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$3"C": Το project που ακολουθεί με θέμα «Ένα Μπακάλικο... στην Τάξη μας» υλοποιήθηκε στο 1ο Νηπιαγωγείο Βάρης από τα παιδιά (στην πλειοψηφία τους προνήπια) και τις δύο εκπαιδευτικούς στα πλαίσια
των Πολιτιστικών Θεμάτων των Καινοτόμων Δράσεων, αλλά και του Επιμορφωτικού Προγράμματος με
θέμα «Ο Γραμματισμός στο Νηπιαγωγείο». Η διάρκειά του εκτείνεται από τον Δεκέμβριο του 2012 έως τον
Ιούνιο του 2013 δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικών με την ανάδυση
του Γραμματισμού. Το Πρόγραμμα διεξήχθη κυρίως στο Νηπιαγωγείο που μας φιλοξενούσε, κατά μεγάλο
μέρος της σχολικής χρονιάς λόγω κτιριακών προβλημάτων του δικού μας σχολείου, εξαιρώντας τον πρώτο
μήνα (το Δεκέμβριο) που διεξήχθη στο δικό μας Νηπιαγωγείο.
Καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του Προγράμματος δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη διαθεματική προσέγγιση των μαθησιακών και διδακτικών αντικειμένων - σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ -, αλλά και στην ανάπτυξη της βιωματικής μάθησης, της διεπιστημονικότητας, της αμεσότητας, του παιδοκεντρισμού και της
κινητοποίησης της προσωπικότητας των παιδιών. Οι δραστηριότητες και οι στόχοι, που αντλήθηκαν από
θεματικούς τομείς πέραν της γλώσσας (Παιδί και Μαθηματικά, Παιδί και Περιβάλλον - Φυσικό και Ανθρωπογενές-, Παιδί και Έκφραση, Παιδί και Πληροφορική), δεν αναφέρονται στο παρόν κείμενο επειδή όπως
περιγράφεται στο Σχέδιο Εργασίας, οι βασικοί στόχοι του προγράμματος αφορούσαν στην ενίσχυση και
προώθηση του Γραμματισμού στην Προσχολική Ηλικία.
F;K# 6: γραμματισμός, γλώσσα, project, υγιεινή διατροφή, επιτόπου έρευνα, παιδοκεντρισμός, διεπιστημονικότητα, βιωματική μάθηση, μέθοδος της ιδεοθύελλας, ιστόγραμμα.

1. &DG
$3  =5!!
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•

•
•
•
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•
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•
•
•

Η αξιοποίηση των εμπειριών και βιωμάτων των μαθητών.
Η οργάνωση των πληροφοριών.
Η επαφή με την τεχνική της καταγραφής των ιδεών όλων των μελών της ομάδας
αναπτύσσοντας παράλληλα την αίσθηση της ενσυναίσθησης και του σεβασμού για τους
άλλους.
Η εξοικείωση και διάκριση των γραμμάτων και των λέξεων μέσω των ονομάτων των
παιδιών και των ημερών της εβδομάδας.
Η ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας μέσω της δημιουργίας και ανάγνωσης πινάκων
αναφοράς.
Η παραγωγή γραπτού λόγου μέσω της παροχής γραπτών ερεθισμάτων.
Η επαφή, μέσω της γραφής, με το ανθρωπογενές περιβάλλον.
Η επαφή με ένα είδος έντυπου λόγου (ενημερωτικού), την εφημερίδα.
Η ανάπτυξη της δεξιότητας της γραφής μέσω της παραγωγής κειμένων με διαφορετικούς
επικοινωνιακούς στόχους, όπως μέσω της δημιουργίας προσκλήσεων προς τους γονείς.
Η παραγωγή, σύνθεση κι ανάλυση των λέξεων.
Η συνειδητοποίηση των διαφορετικών μορφών χρήσης του γραπτού λόγου.
Η άντληση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές, η ανάπτυξη της ικανότητας της έρευνας
και της καταγραφής των δεδομένων.
Η συνειδητοποίηση της χρήσης του γραπτού λόγου.
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•

