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Σν 2/ζέζηο Οιοήκερο Νεπηαγωγείο Αγίωλ Σαράληα βξίζθεηαη ζηα Καηζηθαξηαλά ηνπ Γήκνπ 

Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ Ν. Υαλίσλ, πεξηνρή εκηαζηηθή. Γε ζπζηεγάδεηαη κε άιιε ζρνιηθή 

κνλάδα. Δίλαη λεόθηηζην κε κεγάιν αύιεην ρώξν, παηδηθή ραξά θαη θήπν. Γηαζέηεη δύν 

αίζνπζεο «δηδαζθαιίαο», ηξαπεδαξία, θνπδίλα, γξαθείν, ηνπαιέηεο, ρώξν εθδειώζεσλ θαη 

βνεζεηηθνύο ρώξνπο (απνζήθε, ιεβεηνζηάζην). Λεηηνπξγεί κε δύν ηκήκαηα, θιαζηθό θαη 

οιοήκερο, ζηα νπνία ππεξεηνύλ ηξεηο λεπηαγσγνί. Σε ζρνιηθή ρξνληά 2007-08 ζην θιαζηθό 

ηκήκα θνίηεζαλ 14 παηδηά θαη ζην νινήκεξν 16. Σελ νκάδα εξγαζίαο απνηέιεζαλ αξρηθά ηα 

παηδηά ηνπ νινήκεξνπ ηκήκαηνο θαη ηα παηδηά ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ζηελ 

πνξεία, όκσο, πξνζηέζεθαλ θαη ηα παηδηά ηνπ θιαζηθνύ ηκήκαηνο.  

 

A. Πποβλημαηιζμόρ ζσεηικά με ηην εθαπμογή ηος ππογπάμμαηορ. Δπιλογή ηος θέμαηορ 

  Η κεηάβαζε από ην Νεπηαγσγείν ζην Γεκνηηθό είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό γεγνλόο-

ζηαζκόο ζηε δσή θάζε παηδηνύ. Γλσξίδνληαο όηη πξέπεη λα ππάξρεη ζπλέρεηα ζηε κάζεζε 

(Κηηζαξάο, 2001) θαη επηδηώθνληαο λα πηνζεηήζνπλ ηα παηδηά ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ 

θόζκν ηνπ ζρνιείνπ, ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ην πέξαζκα από ηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε ζηε 

Γεκνηηθή, απνθαζίζακε λα εκπιαθνύκε ζηελ εθαξκνγή θαηλνηόκσλ παξεκβάζεσλ. Καζώο ην 

Νεπηαγσγείν δε ζπζηεγάδεηαη κε Γεκνηηθό, επηζθεθζήθακε ην 6/ζέζην Γεκνηηθό ρνιείν 

Νεξνθνύξνπ, κε ην νπνίν αλήθνπκε ζηελ ίδηα ζρνιηθή επηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλήζνπκε ην ελδερόκελν ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην Νεπηαγσγείν καο θαη θάπνηα ή 

θάπνηεο από ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ. Σν ελδηαθέξνλ καο, επίζεο, εζηηάζηεθε ζηελ 
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εμεξεύλεζε ηνπ ρώξνπ, ώζηε, ζε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο, λα είκαζηε ζε ζέζε λα 

πξνεηνηκάζνπκε κε ηνλ αζθαιέζηεξν ηξόπν ηε κεηάβαζε ησλ λεπίσλ ζε απηόλ. 

   Ο Γηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ καο έθεξε ζε επαθή κε ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό θαη 

ζπδεηήζακε ηελ ηδέα πινπνίεζεο ελόο πξνγξάκκαηνο από θνηλνύ, πνπ ζα απέβιεπε λα 

βνεζήζεη ηα λήπηα λα κεηαβνύλ νκαιά ζην Γεκνηηθό. Σελ πξόηαζε γηα ζπλεξγαζία 

απνδέρηεθε ε δαζθάια ηεο Γ΄ ηάμεο θα Διέλε εξγάθε ε νπνία καο ελεκέξσζε γηα ην 

καζεηηθό πιεζπζκό ηεο ηάμεο ηεο (12 παηδηά), ηα ελδηαθέξνληα ηνπο θαη ηα θαηλνηόκα 

πξνγξάκκαηα πνπ είραλ αλαιάβεη. Γηαπηζηώζακε όηη θαη εθείλα, όπσο θη εκείο, πινπνηνύζαλ 

πξόγξακκα Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο, γεγνλόο πνπ ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη θνηλό ζεκείν 

επαθήο, ζπλεξγαζίαο θαη δεκηνπξγηθήο δξάζεο. Μάιηζηα, ε θπθινθνξηαθή αγσγή θαη ηα 

ζήκαηα ηνπ Κ.Ο.Κ ηδηαίηεξα, είλαη δεηήκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηόζν ηα κηθξά όζν θαη ηα 

κεγαιύηεξα παηδηά θαη ππάξρνπλ δηαζέζηκα αξθεηά ρεηξνπηαζηά αληηθείκελα θαη πιηθά γηα ηελ 

πξνζέγγηζή ηνπο. Δπηπιένλ, ζρεηίδεηαη κε ηηο άκεζεο θαη θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο ησλ παηδηώλ, 

ελώ ν ξόινο ησλ ελειίθσλ ζηε δηεξεύλεζή ηνπ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί αξθεηά. 

