγινε, έθεσαν ως στόχους της δράσης 
τους να κατασκευάσουν ένα ψυγείο διατήρησης των λουλουδιών, να κατασκευάσουν 
βολβούς και να τους τακτοποιήσουν σε κουτιά, να µεταφέρουν υποτιθέµενους σάκους 
µε άµµο και λίπασµα και να τα στοιβάξουν, να κατασκευάσουν γλάστρες µε λουλού-
δια, να κατασκευάσουν ετικέτες µε τιµές και να τις τοποθετήσουν πάνω στα λουλού-
δια. Στα πλαίσια του παραπάνω σχεδιασµού, λειτούργησαν στην τάξη πέντε παράλ-
ληλα εργαστήρια. Κάθε παιδί δήλωσε την επιλογή του, γράφοντας το όνοµά του στον 
πίνακα µε τα εργαστήρια, που είχε ετοιµαστεί κατά της διάρκεια της οµαδικής συζή-
τησης. Παρόλο που ο αρχικός τους σχεδιασµός δεν προέβλεπε την τοποθέτηση επι-
γραφής στο ανθοπωλείο τους, το έργο αυτό το ανέλαβε κάποιο παιδί, µε αφορµή τις 
σχετικές φωτογραφίες. Εργάστηκαν µε επιµονή, υποµονή, βρίσκοντας λύσεις στα 
προβλήµατα που αντιµετώπιζαν, χρησιµοποιώντας υλικά που τους ενθουσίαζαν (κολ-
λητικές ταινίες, µεγάλα πινέλα βαψίµατος, συρραπτικά, φελιζόλ, πραγµατικό χώµα, 
κ.λπ.) και εκφράστηκαν µέσα από ποικίλες δηµιουργικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη 
εντύπωση προκάλεσε η παρατηρητικότητά ενός παιδιού, το οποίο προσπάθησε µε 
επιµονή να αναπαραστήσει τη µηχανή του ψυγείου και τα καλώδιά της. 

 
Γ' Φάση: Ολοκλήρωση 
Η επανεξέταση του αρχικού διαγράµµατος σχεδιασµού από τα παιδιά οδήγησε 

στον απολογισµό της συνολικής δράσης τους, καθώς τους δόθηκε η ευκαιρία να δια-
πιστώσουν τι πραγµατοποίησαν, τι έµαθαν, πώς το έµαθαν, τι στάδια πέρασαν. Αυτή 
η δραστηριότητα σηµατοδότησε και την τρίτη φάση του σχεδίου εργασίας.  
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Τα παιδιά αποφάσισαν να παρουσιάσουν ένα θεατρικό δρώµενο, µε αφορµή το 
σχέδιο εργασίας που συµµετείχαν. Η απόφαση αυτή προέκυψε µετά την ανάγνωση 
του βιβλίου "Τα παιδιά της άνοιξης" (Πέτροβιτς-Ανδροτσοπούλου, 1992). Στα πλαί-
σια της δηµιουργικής έκφρασης, τα παιδιά συνέθεσαν µια αυτοσχέδια ιστορία µετά 
την ανάγνωση του λογοτεχνικού κειµένου, και στη συνέχεια τη δραµατοποίησαν. Η 
πρόταση να παρουσιαστεί το έργο τους στους γονείς ήρθε στα πλαίσια του ενθουσια-
σµού κατά τη διάρκεια προετοιµασίας της δραµατοποίησης. Στη φάση αυτή, υπήρξε 
ένας πραγµατικός καταιγισµός ιδεών από τα παιδιά σε σχέση µε τον τρόπο που θα 
µπορούσαν να διοργανώσουν µια γιορτή αφιερωµένη στους γονείς. Η οργάνωση του 
θεατρικού δρώµενου αποτέλεσε στην ουσία αφορµή διεξαγωγής ενός σχεδίου εργα-
σίας, σε επέκταση του αρχικού. 

