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$3"C": Τα παιδιά στην νηπιακή ηλικία σύμφωνα με τον Piaget αντιλαμβάνονται τον κόσμο μέσα
από τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο σκέψης και μέσα από τη δική τους οπτική γωνία. Αυτό το γεγονός
δημιουργεί πλήθος παρεξηγήσεων στην καθημερινότητα τους, αφού δεν έχουν συλλάβει ακόμα τη έννοια
της ενσυναίσθησης και δυσκολεύονται να μπουν στη θέση του άλλου. Συχνά θυμώνουν μη γνωρίζοντας
επακριβώς τι είναι αυτό που νιώθουν και πώς μπορούν να το διαχειριστούν. Στη διαχείριση αυτή του θυμού
μας βοήθησε η «τεχνική της χελώνας» και λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο
πρέπει να εντάσσεται το σχολείο, ολοκληρώσαμε το θέμα με την από κοινού δημιουργία animation μέσα
στην τάξη.
F;K# 6: project, animation, διαχείριση θυμού, turtle technique, συναισθηματική νοημοσύνη και
αγωγή, νήπια

1. .BD"!"
Ο «παιδικός θυμός» έχει ταυτιστεί από τη μία με εικόνες επιθετικότητας και παιδιά «εκτός
ελέγχου» και από την άλλη με γονείς κι εκπαιδευτικούς σε αμηχανία και άγχος μη ξέροντας πώς
να αντιδράσουν. Η συγκεκριμένη δράση με θέμα τη διαχείριση του θυμού με την τεχνική της
χελώνας ξεκίνησε από μια βαθύτερη ανάγκη μας να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά και συνάμα οι
ενήλικες το γεγονός ότι ο θυμός αποτελεί ένα φυσιολογικό, υγιές, ανθρώπινο συναίσθημα.
Παρατηρώντας τα παιδιά κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού, αλλά και των
οργανωμένων δραστηριοτήτων, ανακαλύψαμε ότι ένα μέρος του συνόλου σε ένα επικείμενο
θυμό αντιδρούσε επιθετικά, χτυπώντας ή μιλώντας άσχημα, ενώ ένα άλλο μέρος αντιδρούσε
έμμεσα, με κλάμα, καταπιέζοντας το συναίσθημά του νιώθοντας ότι κάνει κάτι κακό και ότι θα
πρέπει να το καταστείλει.
Στο μεταξύ, αυτό το οποίο εισπράτταμε από τους γονείς όλο αυτό το διάστημα ήταν ο φόβος
και η έκπληξή τους μπροστά στο θυμωμένο παιδί τους. Έπρεπε επομένως να αναγνωρίσουμε ως
φυσιολογικό συναίσθημα τον θυμό και έπειτα να αναγνωρίσουμε την ανάγκη των παιδιών να
αναπτύξουν μία υγιή προσέγγιση της διαχείρισης αυτού. Η αριθμητική υπεροχή των αγοριών
στο τμήμα αποτέλεσε σπουδαία αφορμή για την επιλογή και την εφαρμογή του συγκεκριμένου
θέματος, αφού κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς υπήρχε πλήθος φιλονικιών, οι οποίες πολλές
φορές κατέληγαν σε καυγάδες. Αποτέλεσε μέγιστης σημασίας ανάγκη τελικά να ανακαλύψουμε
έναν τρόπο, ώστε μέσα από το παιχνίδι το παιδί να νιώσει άνετα με το συναίσθημα του θυμού με
τελικό στόχο την απενεχοποποίση του «μαύρου προβάτου» της ομάδας των συναισθημάτων.

2. &DG
•
•
•
•
•

Να γνωρίσει το παιδί καλύτερα τον εαυτό του και να έχει αυτογνωσία.
Να μπορεί να περιγράψει λεκτικά το συναίσθημα που νιώθει.