      Δπεηδή ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο είλαη κάιινλ ην πην δύζθνιν αιιά θαη ην πην δεκηνπξγηθό 

ζεκείν ελόο ζρεδίνπ εξγαζίαο, όπνπ επηδηώθεηαη ε ελεξγόο θαη ζπλεηδεηή ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηώλ (Helm & Katz, 2002), ε δηέγεξζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ε πξνβνιή ησλ εκπεηξηώλ 

ησλ παηδηώλ παίδνπλ ζε απηήλ ηε θάζε πνιύ ζπνπδαίν ξόιν. Βαζηδόκελνη ζην παξαπάλσ 

ζθεπηηθό, πξνηείλακε ζηα παηδηά ηνπ ηκήκαηόο καο λα ζπδεηήζνπκε ηελ πξννπηηθή ηεο 

γλσξηκίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο καο κε ηελ Γ΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνύ κε αθνξκή ηελ ελαζρόιεζε 

θαη ησλ δύν νκάδσλ κε ηελ θπθινθνξηαθή αγσγή. Η ηδέα ηνπο άξεζε πνιύ. Ιδηαίηεξα 

ελζνπζηάζηεθαλ ηα παηδηά πνπ είραλ αδειθάθηα ζε απηή ηελ ηάμε, ελώ κε ηε ζπδήηεζε 

απνθαιύθηεθαλ νη ζρεηηθέο κε ην Γεκνηηθό γλώζεηο ηνπο. Γηα θάπνηα ήηαλ γλώξηκν ην 

πεξηβάιινλ, πήγαηλαλ καδί κε ηνπο γνλείο ηνπο λα πάξνπλ ηα αδέιθηα ηνπο ή ζε γηνξηέο θη 

εθδειώζεηο, θάπνηα άιια δελ είραλ πάεη πνηέ. Αληηιεθζήθακε όηη ππήξραλ παηδηά πνπ ηα 

ηξόκαδε θάπσο ην άγλσζην, ην θαηλνύξγην πεξηβάιινλ. Αθόκε, ην γεγνλόο όηη ζα είλαη ηα 

«κηθξά» αλάκεζα ζε ηόζα κεγαιύηεξα παηδηά. Όια, όκσο, εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία λα γίλνπλ 

αληαιιαγέο επηζθέςεσλ. 

  Με βάζε, ινηπόλ ηηο πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο ησλ παηδηώλ, αιιά θαη ηε βαζηθή επηδίσμή 

καο, πνπ ήηαλ λα ππνζηεξίμνκε ηελ νκαιή κεηάβαζή ηνπο από ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθό 

κέζα από ηελ ελαζρόιεζή καο κε ην θνηλνύ ελδηαθέξνληνο θαη γηα ηηο δύν νκάδεο ζέκα, 

«Κπθινθνξηαθή Αγσγή», θαηαιήμακε ζε έλα πξνζρέδην δξάζεο ην νπνίν πεξηιάκβαλε ηηο 

αθόινπζεο δξαζηεξηόηεηεο:  
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-Να αληαιιάμνπκε επηζθέςεηο γηα ηελ αλάπηπμε δεζκώλ θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμύ 

ησλ παηδηώλ θαη εμνηθείσζεο κε ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. 

-Να επηζθεθηνύκε ην Γεκνηηθό γηα λα παξαθνινπζήζνπκε καδί κε ηα κεγάια παηδηά ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε επίδεημε αγσληζηηθνύ απηνθηλήηνπ από γνλέα. 

-Να επηζθεθηνύκε καδί ην πάξθν Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο ζην Κακπάλη Αθξσηεξίνπ 

-Να νξγαλώζνπκε θνηλέο δξαζηεξηόηεηεο κε αθνξκή ηελ Ηκέξα Οδηθήο Αζθάιεηαο, κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ πιιόγσλ Γνλέσλ θαη ηνπ Γήκνπ. 

-Να θηηάμνπκε αλακλεζηηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα νδεγνύο θαη πεδνύο. 

-Να θαηαγξάθνκε ηελ πνξεία ησλ δξάζεώλ καο ηεξώληαο εκεξνιόγην ησλ εξγαζηώλ, 

θάλνληαο θσηνγξαθήζεηο θαη βηληενζθνπήζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηζθέςεώλ καο. 

  

Δνημέπωζη γονέων. 

ηε ζπλέρεηα έγηλε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ησλ δύν ζπλεξγαδόκελσλ ηκεκάησλ, κε 

πξνζσπηθή επαθή αιιά θαη κε ζρεηηθή επηζηνιή ε νπνία ζπληάρηεθε κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή 

ησλ παηδηώλ. Οη γνλείο πιεξνθνξήζεθαλ γηα ην ζθνπό θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

δεηήζεθε ε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ηνπο ζε απηό. Γηα επηπιένλ 

ελεκέξσζή ηνπο νη γνλείο θιήζεθαλ λα παξαθνινπζήζνπλ εκεξίδα κε ζέκα ηελ «Οκαιή 

κεηάβαζε ηωλ παηδηώλ από ηο Νεπηαγωγείο ζηο Γεκοηηθό», πνπ δηνξγάλσζε ε ύκβνπινο 

Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο 50
εο

 Πεξηθέξεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην, κε 

νκηιήηξηα ηελ θα Έθε Γοσργηώηοσ. Βνεζήζεθαλ, έηζη, λα αληηιεθζνύλ ηελ αμία απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο θαη ην όθεινο πνπ ζα απνθνκίζνπλ ηα παηδηά ηνπο κέζα από ηε ζπλεξγαζία θαη 

ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο  κε ην έκςπρν θαη εκπξάγκαην πεξηβάιινλ ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ. 