Οργάνωση της γιορτής 
Η αυτοσχέδια ιστορία αποτέλεσε τον κορµό, στον οποίο βασίστηκε το θεατρικό 

δρώµενο των παιδιών. Οι προτάσεις τους για την οργάνωση του ήταν να στολίσουµε 
την τάξη, να ετοιµάσουµε στολές και προκλήσεις και να βρούµε ποιήµατα µε λου-
λούδια. Η προετοιµασία ξεκίνησε µε συµµετοχή των παιδιών στα τρία πρώτα παράλ-
ληλα εργαστήρια, που στήθηκαν στην τάξη. Αυτοί που εργάζονταν πυρετωδώς για να 
διακοσµήσουν την τάξη και να ετοιµάσουν τις στολές επιδείκνυαν φοβερό ενθουσια-
σµό, ενεργητικότητα και πρωτοβουλία. Οι στολές που θα χρησιµοποιούνταν, αποτε-
λούνταν από χάρτινα στεφάνια, που κατασκεύασαν µόνα τους τα παιδιά, και από υ-
φάσµατα που επέλεξαν από το µπαούλο της δραµατοποίησης. Το εργαστήριο των 
ποιηµάτων, ωστόσο, ήταν πιο απαιτητικό, για αυτό και κρίθηκε σηµαντική η παρου-
σία της νηπιαγωγού. Οι προτάσεις των µελών της οµάδας ήταν να αναζητηθούν ποιή-
µατα από βιβλία ή να τα γράψουν οι ίδιοι. Επικράτησε η δεύτερη πρόταση, αφού κά-
ποια από τα παιδιά είχαν ήδη βιώσει την εµπειρία σύνθεσης αυτοσχέδιων ποιηµάτων, 
από παλιότερες δραστηριότητες µε λογοπαίγνια. Έτσι, τα παιδιά του συγκεκριµένου 
εργαστηρίου, που θα αναλάµβαναν και τους ρόλους των λουλουδιών στο δρώµενο, 
δηµιούργησαν τα ανάλογα ποιήµατα. Η διαδικασία σύνθεσης ποιηµάτων άρχισε αφού 
πρώτα έγινε συζήτηση µε τα παιδιά για τους ποιητές, το έργο τους, πώς εκείνοι γρά-
φουν ποιήµατα, κ.λπ. Ήρθαν σε επαφή µε τη διαφορετική αυτή µορφή λόγου και γνώ-
ρισαν κάποια µορφολογικά στοιχεία του, µέσα από την ενασχόλησή τους µε βιβλία 
ποιηµάτων. Ήταν µια διαδικασία που τους ενθουσίασε, αφού τη βίωσαν ως ένα παι-
χνίδι, σκοπός του οποίου ήταν να βρουν οµοιοκαταληξίες. Τα παιδιά συµµετείχαν µε 
ενθουσιασµό αναλαµβάνοντας χωρίς πίεση, την ευθύνη επιτυχίας της γιορτής τους. 
Τρία παιδιά δε θέλησαν να υποδυθούν ρόλους στο δρώµενο, δέχτηκαν όµως να ανα-
λάβουν τη µουσική επιµέλεια της γιορτής και συντονίστηκαν, ώστε να φέρουν σε πέ-
ρας το έργο τους. Κάποιος θα ήταν υπεύθυνος για τη χρήση του κασετόφωνου και ο 
καθένας θα παρήγαγε µε µουσικό όργανο ένα συγκεκριµένο ήχο. Για να θυµάται κα-
θένας τη σειρά του, κατασκευάστηκε, µε δική τους συµµετοχή, µια αυτοσχέδια µου-
σική παρτιτούρα µε τα όργανα και τους ήχους τους. 

Η ηµέρα της παρουσίασης, η οποία αποτέλεσε στην ουσία και την κορύφωση του 
σχεδίου εργασίας, ήταν πραγµατικά ηµέρα γιορτής για τα παιδιά. Τα παιδιά συγκίνη-
σαν πραγµατικά τους γονείς και τους άλλους συγγενείς που παρευρέθηκαν. Η έκπλη-
ξη της ηµέρας ήταν η αφιέρωση του θεάµατος στις µητέρες τους, µε αφορµή την επι-
κείµενη γιορτή τους. 
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Αξιολόγηση 
Η συµµετοχή των παιδιών στο συγκεκριµένο σχέδιο εργασίας αποτέλεσε ένα ταξί-