Να μπορεί να έχει τον έλεγχο του θυμού του και του τρόπου με τον οποίο τον εκφράζει.
Να είναι σε θέση να εντοπίσει την αιτία του θυμού του και να το αντιμετωπίσει με υγιή
τρόπο δίχως να βρίσκεται σε σύγχυση.
Να σέβεται και να κατανοεί το θυμό του άλλου.
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•
•
•
•

Να μπορεί να μπαίνει στη θέση του άλλου και να ενδιαφέρεται για τα συναισθήματά
του.
Να μπορεί να συνεργάζεται, να μοιράζεται, να διεκδικεί και να επιλύει ομαλά τα
προβλήματα που ανακύπτουν.
Nα αξιοποιήσει την περιέργεια και τη δημιουργικότητά του.
Να έρθει σε επαφή με νέες τεχνολογίες.

3. );4
Οι μέθοδοι που τέθηκαν σε εφαρμογή κατά την υλοποίηση του συγκεκριμένου θέματος είναι οι
εξής παρακάτω:
• Βιωματική- Επικοινωνιακή- Μέθοδος project
• Παιδαγωγική της αλληλεπίδρασης
• Παιδοκεντρική
• Ομαδοσυνεργατική

4. N!"D"#
)/0"B705  !20!46 2: Πολλές φορές τα παιδιά μας περιγράφουν το χρόνο που
περνούν μπροστά από την τηλεόραση. Κάποιοι μαθητές μάλιστα είναι τόσο άρτια ενημερωμένοι
που γνωρίζουν τα ονόματα των παρουσιαστών. Γιατί να μη γίνουμε κι εμείς οι ίδιοι δημοσιογράφοι
και να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τους φίλους και συμμαθητές μας; Τα παιδιά πήραν το
δημοσιογραφικό μαγνητοφωνάκι κι αμέσως στρωθήκαμε στη δουλειά. Βαλθήκαμε να μάθουμε
τι είναι αυτό που μας προκαλεί λύπη, χαρά, φόβο, θυμό και συναισθήματα ένα σωρό. Στο τέλος
της συνέντευξης απομαγνητοφωνήσαμε το υλικό και γνωρίσαμε ένα συναίσθημα μακριά από
το θυμό, τον ενθουσιασμό. Στα παιδιά έκανε εντύπωση το άκουσμα των φωνών τους, ενώ
προκλήθηκαν πολλές συζητήσεις με αφορμή όσα είχαν ακούσει και είχαν τα ίδια πει.
,307  6  " 2!  60 0 0547…
' A6 3G07  !203!4" 93!7: Το παιχνίδι είναι ο τρόπος μέσα από τον οποίο τα παιδιά
μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. Αγαπημένη μας ασχολία μέχρι τώρα ήταν τα επιτραπέζια παιχνίδια
και γενικά όποια δραστηριότητα περιελάμβανε ζάρι. Μας ήρθε η τρελή ιδέα να φτιάξουμε ένα
τεράστιο επιτραπέζιο παιχνίδι για τα συναισθήματά μας. Υπήρχε ωστόσο ένα πρόβλημα, αφού
ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι δε χωράει σε κανένα τραπέζι μέσα στο σχολείο μας. Έτσι πήραμε την
απόφαση να δημιουργήσουμε το δικό μας επιδαπέδιο παιχνίδι! Κάθε παιδί φιλοτέχνησε τη δική
του φατσούλα από χαρτόνι κι έπειτα αποτύπωσε το συναίσθημα που ήθελε. Έπειτα κάθε παιδί
την κολλούσε πάνω σε ένα τεράστιο χαρτί του μέτρου, το οποίο στη συνέχεια πλαστικοποιήσαμε.