 

Β.  Φάζη Υλοποίηζηρ – Γιεξαγωγήρ δπαζηηπιοηήηων 

  Η θάζε απηή ήηαλ ε πην δπλακηθή, ε θάζε ηεο θαζαπηό δξάζεο (Υξπζαθίδεο, 2000). 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ θνηλέο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο λεπίσλ, παηδηώλ Γ.. θαη 

εθπαηδεπηηθώλ, αληαιιάρηεθαλ επηζθέςεηο, ζπιιέρηεθαλ πιεξνθνξίεο θαη έγηλε  
αλαπαξάζηαζε ησλ λέσλ ηδεώλ . Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Σα παηδηά ηνπ Νεπηαγσγείνπ επηζθέθζεθαλ ην Γεκνηηθό ρνιείν Νεξνθνύξνπ. Η 

πξόζβαζε ζε απηό δελ ήηαλ εύθνιε, θαζώο βξίζθεηαη ζε ύςσκα κε κεγάιε θιίζε, πνπ 

θαηαιήγεη ζε αδηέμνδν. Σν ζρνιηθό καο άθεζε ρακειά θαη έπξεπε λα αλεβνύκε από κηα 

ζηελή ζθάια ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ, γεγνλόο πνπ δελ πέξαζε απαξαηήξεην, αιιά 

ζρνιηάζηεθε από ηα λήπηα. Σα παηδηά ηεο Γ΄ ηάμεο κε ηε δαζθάια ηνπο καο πεξίκελαλ θαη 

καο ππνδέρηεθαλ εγθάξδηα. Κάπνηα από απηά έλνησζαλ ηδηαίηεξε επραξίζηεζε θαζώο είραλ 

θνηηήζεη ζην Νεπηαγσγείν καο θαη ππήξρε νηθεηόηεηα κεηαμύ καο. Καηεπζπλζήθακε ζηελ 
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αίζνπζά ηνπο. Δθεί ηα κηθξά 

μελαγήζεθαλ από ηα κεγαιύηεξα 

θαη θάζηζαλ καδί ηνπο ζηα 

ζξαλία. Αλαθάιπςαλ γύξσ ηνπο 

νηθείεο εηθόλεο θαη ζύκβνια ηα 

νπνία αθνξνύζαλ ζην πξόγξακκα 

θπθινθνξηαθήο αγσγήο πνπ 

εθάξκνδαλ ηα δύν ζρνιεία 

(ζήκαηα ηνπ Κ.Ο.Κ., αθίζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Αζθαιώο Κπ-

θινθνξώ», δσγξαθηέο, αηνκηθέο 

θαη νκαδηθέο εξγαζίεο θ.ι.π.). Έπαημαλ παηρλίδηα γηα λα γλσξηζηνύλ θαη θαηόπηλ ζε 

δεπγάξηα (έλαο κηθξόο κε έλαλ κεγάιν) θαηέβεθαλ ζην πξναύιην ηνπ ζρνιείνπ όπνπ από 

θνηλνύ παξαθνινύζεζαλ επίδεημε ηνπ αγσληζηηθνύ απηνθηλήηνπ πνπ έθεξε γνλέαο. 

Δμέθξαζαλ απνξίεο θαη ζπδήηεζαλ γηα ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο. Καηόπηλ μελαγήζεθαλ 

ρέξη-ρέξη ζε ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ (ηνπαιέηεο, βξύζεο, θπιηθείν). Η ώξα ηεο αλαρώξεζεο 

καο βξήθε όινπο επραξηζηεκέλνπο. Με ηελ επηζηξνθή ζην Νεπηαγσγείν ηα παηδηά 

δσγξάθηζαλ ηηο εληππώζεηο ηνπο από ηελ επίζθεςε θαη ηηο παξνπζίαζαλ ζηελ νινκέιεηα. 

Παξάιιεια γηλόηαλ θαηαγξαθή ησλ εληππώζεσλ όζσλ άξεζαλ θη όζσλ δελ άξεζαλ ζηνλ 

θαζέλα. 

 

 Με αθνξκή ηε δπζθνιία πξνζέγγηζεο ζην Γεκνηηθό ρνιείν, έγηλε ζπδήηεζε αλάκεζα 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ππήξμε πξνβιεκαηηζκόο γηα ην αλ ζα κπνξνύζε απηό ην ζέκα λα 

καο απαζρνιήζεη ζηηο δξαζηεξηόηεηέο καο.  

 

 Πεξηκέλνληαο ηα  παηδηά ηνπ Γ.. ζην Νεπηαγσγείν, ζπδεηήζακε γηα ηελ ππνδνρή θαη ηε 

θηινμελία ηνπο. Έγηλαλ πξνηάζεηο γηα θνηλέο δξάζεηο, όπσο: 

-Να παίμνπκε παηρλίδηα γηα λα γλσξηζηνύκε θαιύηεξα. Να θαζίζνπκε ζε θύθιν θαη λα 

δίλνπκε ν έλαο ζηνλ άιιν ην πάληλν δάξη κε ην θνπδνπλάθη, -αγαπεκέλν ηνπο απόθηεκα- 

ιέγνληαο ην όλνκά καο θαη θάηη πνπ καο αξέζεη (ρξώκα , θαγεηό, παηρλίδη, βηβιίν…). 

-Να παίμνπκε παηρλίδηα κε κνπζηθή. Να ρνξεύνπκε θαη όπνηε ζηακαηάεη λα αθνπκπάκε 

πόδηα, πιάηεο, γόλαηα, παιάκεο, αγθώλεο θ.ι.π. 