δι, στο οποίο, µέσα από την απόλαυση, βίωσαν µια συµµετοχική/συνεργατική µαθη-
σιακή εµπειρία. Σε καµιά φάση της διάρκειας αυτού του ταξιδιού δεν τέθηκε ζήτηµα 
διακοπής του λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Πολλοί γονείς µετέφεραν τη χαρά των 
παιδιών τους από τη δράση τους στο νηπιαγωγείο, όπως επίσης και την αγωνία τους 
να µην απουσιάζουν, ώστε να εκπληρώνουν τα καθήκοντα που είχαν αναλάβει. 
 Οι περισσότεροι από τους αρχικούς στόχους που τέθηκαν από τη νηπιαγωγό, πραγ-
µατοποιήθηκαν. Συγκεκριµένα, ο στόχος ως προς την εµπλοκή γνωστικών αντικειµέ-
νων του αναλυτικού προγράµµατος επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Τα παιδιά, 
αντιµετωπίζοντας πραγµατικές ανάγκες σε συγκεκριµένα λειτουργικά πλαίσια, διαπί-
στωσαν τη σηµασία της γραφής και της ανάγνωσης (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002). Συµµετείχαν 
σε δραστηριότητες και βίωσαν εµπειρίες οι οποίες σταδιακά τους οδήγησαν στην 
καλλιέργεια µαθηµατικής σκέψης και εκφράστηκαν µέσα από ποικίλες δηµιουργικές 
δραστηριότητες. 

Μέσα από τη συνεχή προσπάθεια να λειτουργούν, όσο γίνεται περισσότερο, πα-
ράλληλα εργαστήρια, τα παιδιά απορροφήθηκαν και αφοσιώθηκαν στη δουλειά τους 
(Helm & Katz, 2002). Συµµετείχαν νοητικά και συναισθηµατικά σε όλες τις δραστη-
ριότητες. Ανέπτυξαν δεξιότητες συνεργασίας, καθώς χρειάστηκε να αντιµετωπίσουν 
συγκρούσεις µεταξύ τους, να αιτιολογήσουν απόψεις και στάσεις τους, να επιχειρη-
µατολογήσουν, να υποστηρίξουν το συνεργάτη τους. Έτσι, µέσα από ένα κλίµα αλ-
ληλοαποδοχής και αλληλοϋποστήριξης που σταδιακά διαµορφωνόταν, αναγνώρισαν 
τις δυνατότητές τους και τις δυνατότητες των άλλων. Αποφεύχθηκε µια τυποποιηµένη 
διαδικασία µάθησης καθώς δηµιουργήθηκε µια ατµόσφαιρα δηµιουργίας, αναζήτησης 
και χαράς. Ενισχύθηκε η χειρωνακτική εργασία και καλύφθηκε έτσι η αναπτυξιακή 
ανάγκη των παιδιών να αλληλεπιδράσουν ενεργητικά µε το περιβάλλον τους. Η ε-
µπειρία τους από προηγούµενα σχέδια εργασίας επέδρασε πολύ θετικά στην επιτυχή 
εκπόνηση του συγκεκριµένου. Ενισχύθηκε κατά αυτό τον τρόπο η πεποίθηση ότι τα 
παιδιά, βιώνοντας έναν καθηµερινό τρόπο εργασίας σύµφωνα µε τη φιλοσοφία των 
project, εδραιώνουν στάσεις, δεξιότητες και γνώσεις, που τους βοηθούν σταδιακά να 
απελευθερώνονται, να γίνονται περισσότερο δραστήρια και αυτόνοµα. Σηµαντικό 
επίσης είναι ότι τα παιδιά είχαν πρόσβαση σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε εµπειρίες 
και µε πολλές δυνατότητες για δραστηριότητες. Οι πληροφορίες που τους δόθηκαν 
ήταν προσαρµοσµένες στις ανάγκες τους. Επίσης, υποστηρίχθηκαν µέσα από τη διευ-
κολυντική και καθοδηγητική στάση της νηπιαγωγού, σύµφωνα µε τις ανάγκες τους 
(Bredekamp & Copple, 1998).  

Οι γονείς είχαν για άλλη µια φορά την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη µαθη-
σιακή διαδικασία στην οποία συµµετείχαν τα παιδιά τους και να διαπιστώσουν έτσι 
τις γνώσεις, τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις κλίσεις τους. Οι ίδιοι εµπλούτι-
σαν τη διαδικασία αυτή µε τις εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρίες τους. Η συµµετο-
χή τους σε δραστηριότητες του νηπιαγωγείου, τους έδωσε τη δυνατότητα να επανα-
προσδιορίσουν τις στρατηγικές προσέγγισης των παιδιών τους. Εξάλλου, η εµπλοκή 
των γονέων στη µαθησιακή διαδικασία των παιδιών τους συντελεί στην εδραίωση 
µιας σχέσης ισότιµης συνεργασίας µε τη νηπιαγωγό, που στόχο έχει την ανάπτυξη 
των παιδιών (∆αφέρµου κ.ά, 2006). Επιπλέον, η εµπλοκή των παιδιών και της νηπια-
γωγού σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο δηµιουργίας, ικανοποίησης και απόλαυσης αφήνει 
το στίγµα της σε όλους όσοι συµµετέχουν σε αυτό µε αυθεντικό τρόπο. 