Η ανάπτυξη της προφορικής επικοινωνίας και της επιχειρηματολογίας.
Ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου.
Η ενθάρρυνση της προφορικής επικοινωνίας μέσω της ανάπτυξης της ικανότητας της
διήγησης και της ακρόασης κατακτώντας τη διαλεκτική διαδικασία.
Η ένταξη καινούριων λέξεων στο λεξιλόγιο των παιδιών και η σωστή τοποθέτησή τους
στο λόγο.
Η αναγνώριση οικείων και καινούριων λέξεων και η ανάπτυξη της δυνατότητας
αποκωδικοποίησης και ερμηνείας των λέξεων.
Η προσωπική και προφορική έκφραση των παιδιών, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της
παραγωγής του λόγου, της δημιουργικότητας και της ομαδοσυνεργατικής μάθησης.
Ο πειραματισμός με τις λέξεις, η ανάδειξη της ικανότητας παραγωγής λέξεων που
σχετίζονται μ’ ένα συγκεκριμένο θεματικό τομέα (π.χ. τα δημητριακά) και η επαφή με
την πλούσια παράδοση των θρύλων και μύθων της χώρας μας.
Η προφορική επικοινωνία μέσω της φωνολογικής και φωνημικής επίγνωσης με την
εκπόνηση δραστηριοτήτων με βάση τους ήχους γραμμάτων και των λέξεων.

2. . H.&(: $9"!D#  062!"
2 4;#. &G!D# "# 6!"#
.062!" 2 M;# - .BD"!": Αφορμή για την επιλογή και την ανάπτυξη του συγκεκριμένου
θέματος στάθηκε ένα παλιό έπιπλο-μπακάλικο που έστεκε σε μια γωνιά της τάξης, αλλά και οι
ερωτήσεις των παιδιών, όταν εξερευνούσαν και ανακάλυπταν το χώρο, από τις πρώτες κιόλας μέρες
της σχολικής χρονιάς, σχετικά με το τι ακριβώς είναι και σε τι εξυπηρετεί. Αποφασίσαμε έτσι από
κοινού, εκπαιδευτικοί και παιδιά, να αξιοποιήσουμε αυτό το παλιό έπιπλο- μπακάλικο, δημιουργώντας
μια νέα γωνιά στην τάξη μας, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις μέσα από το παιχνίδι.
&G!D# "# 6!"#. %!D/  /!D# 50: Η πρώτη δραστηριότητα
που αναπτύχθηκε σχετικά με το θέμα μας αφορούσε στη διερεύνηση των υπαρχουσών γνώσεων
των παιδιών. Για το λόγο αυτό προχωρήσαμε στη δημιουργία ενός ιστογράμματος όπου έγινε η
καταγραφή, με τη χρήση της μεθοδολογίας του καταιγισμού των ιδεών, όλων των πληροφοριών
που γνώριζαν ήδη οι μαθητές γύρω από το θέμα.
Το βασικό ερώτημα αφορούσε στις ήδη αποκτημένες γνώσεις από τα παιδιά γύρω από το
Μπακάλικο: «Τι ξέρουμε για το Μπακάλικο» (βλ. Ιστόγραμμα 1).

3. 8 H.&(: Q3"!" 70 6!70
Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν τόσο μέσα στην τάξη όσο και έξω απ’ αυτήν σ’ ένα
μεγάλο super market με τη βοήθεια και τη συνεργασία των γονιών.
&2/;07!" 2 Q1. $# 4 30  )6"#; Ως αρχή των δραστηριοτήτων
επιλέξαμε το στήσιμο του Μπακάλικου με συσκευασίες που θα έφερναν τα παιδιά από το σπίτι τους.
Για το λόγο αυτό ενημερώσαμε τους γονείς γράφοντας μαζί με τα παιδιά μια σχετική επιστολή.
Πολύ γρήγορα το μπακάλικο γέμισε από «τρόφιμα», τα οποία θα έπρεπε να τοποθετήσουμε στα
ράφια. Για το σκοπό αυτό και εξαιτίας της έντονης επιθυμίας όλων των παιδιών να παίξουν το ρόλο
του Μπακάλη χωριστήκαμε σε ομάδες των δύο ατόμων. Γράψαμε τα ονόματα των παιδιών σε έναν
πίνακα διπλής εισόδου (με τα ονόματα στον οριζόντιο άξονα και τις ημέρες της εβδομάδας στον
κάθετο) και ορίσαμε ποιος θα είναι ο Μπακάλης και ποιος ο βοηθός του κάθε μέρα της εβδομάδας.
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-Τι πουλάει;
-Τι μπορούμε ν'
αγοράσουμε από εκεί;