Χρειαζόμασταν επίσης το βασικότερο…ένα ζάρι. Πήραμε κόλλες και ψαλίδια και φτιάξαμε ένα
τεράστιο ζάρι που σε κάθε του πλευρά αποτύπωνε ένα συναίσθημα. Το παιχνίδι μας ήταν έτοιμο
να ξεκινήσει. Ο παίκτης αφού έκλεινε τα μάτια του με ένα μαντήλι πέταγε το ζάρι. Οι υπόλοιποι
έπρεπε να τον καθοδηγούν δίνοντάς του οδηγίες ώστε να φτάσει και να πατήσει τη φατσούλα με
το συναίσθημα που έτυχε στο ζάρι του.
' GD/ "# Mona Lisa: Στα πλαίσια του θέματος ήρθαμε σε επαφή με πολλές πτυχές
της τέχνης. Μία από αυτές ήταν και οι πίνακες ζωγραφικής. Είδαμε μια πληθώρα από πίνακες.
Εκείνος όμως που μας τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή κι έδωσε την περισσότερη τροφή για
σχόλια και συζητήσεις ήταν της γυναίκας με το περίεργο χαμόγελο. Πώς να ένιωθε άραγε; Πολλά
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ειπώθηκαν, όπως ότι είναι χαρούμενη, λυπημένη και φοβισμένη, αλλά δεν καταλήξαμε πουθενά
αφού ο κάθε ένας από εμάς έδινε τη δική του ερμηνεία. Για να αποφύγουμε την παρεξήγηση και
έναν επικείμενο καυγά γίναμε οι ίδιοι ζωγράφοι αποτυπώνοντας το σχέδιο της γυναίκας πάνω
στον δικό μας καμβά με τα πινέλα. Έπειτα ανοίξαμε μια τρύπα στο πρόσωπο και το κάθε παιδί
έπαιρνε τη γκριμάτσα που ήθελε για να μας δηλώσει το συναίσθημά του. Κατόπιν ένα δεύτερο
παιδί έβγαζε φωτογραφία και αφού την εκτυπώσαμε με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή
δημιουργήσαμε τον προσωπικό μας πίνακα ζωγραφικής με το δικό μας συναίσθημα.
' A "# G1"#: Ένας δεύτερος πίνακας που προκάλεσε εντυπώσεις ήταν η μορφή
ενός άντρα, ο οποίος μισός φαινόταν χαρούμενος και μισός λυπημένος. Τα παιδιά προσπάθησαν
να πάρουν την ίδια όψη τσαλακώνοντας κυριολεκτικά το πρόσωπό τους. Κι αφού ήταν πολύ
δύσκολο και παραιτηθήκαμε των προσπαθειών το ζωγραφίσαμε σε άσπρα κομμάτια παζλ
προσθέτοντας άλλο ένα παιχνίδι των συναισθημάτων φτιαγμένο από τους ίδιους.
' !0D0 2 BD92: Μέσα από τις συζητήσεις που κάναμε παρατηρήσαμε ότι πυκνά
συχνά σκοντάφταμε πάνω στο συναίσθημα του φόβου. Τι είναι αυτό που μας προκαλεί φόβο και
πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε; Υπάρχει ένας μαγικός τρόπος να εξαφανιστούν οι φόβοι
μας; Αυτές ήταν κάποιες από τις απορίες των παιδιών, οι οποίες ουσιαστικά μας οδήγησαν στην
επόμενη δραστηριότητα. Φυσικά και υπάρχει τρόπος να διώξουμε τους φόβους μας, αφού όπου
υπάρχει φαντασία η λύση είναι δίπλα. Απλώσαμε ένα σεντόνι στο πάτωμα και όλοι πήραν τη θέση
τους γύρω από αυτό με τα απαραίτητα σύνεργα πινέλα και μπογιές. Το κάθε παιδί ζωγράφιζε τι
είναι αυτό που του προκαλεί φόβο. Γρήγορα σχηματίστηκαν δράκοι, φαντάσματα, εξωγήινοι,
κλέφτες, σκοτάδι, κεραυνοί και λογής περίεργα πλάσματα. Το πρώτο βήμα είχε γίνει και αυτό
που έμενε τώρα ήταν να τα διώξουμε όλα αυτά δια παντός. Βγήκαμε στην αυλή, κρατήσαμε όλοι
μαζί το σεντόνι του φόβου και με τα μαγικά λόγια που είπαμε το τινάξαμε αρκετές φορές και
τώρα πια δεν έμειναν παρά ζωγραφιές, αφού οι φόβοι μας πιαστήκανε στα δέντρα.