Ένα τελευταίο σηµείο αφορά τη συµµετοχή των παιδιών σε διαδικασίες αυθεντι-
κής αξιολόγησης της δράσης τους (∆αφέρµου κ.ά, 2006). Τα έργο κάθε οµάδας αξιο-
λογούνταν από τα ίδια τα παιδιά, συλλογικά. Επίσης, εµπλέκονταν σε διαδικασίες αυ-
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τοαξιολόγησης, επιτυγχάνοντας έτσι την ανάπτυξη της µεταγνωστικής τους ικανότη-
τας, καθώς καλούνταν να διαπραγµατευθούν ερωτήσεις, όπως: "Τι µου άρεσε περισ-
σότερο;", "Τι µε δυσκόλεψε;", "Τι θα ήθελα να αλλάξω;", "Τι διαδικασία ακολούθη-
σα για να το πετύχω;". Όλα τα έργα των παιδιών σχετικά µε το σχέδιο εργασίας και 
µε καταγεγραµµένες τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις κρίσεις τους συγκεντρώθη-
καν στους ατοµικούς τους φακέλους.  

Προτάσεις 
Είναι σηµαντικό ο/η νηπιαγωγός να ακολουθεί, ‘αφουγκραζόµενος/η’ τα παιδιά, 

την πορεία της σκέψης τους και τον τρόπο που αντιδρούν στα ερεθίσµατα του περι-
βάλλοντός τους, ώστε να συγκινηθούν και να κινητοποιηθούν. Ένα από τα στοιχεία 
που χαρακτηρίζει ως αυθεντικό ένα σχέδιο εργασίας είναι η δυνατότητα να εργάζο-
νται τα παιδιά πάνω σε πρακτικά θέµατα, δίνοντας έµφαση στη λεπτοµέρεια. Ο χρό-
νος που δίνεται στην ενεργητική αντιπαράθεση των παιδιών µε το περιβάλλον είναι 
βασικός παράγοντας, ώστε να νιώσουν απελευθερωµένα στη δράση τους. Η εδραίω-
ση θετικού κλίµατος στην τάξη αποτελεί προϋπόθεση για τη συνεργασία των µελών 
των οµάδων και γενικότερα για τη δηµιουργία. Επίσης, είναι απαραίτητες από την 
πλευρά του/της νηπιαγωγού δεξιότητες οργάνωσης και ευελιξίας.  

Στο συγκεκριµένο σχέδιο εργασίας, κάποιες δραστηριότητες θα µπορούσαν να εί-
ναι πιο αποτελεσµατικές αν είχαν αξιοποιηθεί διαφορετικά τεχνικά µέσα (π.χ., να 
διαπιστώσουν τα παιδιά τη χρηστικότητα του υπολογιστή στη µαθησιακή διαδικασία, 
δυνατότητα που στην προκειµένη περίπτωση δεν προσφέρθηκε, δεδοµένου ότι ο υπο-
λογιστής του νηπιαγωγείου βρισκόταν σε χώρο µε δύσκολη πρόσβαση). Επίσης, η 
επίσκεψη στο ανθοπωλείο θα µπορούσε να είναι πιο οργανωµένη αν συµµετείχαν και 
γονείς, που θα µπορούσαν να είχαν αναλάβει συγκεκριµένα καθήκοντα, προκειµένου 
να διευκολυνθούν τα παιδιά στη δράση τους. Η δυνατότητα να επισκεφθούν τα παιδιά 
το χώρο µιας πραγµατικής βιβλιοθήκης θα έκανε ακόµη πιο ενδιαφέρουσα την εµπει-
ρία τους και τα ερεθίσµατα που θα τους προσφέρονταν εκεί θα ήταν πιο αυθεντικά. 
Ωστόσο, τίποτε από όλα αυτά δε µείωσε την αξία συµµετοχής όλων των εµπλεκόµε-
νων στο σχέδιο εργασίας.  

Κλείνοντας, η προσπάθεια να αποτυπωθεί ένα σχέδιο εργασίας και να µεταφερθεί 
η ατµόσφαιρα και όλα εκείνα τα στιγµιαία, ζωντανά στοιχεία της αλληλεπίδρασης 
µεταξύ αυτών που συµµετέχουν, ενδεχοµένως να µην αποδίδει πολλά από αυτά που 
βιώνουν οι άµεσα εµπλεκόµενοι σε αυτό. 
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