-Να ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα πιαζηηθνπνηεκέλα ζήκαηα ηνπ Κ.Ο.Κ. πνπ έρνπκε ζηελ ηάμε, ζε 

έλα παηρλίδη. 
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-Να ηνπο παξνπζηάζνπκε ην δηθό καο ηξαγνύδη κε ηίηιν «ήκαηα ηνπ Κ.Ο.Κ.».
1
  

-Να ηνπο ραξίζνπκε έλα αληίγξαθν ηνπ βηβιίνπ πνπ θηηάμακε. 
2
  

Απνθαζίζακε, αθόκε, όηη έπξεπε νπσζδήπνηε λα ηνπο θεξάζνπκε θάηη. Καηαιήμακε όηη ην 

θαηαιιειόηεξν ήηαλ ην θέηθ, πνπ 

ζα θηηάρλακε κόλνη καο ζην 

ζρνιείν. 

 

 Όιν ην ζρνιείν θηλεηνπνηήζεθε γηα 

ηελ επηθείκελε επίζθεςε. ε 

ζπλεξγαζία κε ην θιαζηθό ηκήκα 

εηνηκάζακε θαη ςήζακε ην γιπθό 

γηα ηνπο επηζθέπηεο καο. 

 

 Σελ εκέξα ηεο πξώηεο επίζθεςεο 

ησλ παηδηώλ ηνπ Γ.. ζην 

Νεπηαγσγείν έγηλε μελάγεζή ηνπο ζην ζρνιείν, όπνπ είδαλ εξγαζίεο από ην δηθό καο 

πξόγξακκα Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο. Όινη καδί, κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηνπ θιαζηθνύ 

ηκήκαηνο, παίμακε παηρλίδηα 

γλσξηκίαο θαη επηθνηλσλίαο ζηνλ 

εληαίν ρώξν ηνπ ζρνιείνπ -γηα λα 

ρσξάκε θαιύηεξα- ρξεζηκνπνη-

ώληαο θαη ην δάξη. Παξνπζηάζακε 

ζηελ νινκέιεηα ην βηβιίν κε ην 

πνίεκα πνπ θηηάμακε θαη 

εηθνλνγξαθήζακε κε ηίηιν 

«ήκαηα ηνπ Κ.Ο.Κ.».  ηε 

ζπλέρεηα ην ηξαγνπδήζακε κε 

δηθή καο κεισδία θαη ξπζκηθή 

ζπλνδεία:     

 

 

 

                                                
1 Σν ηξαγνύδη απηό δεκηνπξγήζεθε θαη εηθνλνγξαθήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο Πξσηνβνπιηώλ 

Αγσγήο Τγείαο «Κπθινθνξηαθή Αγσγή» ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ, όπνπ ην ζρνιείν καο ήηαλ ζπληνληζηηθή κνλάδα ζύκπξαμεο 10 

ζρνιείσλ. 
2 Πεξηείρε ην πνίεκα κε ηίηιν «ήκαηα ηνπ Κ.Ο.Κ»., κε δηθή ηνπο εηθνλνγξάθεζε, πνπ δεκηνπξγήζεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εθδειώζεσλ γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο Παηδηθνύ Βηβιίνπ. 
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                 Σήκαηα ηοσ Κ.Ο.Κ                        

       ζτήκαηα ποιιά                              

  ηρίγωλα ηεηράγωλα                      

     κα θαη θσθιηθά   
               

              Σηοπ, απαγορεύεηαη                                                   

   θίλδσλος, προτώρα     

δείτλοσλ ηη λα θάλοσκε      

  ζηο δρόκο θάζε ώρα        
 

 Όιοη ηα προζέτοσκε 

    πεδοί θαη οδεγοί 

      γηα λα είκαζηε 

    πάληα αζθαιείς 

 

Υσξηζηήθακε ζε δύν νκάδεο ζύκθσλα κε ηελ επηζπκία ησλ παηδηώλ.  

-Η κία αλέιαβε ηελ απνηύπσζε ηνπ ηξαγνπδηνύ κε ιόγηα θαη εηθόλεο.  

Γεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο κηθηέο 

ππννκάδεο, όζεο θαη νη 

ζηξνθέο ηνπ ηξαγνπδηνύ. Σα 

κεγαιύηεξα παηδηά δηάβαδαλ 

ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνύ 

θαη ζπδεηνύζαλ κε ηα 

κηθξόηεξα γηα ηηο ιέμεηο πνπ 

ζα αληηθαηαζηήζνπλ κε 

δσγξαθηθή. ηε ζπλέρεηα 

θάζε ππννκάδα εξγάζηεθε ζε 

δηθό ηεο ραξηί γξάθνληαο θαη εηθνλνγξαθώληαο ηε ζηξνθή ηεο.  

-Η άιιε έπαημε παηρλίδηα κε ηα ζήκαηα ηνπ Κ.Ο.Κ. κε θίλεζε, κνπζηθή θαη κνπζηθά    

όξγαλα: 

ε έλα θαιάζη ήηαλ ζπγθεληξσκέλα ζήκαηα ηνπ Κ.Ο.Κ. ηα νπνία δήισλαλ είηε 

απαγόξεπζε, είηε θίλδπλν, είηε ππνρξέσζε, είηε έδηλαλ πιεξνθνξίεο.  
 

Σα παηδηά ήηαλ θαζηζκέλα θπθιηθά. Σν θαιάζη κε ηα ζήκαηα «πξνρσξνύζε» ρέξη-ρέξη. 