Τι είναι;
Τι σημαίνει;

' K;2 /
 )6

Τα μαγαζιά έχουν
μια ονομασία

Ποιος ή ποιοι
εργάζονται εκεί;
  1

Ακολούθησε η καταγραφή όσων επιθυμούμε να μάθουμε περαιτέρω, των αποριών, των
προβληματισμών και των ιδεών μας (βλ. Ιστόγραμμα 2).
Να δώσουμε ένα
όνομα στο
Μπακάλικο

Να μιλήσουμε
για το
επάγγελμα του
Μπακάλη

Να φτιάξουμε ένα
Μπακάλικο στην
τάξη μας
' 4;2 0
642

' 1 0
602

Άλλα επαγγέλματα
(επαγγελματικοί τομείς)
που σχετίζονται με το
Μπακάλικο

Να επισκεφτούμε
ένα παραδοσιακό
Μπακάλικο και
ένα super market

Τα παραδοσιακά
επαγγέλματα (όπως του
μπακάλη) που χάθηκαν ή
τείνουν να χαθούν
  2
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N302 D0 ! )6: Μετά τον ορισμό του Μπακάλη προχωρήσαμε στην
ονοματοδοσία του ίδιου του Μπακάλικου. Εδώ χρησιμοποιήσαμε και πάλι τη μεθοδολογία της
ιδεοθύελλας. Το κάθε παιδί πρότεινε όποιο όνομα του άρεσε και όποιο σύμβολο πίστευε πως
θα ήταν ταιριαστό. Οι προτάσεις ήταν πολλές και ενδιαφέρουσες. Τις καταγράψαμε όλες στον
πίνακα χωρίς να αποκλείσουμε καμία και στη συνέχεια ψηφίσαμε την ονομασία που μας άρεσε
πιο πολύ. Τελικά επιλέξαμε το όνομα «ΤΟ ΚΑΚΑΟ» και σαν σύμβολό του ένα κακαόδεντρο (βλ.
φωτ. 1). Στη συνέχεια αποφασίσαμε να γράψουμε το όνομα σε μια ταμπέλα-πινακίδα και να την
αναρτήσουμε στο πάνω μέρος του μπακάλικου.