$1 A  42D#  1 " "3: Διηγηθήκαμε την ιστορία ενός μικρού αγοριού, το οποίο
κάθε τόσο έμπλεκε σε καυγάδες. Τότε εμφανίστηκαν δυο ανθρωπάκια. Το ένα του ζητούσε να το
ακολουθήσει στην πόλη του, την ηρεμία» και το άλλο ανθρωπάκι του ζητούσε να το ακολουθήσει
στη δική του πόλη, την πόλη του θυμού. Τα ζητήματα που έπρεπε να επιλύσουμε ήταν ποια πόλη
θα διαλέξει τελικά και για ποιο λόγο. Ένα ακόμα ζήτημα που μας απασχόλησε ήταν πώς μπορεί
να έμοιαζαν αυτά τα ανθρωπάκια καθώς και οι πόλεις τους, πώς έμοιαζαν οι άνθρωποι που ζούσαν
εκεί και πώς ήταν ο καιρός. Με τη βοήθεια ποικίλων υλικών όπως ανακυκλώσιμα υλικά, χαρτόκουτα, μπουκάλια, ξυλάκια κανέλας, άμμο και με πολλή φαντασία κατασκευάσαμε σε μακέτα τις
δικές μας πόλεις όπως εμείς τις φανταζόμαστε. Φτιάξαμε την πόλη της ηρεμίας και την πόλη του
θυμού και αποφασίσαμε ποια πόλη θα διάλεγε τελικά ο μικρός φίλος της ιστορίας μας.
(B3! ; 0 /5: Έπειτα από συζητήσεις για το πώς αλλάζει το σώμα μου, η
μορφή του προσώπου μου, η θερμοκρασία μου και παιχνίδια παντομίμας κάναμε το πείραμα
με το ηφαίστειο. Ανακαλύψαμε πόσο μοιάζει το συναίσθημα του θυμού με το ηφαίστειο όταν
ετοιμάζεται να εκραγεί. Σκοπός του πειράματος ήταν να αντιληφθούν τα παιδιά ότι κάθε φορά
που κάτι τους ενοχλεί είναι αναγκαίο να το εξωτερικεύουν, να το μοιράζονται με την οικογένειά
τους και τους φίλους τους και να μην το καταπιέζουν μέσα τους, γιατί θα έρθει κάποια στιγμή που
δε θα καταφέρουν να καταπιέσουν το θυμό τους και το ξέσπασμα θα είναι τεράστιο και οδυνηρό
καίγοντας τα πάντα στο πέρασμά του όπως ακριβώς και το ηφαίστειο όταν τελικά εκρήγνυται.