Κάζε παηδί πνπ ην θξαηνύζε, έπαηξλε  από κέζα έλα, ην αλαγλώξηδε δείρλνληάο ην ζηελ 

νκάδα θαη θαηόπηλ ην άθελε ζηνλ θελό ρώξν ζηε κέζε ηνπ θύθινπ.  
 

2 
4 / 
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Βάιακε κνπζηθή. Σα παηδηά ρόξεπαλ ζην ρώξν αλάκεζα ζηα ζθνξπηζκέλα ζήκαηα. 

Όπνηε ζηακαηνύζε, ην θαζέλα 

έςαρλε λα βξεη θαη λα 

αθνπκπήζεη έλα ζήκα ηεο 

θαηεγνξίαο πνπ όξηδε ε 

εληνιή πνπ δηλόηαλ θαη 

αθνξνύζε αξρηθά ζην ζρήκα 

ηνπο (ηξίγσλν, θύθιν, 

νξζνγώλην) θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζε απηό πνπ δειώλνπλ 

(απαγόξεπζε, θίλδπλν, 

ππνρξέσζε,  πιεξνθόξεζε). 
 

Υσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο 

νκάδεο, θάζε κηα από ηηο 

νπνίεο αληηπξνζώπεπε κηα 

θαηεγνξία ζεκάησλ θαη 

αληηζηνηρηδόηαλ κε έλα κνπζηθό όξγαλν.  

 

     Π.ρ. νκάδα ζεκάησλ απαγόξεπζεο                                                 ληέθη               

                     νκάδα ζεκάησλ θηλδύλνπ                                           ηξίγσλν 

                   νκάδα ζεκάησλ ππνρξέσζεο                                                        μπιάθηα 

               νκάδα ζεκάησλ πιεξνθόξεζεο                                                    θαζηαληέηα          

                                      

Σέζζεξα παηδηά αλέιαβαλ λα θξαηνύλ ηα κνπζηθά όξγαλα. Η Νεπηαγσγόο έδεηρλε  πνην 

λα ερήζεη θάζε θνξά θαη γηα πόζν. Όζν δηαξθνύζε ν ήρνο ηνπ κνπζηθνύ νξγάλνπ, 

θηλνύληαλ ε αληίζηνηρε νκάδα. ην ζηακάηεκα ηνπ ήρνπ αθνπκπνύζε έλα ζήκα ηεο 

θαηεγνξίαο ηεο.  
 

Σν παηρλίδη ηειείσζε κε ην κάδεκα ησλ ζεκάησλ ηνπ Κ.Ο.Κ. Σα κνπζηθά όξγαλα, πνπ 

ερνύζαλ ελαιιάμ, όξηδαλ πνηαο νκάδαο ηα παηδηά ζα κάδεπαλ από ην πάησκα ζην 

θαιάζη ζήκαηα ηεο θαηεγνξίαο ηνπο, όζν δηαξθνύζε ν ήρνο ηνπο.
3 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηώλ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ νινκέιεηα. Αθνινύζεζε ην 

θέξαζκα, πνπ άξεζε πνιύ θαζώο  ήηαλ δηθό καο παξαζθεύαζκα. ηε ζπλέρεηα, όια καδί 

έπαημαλ ζηελ απιή. Απνραηξεηώληαο ηα παηδηά ηνπ Γ..,  ηα παηδηά ηνπ Νεπηαγσγείνπ ηνπο 

ράξηζαλ έλα αληίγξαθν ηνπ βηβιίνπ ηνπο κε ην ηξαγνύδη «ήκαηα ηνπ Κ.Ο.Κ.» 

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ δύν βαζκίδσλ, ζπλαληεζήθακε πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκάζνπκε ηελ 

εκεξίδα παξνπζίαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καζνξίζηεθε ε εκεξνκελία κεηά από 

ζπλελλόεζε κε ηε ρνιηθή ύκβνπιν. Η δαζθάια ηνπ Γ.. καο ελεκέξσζε γηα ηελ ηδέα πνπ 

είραλ ηα παηδηά ηνπ Γ.. λα εκπινπηίζνπλ ην ηξαγνύδη καο πξνζζέηνληαο έλα ξεθξαίλ θαη 

ηε δηάζεζε πνπ έδεημαλ λα πξνρσξήζνπλ ζε ρνξνγξαθία ηνπ, ρξεζηκνπνηώληαο ζήκαηα ηνπ 

Κ.Ο.Κ. πνπ ηα ίδηα θαηαζθεύαζαλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Κπθινθνξηαθήο 

Αγσγήο. Από ηελ πιεπξά καο έγηλε πξόηαζε γηα ζπλεξγαζία κε ηελ θα Παζραιηά 

                                                
3 Παξαιιαγή ηεο εθαξκνγήο «Αγώλαο κε θάξηεο» πνπ πεξηγξάθεηαη ζην βηβιίν Μοσζηθή Παηδαγωγηθή ηνπ Γεκήηξε 

Αλησλαθάθε & Δηξήλεο Υησηάθε, εθδ. Καζηαληώηε, Αζήλα 2007. 
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Γηθαηνύιηα, εηδηθή παηδαγσγό, κε ζηόρν ηελ εκπινθή ηεο ζηελ ηειηθή εκεξίδα παξνπζίαζεο 

κε ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαιιηεξγνύλ ην πλεύκα απνδνρήο θαη 

αιιεινβνήζεηαο  αλάκεζα ζηηο δύν νκάδεο.  