). 1: 4 - #  (  

B"3#  $6...: Με αφορμή την πληροφορία που μας έδωσε ο Δημήτρης
σχετικά με το επάγγελμα του πατέρα του, που εργάζεται σε εφημερίδα, αποφασίσαμε το
Μπακάλικό μας να πουλάει εφημερίδες και περιοδικά. Η ιδέα άρεσε στα παιδιά και γρήγορα
διαπιστώσαμε πως στο συγγενικό περιβάλλον και άλλων δύο παιδιών υπήρχαν εργαζόμενοι στον
Τύπο (ένας αθλητικογράφος και ένας δημοσιογράφος). Καλέσαμε λοιπόν τους γονείς, γράφοντας
και στέλνοντάς τους προσκλήσεις, ώστε να μας μιλήσουν για το επάγγελμά τους. Αντλήσαμε
πολλές πληροφορίες για τη διαδικασία παραγωγής των εφημερίδων, τη συγγραφή των άρθρων, τη
μορφή και τα είδη των εφημερίδων, τις κατηγορίες των εργαζόμενων στον έντυπο Τύπο κ.τ.λ..
*/0502  )6: Μετά τον ορισμό του Μπακάλη και του βοηθού του, η
δραστηριότητα που ακολούθησε αφορούσε στην οργάνωση του χώρου του Μπακάλικου. Για
το σκοπό αυτό αποφασίσαμε να τακτοποιήσουμε τις συσκευασίες των τροφίμων ανά ομάδες
(π.χ. ξεχωρίσαμε όλα τα μακαρόνια μαζί και αντίστοιχα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα φρούτα,
τα λαχανικά, τις εφημερίδες, τα περιοδικά κ.τ.λ.) τοποθετώντας πάνω σε κάθε συσκευασία την
τιμή του προϊόντος σε απόλυτη αντιστοιχία με τον Τιμοκατάλογο. Στη συνέχεια φτιάξαμε τους
Τιμοκαταλόγους, αφού πρώτα συμφωνήσαμε πως για να αποκτήσει κάποιος ένα οποιοδήποτε
προϊόν οφείλει να πληρώσει, αφού όμως είναι σε θέση πρώτα να γνωρίζει τις τιμές.
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Για το λόγο αυτό κάναμε μια έρευνα σε διαδίκτυο και σε περιοδικά προκειμένου να εντοπίσουμε
τις ίδιες συσκευασίες των προϊόντων, που ήδη υπήρχαν στα ράφια, σε μικρές εικόνες-φωτογραφίες
από διαφημίσεις. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε οι ετικέτες να είναι αυθεντικές, για να υπάρχει
η δυνατότητα παραλληλισμού-ταύτισης, από τα παιδιά, των προϊόντων-συσκευασιών με τις
ταμπέλες-φωτογραφίες τους. Με αυτές τις ταμπέλες- φωτογραφίες φτιάξαμε πίνακες αναφοράς
(τους Τιμοκαταλόγους), που περιελάμβαναν δύο στήλες (βλ. φωτ. 2).

). 2: < +    @   (  .