' 23 2 421: Ως συνέχεια της παραπάνω δραστηριότητας διαβάσαμε για την ιστορία
της χελώνας Ευτυχίας, η οποία κάθε φορά που έπαιζε με τους φίλους της έβρισκε ένα λόγο να
θυμώνει και τελικά να τσακώνεται μαζί τους. Αυτό είχε βέβαια σαν αποτέλεσμα η παρέα της
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να την απομονώσει και να μείνει μόνη της, γεγονός που ασφαλώς δεν περίμενε και σίγουρα
δεν επιθυμούσε. Έπρεπε να βρει επομένως τρόπους επίλυσης των προβλημάτων της. Αρχικά,
ένας τρόπος που βρήκαμε στην τάξη μας, πριν συνεχίσουμε και δούμε τις λύσεις που πρότεινε
η χελώνα Ευτυχία, ήταν η κατασκευή ενός κουτιού σε σχήμα χελώνας, το οποίο ονομάσαμε το
κουτί του θυμού. Όταν ένα παιδάκι νιώθει θυμωμένο παίρνει ένα συγκεκριμένο έντυπο στο σπίτι
και με τη βοήθεια ενός μεγαλύτερου συμπληρώνει τους λόγους που το έκαναν να νιώσει έτσι, το
ζωγραφίζει και την άλλη μέρα το ρίχνει στο κουτί με τη βοήθεια της μαμάς ή του μπαμπά, ώστε
να εκτονωθεί. Στο τέλος κάθε μήνα ανοίγουμε το κουτί και διαβάζουμε τις επιστολές συζητώντας
τι είναι αυτό που θύμωσε τους φίλους μας και εμάς τους ίδιους κι αν θα μπορούσαμε να είχαμε
αποφύγει να θυμώσουμε υιοθετώντας μία εναλλακτική λύση.
( 3!C" " G50# 22G3# !"0 6K" #: Επειδή όμως ένα κουτί σε σχήμα χελώνας
δεν είναι αρκετό, είχαμε μια απροσδόκητη έκπληξη στην τάξη μας. Μας επισκέφτηκε η Χελώνα
«Ευτυχία». Η Χελώνα ήρθε για να μείνει μαζί μας, αλλά και συνάμα για να μας διδάξει πολύτιμα
μαθήματα ζωής. Παρατηρήσαμε πόσα συναισθήματα μας προκάλεσε αυτή η επίσκεψη καθώς
και τις ευθύνες που είχαμε απέναντι στη φιλοξενούμενή μας. Αρχικά, αφού ανατρέξαμε στο
ιντερνέτ βρήκαμε πληροφορίες για την περιποίησή της και ορίσαμε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα
αρμοδιοτήτων ώστε να οργανώσουμε τη φροντίδα της. Αυτό συντέλεσε στο να μάθουν τα παιδιά
να σέβονται και να αγαπούν κάθε μορφή ζωής (βλ. φωτ. 2).

). 2: +  # #    «$#»  #  
      #  $  .

( G0 "# G50#: Η χελώνα είχε να μας διδάξει όμως ένα πολύ σημαντικό μάθημα.
Η Ευτυχία, όποτε θυμώνει, έχει το δικό της τρόπο να διαχειρίζεται το θυμό της που αποτελείται
από 3 βήματα:
1. σταματάει,
2. κλείνεται στο καβούκι της, παίρνει τρεις ανάσες και
3. βρίσκει λύση.
Αφού είδαμε και παίξαμε με την τεχνική της χελώνας, μελετήσαμε και πιθανούς τρόπους,
ώστε να επιλύουμε τα προβλήματα μας με τους άλλους χωρίς να χρειαστεί να θυμώνουμε και
να μαλώνουμε (π.χ. ζητάμε ευγενικά, τηρούμε σειρά, μοιραζόμαστε, ανταλλάζουμε, αγνοούμε,
χρησιμοποιούμε χρονόμετρο, εάν χρειαστούμε βοήθεια φωνάζουμε τη δασκάλα μας) και έτσι
φτιάξαμε βοηθητικές καρτέλες, ώστε όποτε χρειαστεί να ανατρέχουμε και να βρίσκουμε λύση.
=0D! G50#: Αφού έχουμε κατασκευάσει τα καβούκια μας από χαρτόνι, μεταμορφωνόμαστε σε χελώνες. Στο άκουσμα απαλής μουσικής μπουσουλάμε ήρεμα, όσο η μουσική
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αγριεύει τόσο αγριεύει και ο βηματισμός μας και όταν η μουσική ξαναγίνεται απαλή σταματάμε,
κρυβόμαστε στο καβούκι μας, παίρνουμε τρεις ανάσες και ηρεμούμε.