 

 Καηά ηε δεύηεξε επίζθεςε ησλ παηδηώλ ηνπ Γ.. ζην Νεπηαγσγείν, ηα παηδηά ηεο Γ΄ ηάμεο 

παξνπζίαζαλ ζηελ νινκέιεηα (κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηνπ θιαζηθνύ ηκήκαηνο ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ) ην ηξαγνύδη κε ην ξεθξαίλ πνπ πξόζζεζαλ ζε ξπζκό ξαπ θαη παξάιιεια ηε 

ρνξνγξαθία πνπ έθηηαμαλ γηα λα ην ζπλνδεύεη. Σν απνηέιεζκα άξεζε ζε όινπο θη έγηλε 

απνδεθηό.   

                                      Ρεθξαίλ:        Τα κάηηα δεθαηέζζερα 

      ηο δρόκο όηαλ περλάκε 

       θαη πάλω ζηε δηάβαζε 

       πάληα λα προτωράκε 

                                         ηρα  ια  ια  ια      ια  ια  ι α ια     ια       ια  

                                        (λην  ξε  κη  θα     ζνι θα  κη  ξε     λην     λην)  

 

πδεηήζεθε ε ηδέα ηεο παξνπζίαζεο ησλ θνηλώλ καο δξάζεσλ. Απνθαζίζηεθε ε 

εκεξνκελία θαη αληαιιάρηεθαλ απόςεηο γηα ην πεξηερόκελν ηεο εθδήισζεο. Σν ελδηαθέξνλ 

ησλ παηδηώλ εζηηάζηεθε ζην ηξαγνύδη γηα ηα «ήκαηα ηνπ Κ.Ο.Κ.» θαη απνθαζίζηεθε ε 

από θνηλνύ κνπζηθνρνξεπηηθή παξνπζίαζή ηνπ. Γεκηνπξγήζεθε, όκσο θαη ε αλάγθε 

γλσζηνπνίεζεο ηεο εθδήισζεο νπόηε πξνηάζεθε ε δεκηνπξγία αθίζαο, πξόζθιεζεο θαη 

πξνγξάκκαηνο.  

Έγηλε ρσξηζκόο ζε νκάδεο, αλάινγα κε ηνλ ηνκέα πνπ ελδηέθεξε ην θάζε παηδί λα 

εξγαζηεί: 

  1. Οκάδα κοσζηθοτορεσηηθού: Όινη καδί ηξαγνύδεζαλ ην ηξαγνύδη όπσο 

δηακνξθώζεθε κεηά ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ κε ην ξεθξαίλ από ηα παηδηά ηνπ Γ.. 

ζπλνδεία αξκνλίνπ, ρηππώληαο ξπζκηθά ηα ρέξηα. Καηόπηλ ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο 

ππννκάδεο (τορωδία, ορτήζηρα, τορεσηηθό). Οξίζηεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα 

αλαιάβνπλ ηελ πξνεηνηκαζία θάζε ππννκάδαο θαη άξρηζε ε δνπιεηά. 

  Τα παηδηά ηες ορτήζηρας αζθήζεθαλ ζηε ξπζκηθή ζπλνδεία ηνπ ηξαγνπδηνύ πξώηα 

πεξπαηώληαο θαη ρηππώληαο παξάιιεια ηα πόδηα ηνπο ζηνλ παικό. Καηόπηλ 

θαζηζκέλα ρηππώληαο ηα ρέξηα ή ηα γόλαηά ηνπο. Σνπνζεηήζεθαλ ζην πάησκα ηέζζεξα 

ζηεθάληα, όζα θαη νη παικνί πνπ ζα ρηππνύλ. Μέζα ζε θάζε ζηεθάλη  έβαιαλ ηα 

κνπζηθά όξγαλα πνπ επέιεμαλ λα ερνύλ.  

Σν ηακπνπξίλν ηνπνζεηήζεθε ζε όια ηα ζηεθάληα, θαζώο ζεσξήζεθε ην πην 

θαηάιιειν γηα ην θξάηεκα ηνπ παικνύ. ηε ζπλέρεηα κνηξάζηεθαλ ζηα παηδηά 

κνπζηθά όξγαλα όκνηα κε εθείλα πνπ ππήξραλ ζηα ζηεθάληα. Η εθπαηδεπηηθόο, έρνληαο 
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ξόιν καέζηξνπ, έδεηρλε κε 

ηε κπαγθέηα ηεο θάζε 

ζηεθάλη κε ηε ζεηξά, 

θξαηώληαο ζηαζεξό ηνλ 

παικό θαη ηα παηδηά 

«δηαβάδνληαο» ηελ 

παξηηηνύξα αληηδξνύζαλ 

παίδνληαο ηα κνπζηθά ηνπο 

όξγαλα όηαλ εξρόηαλ ε ζεηξά 

ηνπο.  

Έρνληαο θαηαιήμεη γηα ηα όξγαλα πνπ ζα ερνύλ ζε θάζε παικό, απνθαζίζηεθε ε 

ζπκβνιηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε ζε ραξηί, θαζώο ηα ζηεθάληα δελ ζα ήηαλ εύρξεζηα γηα 

ηηο επόκελεο πξόβεο. Μνηξάζηεθαλ ηέζζεξα θύιια Α3 -όζα θαη ηα ζηεθάληα- θαη ηα 

παηδηά δσγξάθηζαλ ζε απηά ηα ζύκβνια πνπ ζπκθώλεζαλ όηη αληηζηνηρνύλ ζηα 

όξγαλα πνπ ππήξραλ ζε θάζε ζηεθάλη. 