Στην πρώτη στήλη τα παιδιά έγραψαν την ονομασία του κάθε προϊόντος κολλώντας στο
πλάι την ανάλογη φωτογραφία και στη δεύτερη στήλη κατέγραψαν την τιμή, αφού πρώτα την
συμφωνήσαμε από κοινού, τοποθετώντας παράλληλα τον ίδιο αριθμό τιμής σ’ ένα αυτοκόλλητο
που το κολλήσαμε επάνω στις συσκευασίες. Μετά κολλήσαμε τους Τιμοκαταλόγους σε χαρτί του
μέτρου, το οποίο στερεώσαμε γύρω από το Μπακάλικο οριοθετώντας ταυτόχρονα και το χώρο.
3!C" ! super market. 20 $32: Η συγκεκριμένη δραστηριότητα χωρίστηκε
σε τρεις φάσεις:
. H6!": * &G!D#  " $!3 !"0 '6K": Μετά από σχετική συζήτηση
προσπαθώντας να δώσουμε απάντηση σχετικά με το πώς μπορούμε να μάθουμε περισσότερα
για τα προϊόντα που πουλά ένα μπακάλικο, έπεσε η ιδέα να επισκεφτούμε ένα super market,
«Ένα μεγάλο μπακάλικο, κυρία!». Η ιδέα μας άρεσε πολύ και ξεκίνησε η προετοιμασία μας.
Για το σκοπό αυτό και προκειμένου η έρευνά μας να γίνει ευκολότερη και πιο εποικοδομητική,
αποφασίσαμε να χωριστούμε σε ομάδες διανέμοντας σε κάθε μία ξεχωριστούς ρόλους. Η πρώτη
ομάδα, που ονομάστηκε «Οι Φωτογράφοι», είχε ως ρόλο της να βγάλει φωτογραφίες. Η δεύτερη
ομάδα, «Οι Δημοσιογράφοι» έπρεπε να οργανώσουν τις συνεντεύξεις θέτοντας ερωτήματα στους
εργαζόμενους στο super market. H τρίτη ομάδα «Οι καταγραφείς των Σημειώσεων» περιελάμβανε
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αυτούς που θα κρατούσαν σημειώσεις. Στη συνέχεια, όλοι μαζί σκεφτήκαμε ποια ερωτήματα θα
ήταν καλό να θέσουμε. Τα παιδιά, με τη μέθοδο της ιδεοθύελλας, πρότειναν τα ερωτήματα κι η
νηπιαγωγός τα κατέγραφε. Τα ερωτήματα που αποφασίσαμε πως θα έθεταν οι «Δημοσιογράφοι»
ήταν τα εξής:
•  &        :
• Ποιο τυρί έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση;
• Ποια είναι η δουλειά σας;
• Γιατί φοράτε ποδιά και καπέλο στο κεφάλι;
• Με τι κόβετε τα τυριά;
•  /  #:
• Πώς δουλεύει η ταμιακή μηχανή;
•     :
• Πώς είναι η δουλειά σας;
• Τι ακριβώς κάνετε;
•  & /  2  :
• Ποια ψάρια αγοράζουν πιο πολύ οι πελάτες σας;
Σε ό,τι αφορά στους «Φωτογράφους» αποφασίσαμε να τραβήξουν φωτογραφίες:
• τα προϊόντα στα ράφια,
• τα γαλακτοκομικά προϊόντα,
• τα κρέατα και
• όσους δουλεύουν στο super market.
Τέλος, αναφορικά με τα παιδιά που θα κρατούσαν σημειώσεις αποφασίστηκε να γράψουν
ή να ζωγραφίσουν:
• τα προϊόντα στο μανάβικο (τα λαχανικά και τα φρούτα),
• τα ψυγεία,
• τα φορτηγά που φέρνουν τα προϊόντα στο super market,
• τα ψάρια στο ψαράδικο και
• τις τιμές κάποιων προϊόντων.
8 H6!": ( D2 20: Αφού εφοδιαστήκαμε με χαρτιά, μαρκαδόρους, φωτογραφική
μηχανή και πολύ κέφι ξεκινήσαμε έχοντας μαζί μας, για την παροχή βοήθειας, δύο μητέρες. Η
έρευνα ξεκίνησε. Η κάθε ομάδα διασκορπίστηκε στο super market και άρχισε την έρευνα της. Η
ομάδα των Φωτογράφων ξεκίνησε να βγάζει φωτογραφίες, η ομάδα των Δημοσιογράφων άρχισε
να θέτει τα ερωτήματα κι η ομάδα που κρατούσε σημειώσεις ανέλαβε να ζωγραφίζει και να
γράφει. Αναπτύχθηκε ένα ευχάριστο κλίμα, αλλά και μια ευγενής άμιλλα μεταξύ των ομάδων.
= H6!": !B !"0 '6K". &104!"  .KD/"!" 2 Q1: Επιστρέφοντας
στην τάξη είχαμε να αντιμετωπίσουμε το δύσκολο έργο της συγκέντρωσης, ανάλυσης και σύνθεσης
όλου του υλικού που είχαμε συγκεντρώσει. Εξετάσαμε ποιοι στόχοι επετεύχθησαν από αυτούς
που είχαμε θέσει στην Α΄ φάση του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της δραστηριότητας και
ποιοι όχι.
Πιο συγκεκριμένα, είδαμε και σχολιάσαμε τις ζωγραφιές και όσα είχε γράψει η ομάδα
που κρατούσε «Σημειώσεις». Εξετάσαμε αν ζωγράφισαν ή έγραψαν όσα είχαμε σχεδιάσει
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εξ’ αρχής. Διαπιστώσαμε πως σε γενικές γραμμές η ομάδα πέτυχε τους στόχους της, αφού τα
παιδιά ζωγράφισαν όντως τα προϊόντα του μανάβικου (λαχανικά και φρούτα), τα ψυγεία με τα
γαλακτοκομικά και τα ψάρια (βλ. φωτ. 3). Παρέλειψαν όμως να κρατήσουν σημειώσεις για τις
τιμές και τα φορτηγά (για τα οποία πρέπει να σημειωθεί πως δεν έτυχε να συναντήσουμε κανένα
στον προαύλιο χώρο του super market κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας εκεί).
Αναφορικά με την ομάδα των «Φωτογράφων» το αποτέλεσμα της δουλειάς τους ήταν
εκπληκτικό. Τα παιδιά έβγαλαν πάρα πολλές φωτογραφίες μεταξύ των οποίων, βέβαια, όσες είχαμε
σχεδιάσει: πολλά προϊόντα από τα ράφια, τα γαλακτοκομικά, τα κρέατα και τους εργαζόμενους.
Οπότε εδώ όλοι οι στόχοι μας επιτεύχθηκαν σε άριστο βαθμό (βλ. φωτ. 5).