,/B !20!4"670: Δημιουργήσαμε μια χάρτινη χελώνα στα τετραγωνάκια της
οποίας κολλήσαμε τη φωτογραφία κάθε παιδιού. Κάθε πρωί το παιδί κολλάει στο κουτάκι του,
όπου είναι η φωτογραφία του, ένα προσωπάκι με το συναίσθημα που νιώθει κάθε μέρα αντίστοιχα.
Στο τέλος της εβδομάδας κάνουμε καταγραφή και καταμέτρηση των συναισθημάτων.
N"2/3 animation: Αφού ασχοληθήκαμε με την τεχνική της χελώνας και θέλοντας να
εμβαθύνουμε σε αυτή κάνοντάς την ακόμη πιο άμεση και εύληπτη στα παιδιά, τους προτείναμε
να δημιουργήσουμε το δικό μας καρτούν με την τεχνική του animation. Η ιδέα τα ενθουσίασε και
όλοι μαζί ξεκινώντας από το μηδέν δημιουργήσαμε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.
Ξεκινήσαμε καταγράφοντας όλοι μαζί τα κείμενα με τα οποία εμπνευστήκαμε. Έπειτα
τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και ανέλαβαν δράση.
Κατασκεύασαν με πλαστελίνη τους ήρωες, ζωγράφισαν τα σκηνικά, έγραψαν λεζάντες και
ξεκινήσαμε τα γυρίσματα. Στο τελικό στάδιο, ψάξαμε στο διαδίκτυο για τη μουσική επένδυση
του animation, επιλέξαμε αυτά που θεωρούσαμε κατάλληλα και τα θέσαμε σε ψηφοφορία. Κάπως
έτσι ολοκληρώθηκε το έργο. Αν και ήταν η πρώτη φορά που αποπειραθήκαμε να κάνουμε κάτι
παρόμοιο, το αποτέλεσμα μας δικαίωσε και ενθουσίασε όλη τη σχολική κοινότητα.
HK050# " G50 «22G3»: Συμφωνήσαμε όλοι να προσπαθήσουμε να
ακολουθήσουμε την τακτική της χελώνας και να δούμε αν αυτή θα μας βοηθήσει να τσακωνόμαστε
λιγότερο. Ο κάθε ένας από εμάς δημιούργησε ένα χελωνοποτηράκι και αποφασίσαμε καθημερινά
κάθε παιδί πριν φύγει από το Νηπιαγωγείο να ψηφίζει εκείνον που θεωρεί ότι διαχειρίστηκε
καλύτερα το θυμό του, δικαιολογώντας την ψήφο του. Στο τέλος της εβδομάδας, αυτός που θα
είχε μαζέψει τις περισσότερες ψήφους στο ποτηράκι του θα έπαιρνε την «Ευτυχία» στο σπίτι του
για να τη φιλοξενήσει για το Σαββατοκύριακο (βλ. φωτ. 3).

). 3: + $         2     .

( /706 "# «22G3#»: Στα πλαίσια της τεχνικής της χελώνας δημιουργήσαμε και τη
γωνιά της «Ευτυχίας» στην τάξη μας. Διαλέξαμε ένα ήσυχο και απόμερο μέρος στην τάξη μας
και με απλά υλικά δημιουργήσαμε ένα παραβάν ώστε να απομονωθεί εντελώς. Εκεί μπορούσε
να πηγαίνει όποιος νιώθει πιεσμένος ή θυμωμένος, να απομονώνεται για όση ώρα χρειάζεται και
να ηρεμεί.