  Τα παηδηά ηοσ τορεσηηθού, ρξεζηκνπνίεζαλ έλα δηάδξνκν κε δηάβαζε πεδώλ, πνπ 

έθεξαλ ηα κεγαιύηεξα από 

ην Γεκνηηθό. Απιώλνληάο 

ηνλ ζην πάησκα νξηνζέηεζαλ 

ην ρώξν θίλεζήο ηνπο θαη ηα 

κεγαιύηεξα, θξαηώληαο ηα 

ζήκαηα ηνπ Κ.Ο.Κ. πνπ 

θαηαζθεύαζαλ έδεημαλ ηε 

ρνξνγξαθία πνπ εηνίκαζαλ 

ζην ζρνιείν ηνπο. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ ελδηαθέ-

ξνλ, άξεζε ζηα κηθξόηεξα, 

ηα νπνία κε ραξά έκαζαλ ηηο θηλήζεηο, ηα βήκαηα  θαη εληάρζεθαλ ζηελ νκάδα.  

 

  2. Οκάδα ησπογραθείοσ: Οξίζηεθε ε εθπαηδεπηηθόο πνπ ζα ππνβνεζήζεη ηελ νκάδα 

ζην έξγν ηεο. Έγηλε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα, όπνπ ηα παηδηά ηνπ Γ.. έρνληαο 

δηδαρζεί ηνλ ηξόπν πνπ πξνεηνηκάδεηαη κηα εθδήισζε, κπόξεζαλ εύθνια λα 

ζπλεξγαζηνύλ, ππνζηεξίδνληαο ηα κηθξόηεξα, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο δνκήο ηνπ 

θεηκέλνπ, θξαηώληαο παξάιιεια ζεκεηώζεηο γηα ηνπο δηνξγαλσηέο, ηνλ ηόπν, ην 

ρξόλν θαη ην ιόγν ηεο γηνξηήο. ηε ζπλέρεηα, ε νκάδα ρσξίζηεθε ζε δύν ππννκάδεο 
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(θείκελα, εηθολογράθεζε).  ηελ οκάδα ηωλ θεηκέλωλ όινη καδί ζπδήηεζαλ θαη 

απνθάζηζαλ γηα ηα ηππνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε εληύπνπ. Σα θείκελα 

έγξαθαλ ηα κεγάια παηδηά 

ελώ ηα κηθξόηεξα 

βνεζνύζαλ ππνδεηθλύνληαο 

από ηηο ζεκεηώζεηο, κε ηε 

ζεηξά, ηηο ιέμεηο πνπ έπξεπε 

λα γξαθηνύλ ζε αθίζα, 

πξόζθιεζε θαη πξόγξακκα. 

 ηελ οκάδα ηες 

ε

η

θολογράθεζες κεγάια θαη 

κηθξά ζπλεξγάζηεθαλ 

πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαζίζνπλ ηα εμσγισζ-

ζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θεηκέλσλ, ηη ζρέδηα λα 

θάλνπλ θαη πώο λα ηα 

ρξσκαηίζνπλ. Σα παηδηά 

απηήο ηεο νκάδαο κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ ηνπο εληάρζεθαλ όπσο επηζπκνύζαλ 

ζηηο ππννκάδεο ηεο ρνξσδίαο θαη ηνπ ρνξεπηηθνύ. 

 

Μηα λόηα μεθνύξαζεο κεηά 

από ηόζε δνπιεηά ήηαλ ην παηρλίδη 

ζηελ απιή, πνπ απόιαπζαλ 

κηθξνί-κεγάινη κέρξη ηελ ώξα 

αλαρώξεζεο ησλ παηδηώλ ηνπ Γ.. 

Η θα Πόπε Καζζσηάθε, ύκ-

βνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 50
ήο

 

Πεξηθέξεηαο, παξαθνινύζεζε ηηο 

εξγαζίεο ησλ νκάδσλ.      
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 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο ηνπ 

πιηθνύ ηεο νκάδαο ηππνγξαθείνπ 

ζην λεπηαγσγείν, ζπδεηήζακε γηα 

ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ζηα λήπηα 

(νινήκεξνπ θαη θιαζηθνύ) από ηελ 

αληαιιαγή επηζθέςεσλ. Ήξζε ε 

ηδέα γηα ηε δεκηνπξγία αλακλεζηηθνύ-δώξνπ έθπιεμε πξνο ηα παηδηά ηνπ Γ.. θη εθείλα 

πξόηεηλαλ λα θηηάμνπλ θάπνηεο δσγξαθηέο γηα ην ζθνπό απηό. ηνηρεία από ηα έξγα ηνπο 

απηά ζα ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα λα πιαηζηώζνπλ ην αλακλεζηηθό. Σα παηδηά 

παξαθνινπζνύζαλ ηηο εξγαζίεο ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή  θαη θάζε θνξά ηνπο 

εμεγνύζακε ηη θάλνπκε θαη γηα πνην ιόγν ην θάλνπκε. Σν ηειηθό απνηέιεζκα αθίζαο, 

πξόζθιεζεο - πξνγξάκκαηνο εκεξίδαο θαη αλακλεζηηθνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα ζηείιακε 

ζην ηππνγξαθείν γηα αλαπαξαγσγή.  
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 Η δεύηεξή καο επίζθεςε ζην Γ.. Νεξνθνύξνπ, όπνπ ζπκκεηείρε θαη ην θιαζηθό ηκήκα, 

έγηλε ζην ρώξν ηνπ θιεηζηνύ γπκλαζηεξίνπ. Δθεί, ε  δαζθάια ηνπ Γ.. ελεκέξσζε ηα 

παηδηά γηα ηε ρξήζε ηνπ ρώξνπ. Η οκάδα ησπογραθείοσ παξνπζίαζε ην απνηέιεζκα ηεο 

εξγαζίαο ηεο θαη παξαδόζεθαλ νη πξνζθιήζεηο θαη ε αθίζα ηεο εκεξίδαο.  