). 3: <

           «   ».

Τέλος, όσον αφορά στην τρίτη ομάδα, «τους Δημοσιογράφους» εξετάσαμε ποιες από τις
σχεδιασμένες ερωτήσεις τέθηκαν τελικά στους εργαζόμενους και η νηπιαγωγός κατέγραψε τις
απαντήσεις.
Οι απαντήσεις που πήραν είχαν ως εξής:
 &        :
Ερώτηση: - Ποιο τυρί έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση;
Απάντηση: - Το γκούντα.
Ερώτηση: - Γιατί φοράτε ποδιά και καπέλο στο κεφάλι;
Απάντηση: - Για να μη λερώνομαι και να μην πέφτουν τρίχες από τα μαλλιά μου στα τυριά.
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Ερώτηση: - Ποια είναι η δουλειά σας;
Απάντηση: - Να κόβω τα τυριά (βλ. φωτ. 4)
Ερώτηση: - Με τι κόβετε τα τυριά;
Απάντηση: - Με ένα μαχαίρι.
 &   2  :
Ερώτηση: - Ποια ψάρια αγοράζουν πιο πολύ οι πελάτες;
Απάντηση: - Το σολομό.
    :
Ερώτηση: - Ποια είναι η δουλειά σας;
Απάντηση: - Να είναι όλα στα ράφια, στη θέση τους.
 #:
Ερώτηση: Πώς δουλεύει η ταμιακή μηχανή;
Απάντηση: Πατάμε κουμπιά.
Τέλος, η δουλειά όλων των ομάδων αναρτήθηκε σε τοίχο της τάξης κι όλα τα παιδιά
βραβεύτηκαν, παίρνοντας μετάλλια, για την μεγάλη τους προσπάθεια. Θεσπίσαμε το βραβείο
«του Δημοσιογράφου», «του Φωτογράφου» και «των Σημειώσεων».
( ,  , NB: Η επόμενη δραστηριότητα αφορούσε στην προσπάθειά μας να
πετύχουμε το στόχο που θέσαμε σχετικά με τη διατροφή και τα τρόφιμα. Ξεκινώντας να μιλάμε
για την καλή και την κακή διατροφή φτιάξαμε το δέντρο της Καλής Διατροφής και το δέντρο της
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Κακής Διατροφής ταξινομώντας τις συσκευασίες τροφίμων, που είχαν φέρει τα παιδιά από το
σπίτι τους, στο σωστό δέντρο.
* *6# 'B370: Φτιάξαμε έναν πίνακα διπλής αναφοράς με τις ομάδες των τροφίμων.
Στην αριστερή στήλη του πίνακα καταγράψαμε τις ομάδες τροφίμων (τα γαλακτοκομικά, τα
δημητριακά, τα φρούτα, τα λαχανικά, το κρέας, τα γλυκά και τα λίπη), χρησιμοποιώντας την
προγενέστερη γνώση που είχαμε αποκτήσει κατά την επίσκεψη μας στο super market, αφού
διαπιστώσαμε πως τα τρόφιμα δεν ήταν τυχαία τοποθετημένα στα ράφια, αλλά κατά είδος. Στη
δεξιά στήλη και πλάι σε κάθε κατηγορία τροφίμων κολλήσαμε φωτογραφίες με τα τρόφιμα, όπως
τις είχε τραβήξει η ομάδα των «Φωτογράφων» κατά την επίσκεψη μας στο super market (βλ.
φωτ. 5).