Εξοπλίσαμε τη γωνιά με διάφορα αντικείμενα για χαλάρωση τα οποία επιλέξαμε με καταιγισμό
ιδεών όπως π.χ. μπαλόνια για φούσκωμα, φυσητήρα για μπουρμπουλήθρες, μαξιλάρες, cd με
χαλαρωτική μουσική και ακουστικά, βιβλία και cd με ιστορίες για τα συναισθήματα καθώς και
καρτέλες επίλυσης διαφορών. Εκεί βρήκε στέγη η χελώνα μας! (βλ. φωτ.4).
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' 9!6 "# «22G3#»: Αφού εξοπλίσαμε τη γωνιά, αποφασίσαμε να φτιάξουμε το
«βαλιτσάκι της Ευτυχίας», το οποίο θα ταξίδευε μαζί με τη χελώνα στα σπίτια των παιδιών και θα
περιείχε υλικό, ώστε να ενθαρρυνθεί η αλληλεπίδραση με τους γονείς και στο σπίτι. Η ιδέα μας
αυτή στηρίχτηκε στην πεποίθηση ότι το σύγχρονο σχολείο θα πρέπει να ανοίγει τις πόρτες του
στην κοινωνία και πολύ περισσότερο στην οικογένεια, ώστε τα παιδιά να νιώθουν πιο ασφαλή
καθώς ο κόσμος τους ενώνεται (βλ. φωτ. 5).

). 5: + 0 

  $#.

Ενδεικτικά το βαλιτσάκι περιείχε:
• ένα γράμμα προς τους γονείς,
• το DVD με το animation για την τεχνική της χελώνας,
• CD με μαγνητοφωνημένες ιστορίες που μιλούν για τα συναισθήματα,
• ακουστικά,
• βιβλία για τα συναισθήματα,
• χρονόμετρο,
• ένα σετ με καρτέλες επίλυσης διαφορών και
• ένα έντυπο, στο οποίο το παιδί μπορεί να ζωγραφίσει ή να γράψει τι το θύμωσε και να το
ρίξει στο κουτί του θυμού, που βρίσκεται στην τάξη.
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5. .KD/"!"
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν με πρωτόγνωρες δράσεις. Για παράδειγμα
δοκίμασαν να δημιουργήσουν animation, να απομονώνονται ανά πάσα ώρα και στιγμή σε μια
γωνιά κατάλληλα εξοπλισμένη, ωσότου καταλαγιάσει μέσα τους το συναίσθημα του θυμού και
να φιλοξενούν στο σπίτι τους τη χελώνα για την οποία ήταν υπεύθυνοι οι ίδιοι. Μέσα από την
ομαδοσυνεργατική διαδικασία και στα πλαίσια ενός μαθησιακού περιβάλλοντος πλούσιου σε
ερεθίσματα, τα παιδιά ενθαρρύνθηκαν να εξερευνούν και να ανακαλύπτουν καινούρια πράγματα
αναπτύσσοντας θετικές στάσεις απέναντι στη μάθηση (Dodge & Colker, 1998).
Σε αντίθεση με ένα σχολείο που κινείται σε ένα αποξενωτικό κλίμα βομβαρδισμένο από μια
παραπληροφόρηση, η οποία τελικά καταλήγει σύμφωνα με τον I. Ramonet (1999) σε «ψυχαγωγία και αποπληροφόρηση» και λαμβάνοντας σαν δεδομένο στο μυαλό μας ότι το ζητούμενο
στην εποχή μας είναι το επικοινωνιακό σχολείο (Ramonet, 1999), δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στο
νόημα της επιμορφωτικής διαδικασίας, κατανοώντας τα ενδιαφέροντα, τους προβληματισμούς
και τις ανάγκες των παιδιών.