). 5: #        <   +#

Κατόπιν αποφασίσαμε να προχωρήσουμε περαιτέρω μαθαίνοντας όχι μόνο για τις κατηγορίες
τροφίμων, αλλά και για τα συστατικά τους. Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να φτιάξουμε πέντε
χάρτινες κούκλες, διαφορετικού χρώματος, για κάθε μία ομάδα τροφίμων αντίστοιχα. Η άσπρη
κούκλα αντιστοιχούσε στην ομάδα των γαλακτοκομικών, η κίτρινη στα δημητριακά, η πορτοκαλί
στα φρούτα, η πράσινη στα λαχανικά, η κόκκινη στο κρέας και η καφέ στα γλυκά και τα λίπη.
Η κάθε μια κούκλα κρατούσε ένα μπαλόνι όπου αναγράφονταν τα συστατικά που περιείχαν
οι αντίστοιχες τροφές (βιταμίνες, σίδηρος, ασβέστιο, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία κ.τ.λ.). Τα παιδιά
ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ που πρότειναν να δώσουμε ονόματα στις κούκλες. Έτσι, στην τάξη
μας φιλοξενήσαμε την κα Γαλακτοκομικούλα, την κα Δημητριακούλα, την κα Λαχανένια, την
κα Φρουτένια, την κα Κρεατο-Οσπριούλα και την κα Γλυκο-Λιπιδούλα (βλ. φωτ. 6). Τέλος,
αναφερθήκαμε στις ωφέλειες που προσφέρει το κάθε τρόφιμο μέσω των συστατικών του στον
ανθρώπινο οργανισμό (π.χ. το ψάρι περιέχει φώσφορο που συντελεί στην καλή όραση κ.τ.λ.).
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' N""6  " 46 N": Σε άμεση σχέση με την παραπάνω δραστηριότητα και
κατά τη διάρκειά της ξεπρόβαλε η ιδέα της εξεύρεσης ομόηχων λέξεων με τη λέξη Δημητριακά.
Η πρώτη-αυθόρμητη απάντηση των παιδιών ήταν η λέξη «Δημήτρης» αναφερόμενα σαφώς στο
όνομα ενός από τους συμμαθητές τους. Κατόπιν και μετά από την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού,
κατέληξαν στη λέξη Δήμητρα, το μύθο της οποίας είχαμε επεξεργαστεί και στο παρελθόν.
Ξαναθυμηθήκαμε το μύθο της Δήμητρας και της Περσεφόνης, διαβάζοντάς τον και τονίσαμε την
ιδιότητα της Δήμητρας ως θεά της γονιμότητας, της γεωργίας και των γεωργών, που τους βοηθούσε
στο όργωμα, στη σπορά και στο θερισμό, αλλά και ως προστάτιδα των δημητριακών καρπών και
της καρποφορίας της γης. Με την ευκαιρία αυτή αναφερθήκαμε στα σιτηρά, στα δημητριακά
και στο σημαντικό ρόλο που παίζουν στη διατροφή μας. Παίξαμε το μύθο υποδυόμενοι τους
βασικούς του ήρωες: τη Δήμητρα, την Περσεφόνη, τον Πλούτωνα, τον Δία και τον Ερμή.
Στη συνέχεια τα παιδιά σχεδίασαν κι έφτιαξαν από χαρτόνι τους ήρωες του μύθου. Αφού
έκοψαν τις φιγούρες, κόλλησαν ξυλάκια από καλαμάκια και έγραψαν το όνομα της κάθε μιας στο
πίσω μέρος της, φτιάχνοντας τις δικές τους κούκλες-ήρωες.