Η συμβολή του project στη διδακτική πράξη ήταν αναμφίβολα μεγάλη, δεδομένου ότι εκπονήθηκε από τα ίδια τα παιδιά δίνοντας στους εκπαιδευτικούς το ρόλο του καθοδηγητή και
υποστηρικτή της προσπάθειας. Αν αναλογιστούμε ότι υπήρχαν περιπτώσεις μαθητών, οι οποίοι
κατέφευγαν στη βία είτε λεκτική (βωμολοχίες, κλάμα, απειλές) είτε σωματική (χτυπήματα, τραβήγματα) για την επίλυση των ζητημάτων τους, θεωρούμε ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή
και στο συγκεκριμένο σχολικό πλαίσιο το συγκεκριμένο θέμα ικανοποίησε και καθρέφτισε πλήρως τις ανάγκες των μαθητών. Η συμβολή του project αυτού εντέλει φαίνεται από τα αποτελέσματα, τα οποία διακρίνονταν πλέον στην καθημερινότητα των παιδιών, όταν μπορούσαν πλέον
να ανακαλούν στη μνήμη τους στρατηγικές και γνώσεις που έχουν κατακτήσει για την καλύτερη
δυνατή επίλυση των αναδυόμενων προβλημάτων τους.
Φαίνεται ότι τα παιδιά ενεπλάκησαν ενεργά στις δραστηριότητες, οι οποίες άπτονταν των
ενδιαφερόντων και της καθημερινής τους πραγματικότητας, παρακινούμενα από μια εσωτερική
ανάγκη να κατανοήσουν τους εαυτούς τους κι έπειτα τους συμμαθητές τους. Στην ανάγκη επίτευξης ενός κοινού στόχου, τα παιδιά, δουλεύοντας ομαδοσυνεργατικά, συμμετείχαν σε διαφορετικές ομάδες και πλαισιώθηκαν κάθε φορά από διαφορετικούς χαρακτήρες παιδιών. Αυτό συνέβαλε στην κοινωνικοποίηση των παιδιών καθώς ανέπτυξαν καινούριες φιλίες και συμπάθειες
ξεφεύγοντας από τις μικρές ομάδες που μέχρι τώρα είχαν δημιουργήσει και αποκτώντας επαφή
με όλους τους συμμαθητές τους.
Με αφορμή τη φροντίδα της χελώνας και το γεγονός ότι κάθε Παρασκευή ένα παιδί αναλάμβανε να τη φιλοξενήσει στο σπίτι του, τα παιδιά ενεργοποιήθηκαν στην ενασχόληση με περιβαλλοντικά ζητήματα όχι μόνο στη θεωρία, αλλά και στην πράξη, καθώς στόχος μας δεν ήταν η
στείρα συσσώρευση πληροφοριών, αλλά η οικοδόμηση της γνώσης από τα ίδια τα παιδιά μέσα
από τα δικά τους βιώματα.
Παράλληλα, μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία τα παιδιά έπρεπε να βρουν μόνα τους το
απαραίτητο υλικό και να δουλέψουν ομαδικά για την εκπόνηση της δράσης. Σαν αποτέλεσμα τα ίδια
τα παιδιά μπήκαν στη διαδικασία να οδηγούν το θέμα του project κατακτώντας γνωστικά πεδία και
εμπλέκοντας τους εαυτούς τους ενεργά στη γνώση υπό το πρίσμα μιας παιδοκεντρικής μάθησης.
Η δράση εντάχθηκε και αφομοιώθηκε πλήρως στην καθημερινή ζωή της τάξης και έτσι
συνεχώς ανέκυπταν νέα ζητούμενα και ερωτήματα υποστηρίζοντας τη διαρκή εμβάθυνση και
ανατροφοδότηση του θέματος.
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Θεωρούμε τέλος, ότι μέσα από την προαναφερθείσα δραστηριότητα, κατά την οποία τα παιδιά
ψήφιζαν τον συμμαθητή τους που κατάφερνε μόνος του να βρει ειρηνικές λύσεις ελέγχοντας το
θυμό του, αναπτύχθηκε ένα αίσθημα δικαίου προς μια κατεύθυνση κατάκτησης υψηλότερων
προσδοκιών από αυτές που είχαμε φανταστεί αρχής γενομένης.
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