4. = H.&(: .KD/"!"
Θεωρούμε πως η πορεία της εξέλιξης του συγκεκριμένου Προγράμματος υπήρξε θετική σε γενικές
γραμμές. Τα παιδιά αποκόμισαν πολλές καινούριες πληροφορίες και γνώσεις γύρω από τα θέματα
της διατροφής και της ανάπτυξης υγιεινών διατροφικών συνηθειών, όπως διαπιστώθηκε από τα
καθημερινά τους σχόλια. Κυρίως όμως είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν με τα γράμματα
και τις λέξεις παράγοντας γραπτό λόγο μέσα από τις κατάλληλα διαμορφωμένες συνθήκες
δημιουργίας γραπτών ερεθισμάτων.
Παράλληλα, θεωρούμε πως επιτεύχθηκαν οι περισσότεροι από τους αρχικούς στόχους, που
θέσαμε μαζί με τα παιδιά. Οι μόνοι στόχοι που δεν ικανοποιήθηκαν ήταν αυτοί που αφορούσαν
στην επίσκεψη μας σ’ ένα παραδοσιακό μπακάλικο, αλλά και η επέκταση του θέματος,
διαθεματικά πάντα, στα επαγγέλματα που χάθηκαν ή τείνουν να χαθούν. Θεωρώ πως η ασυνέπεια
ως προς την προσέγγιση των δύο αυτών στόχων οφείλονταν στα ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα,
κτιριακά και στέγασης, που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς.
Ως φιλοξενούμενοι για κάποιο χρονικό διάστημα σε ένα άλλο σχολείο, αναμέναμε διαρκώς να
γυρίσουμε σύντομα πίσω στο δικό μας σχολείο και αναβάλαμε την έναρξη του Προγράμματος.
Όταν όμως οριστικοποιήθηκε πλέον ότι η φιλοξενία μας θα διαρκούσε όλη την φετινή σχολική
χρονιά, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τη διεξαγωγή του Προγράμματος υπό τις νέες δύσκολες
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συνθήκες. Έτσι στα μέσα περίπου του Ιανουαρίου αναγκαστήκαμε να μεταφέρουμε όλο το υλικό
από το Μπακάλικο, που είχαμε αρχίσει να στήνουμε στο σχολείο μας, στο Νηπιαγωγείο που
μας φιλοξενούσε, βιώνοντας ουσιαστικά τόσο εμείς οι εκπαιδευτικοί, όσο και τα παιδιά, μια
κατάσταση μετακόμισης, που αποδιοργάνωνε τη δουλειά μας και την ψυχική μας ηρεμία.
Έστω και κάτω απ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες όμως, τελικά νομίζω πως τα καταφέραμε.
Ο ενθουσιασμός των παιδιών ήταν ιδιαίτερα μεγάλος κατά την επίσκεψή μας στο super market,
την επιτόπια έρευνα που διεξήγαμε εκεί, αλλά και κατά την πορεία που ακολουθήσαμε πριν και
μετά την έρευνα. Μας δόθηκε η ευκαιρία να ακολουθήσουμε «μια πορεία παρόμοια με αυτήν
που ακολουθεί ο επιστήμονας-ερευνητής» προδιαγράφοντας «το περιεχόμενο της έρευνας»
κι αποφασίζοντας για «τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε», συγκεντρώνοντας «πληροφορίες
για να δώσουμε απάντηση στα ερωτήματα που διατυπώσαμε» (Θεοφιλίδης, 1997, σ. 66).
Παράλληλα, δημιουργήθηκε ένα κλίμα ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών και προβληματισμού. Εμείς,
οι εκπαιδευτικοί μοιραστήκαμε επίσης τον ίδιο ενθουσιασμό, καθώς αναλάβαμε ένα επιχείρηματόλμημα, που τελικά είχε θετική εξέλιξη και μας έβγαλε από το στείρο ρόλο του απλού μεταδότη
των γνώσεων, που υιοθετούμε συχνά ηθελημένα ή μη.
Μεγάλος υπήρξε επίσης ο ενθουσιασμός των παιδιών όταν πρόσωπα από το συγγενικό
τους περιβάλλον, των οποίων η επαγγελματική ενασχόληση σχετίζονταν με τον έντυπο Τύπο,
ήρθαν στην τάξη μας και μοιράστηκαν μαζί μας τις γνώσεις τους. Γεννήθηκε έτσι η ιδέα για την
ανάπτυξη ενός Προγράμματος στο μέλλον σχετικά με τη δημιουργία μιας σχολικής εφημερίδας
από το Νηπιαγωγείο μας.
Τέλος, θα ήταν παράλειψη εκ μέρους μας αν δεν αναφέραμε την αβίαστη βοήθεια που
μας προσέφεραν οι γονείς σε κάθε τι που τους ζητούσαμε. Προσωπικά τους ευχαριστώ επειδή
πολλές φορές με έκαναν να αισθάνομαι, ότι όλοι μαζί αποτελούσαμε μια ενιαία ομάδα, όπου
παρά τις πολλές αντιξοότητες που βιώναμε, θέταμε κοινούς στόχους και αγωνιζόμασταν να τους
πετύχουμε!
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