Αθνινύζεζε πξόβα ηεο γηνξηήο, πξώηε θνξά κε όιεο ηηο νκάδεο καδί, νπόηε ρξεηάζηεθε λα 

γίλεη ζπγρξνληζκόο ηξαγνπδηνύ, ρνξνύ θαη νξρήζηξαο. 

 

Καηόπηλ, καο πξνζθέξζεθε θέξαζκα από ην δηεπζπληή θαη ηε δαζθάια ηνπ Γ.. θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηα παηδηά έπαημαλ ζηελ απιή ηνπ Γ.. ή επηζθέθηεθαλ ηάμεηο ηνπ ύζηεξα από ηελ 

παξόηξπλζε θίισλ ηνπο. 

 

 Καηά ηελ ηξίηε επίζθεςε ησλ παηδηώλ ηνπ Γ.. ζην Νεπηαγσγείν,  παξνύζα ήηαλ ε  θα 

Παζραιηά Γηθαηνύιηα. Σα παηδηά, κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηνπ θιαζηθνύ ηκήκαηνο, έπαημαλ 
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καδί ηεο παηρλίδηα γλσξηκίαο 

θαη ξόισλ ζην πλεύκα ηεο 

θηιίαο θαη ηεο αιιειεγγύεο, 

πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ 

θαιιηέξγεηα ζεηηθώλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ζα 

νδεγήζνπλ ζηελ εδξαίσζε 

ζρέζεσλ αζθάιεηαο θαη 

ζπλεξγαζίαο.  

 

Αθνινύζεζε γεληθή πξόβα ηεο 

γηνξηήο. ηε ζπλέρεηα θαη αθνύ έπαημαλ όια καδί παξέα ζηελ απιή, απνραηξεηίζζεθαλ 

δίλνληαο ξαληεβνύ ζηελ Ηκεξίδα παξνπζίαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

Γ.  Κοπύθωζη ηος ζσεδίος – αξιολόγηζη &  ζύνδεζη με ηιρ επιδιώξειρ ηος Α.Π. 
 

 Ημεπίδα  παποςζίαζηρ ηος ππογπάμμαηορ 

Σελ θνξύθσζε ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο αιιά θαη ην κνίξαζκα ησλ εκπεηξηώλ θαη ησλ γλώζεσλ 

πνπ απνθηήζεθαλ κε ηνπο άιινπο (ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα) απνηέιεζε ε 

Ηκεξίδα πνπ νξγαλώζακε γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηώλ καο. Σν πξόγξακκα ηεο εκεξίδαο 

άξρηζε  κε ην θαισζόξηζκα από ηε Γηεπζύληξηα ηνπ Νεπηαγσγείνπ θα Μαξία Μπαδηεξηηάθε. 

Αθνινύζεζαλ ραηξεηηζκνί 

από ην Γήκαξρν ηνπ 

Γήκνπ Διεπζεξίνπ 

Βεληδέινπ θ. Μαλόιε 

Κεκεζίδε, ηε ύκβνπιν 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 50
ήο

 

Πεξηθέξεηαο θα Πόπε 

Καζζσηάθε, ηελ 

Τπεύζπλε Αγσγήο Τγείαο 

Ν. Υαλίσλ θα Γώξα 

Νηανπλάθε, ην Γηεπζπληή  

ηνπ Γ. Νεξνθνύξνπ θ Δπηύρε Γλαθάθε, ηε δαζθάια ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γ.. Νεξνθνύξνπ θα 

Διέλε εξγάθε θαη ηνπο Πξνέδξνπο ησλ πιιόγσλ Γνλέσλ θαη ησλ δύν ρνιείσλ. 



 15 

  Έγηλε παξνπζίαζε ηνπ «ρξνληθνύ» 

ηεο ζπλεξγαζίαο Νεπηαγσγείνπ – 

Γεκνηηθνύ  από ηηο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ 

νινήκεξνπ ηκήκαηνο κε ηε ρξήζε 

power point.  

 

 

 

Η θα Παζραιηά Γηθαηνύιηα 

αθεγήζεθε ην παξακύζη «Ο 

θεγγαξνζθεπαζηήο» ηνπ Eric 

Puybaret, εθδ. Αίζσπνο, κε παξάι-

ιειε πξνβνιή ησλ εηθόλσλ ηνπ ζε 

κνξθή power point. Καηόπηλ, 

ζπδήηεζε κε ηα παηδηά γηα ηα 

κελύκαηα ηνπ παξακπζηνύ. ηε 

ζπλέρεηα έγηλε ε παξνπζίαζε ηνπ 

κνπζηθνρνξεπηηθνύ δξώκελνπ από ηα 

παηδηά ησλ δύν ζρνιείσλ. Η απνλνκή 

ησλ αλακλεζηηθώλ – έθπιεμε ζηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα έγηλε από ηνπο 

επίζεκνπο πξνζθεθιεκέλνπο καο. Η Ηκεξίδα έθιεηζε κε θέξαζκα από ην κπνπθέ πνπ είρακε 

εηνηκάζεη, πξνζθνξά ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ γνλέσλ. 

 

 Αξιολόγηζη 

Η αμηνιόγεζε πνπ πηνζεηήζακε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο 

είρε δηακνξθσηηθό ραξαθηήξα, κε θύξηα κέζα ζπιινγήο θαη θαηαγξαθήο ησλ πιεξνθνξηώλ ηελ 

ηήξεζε εκεξνινγίνπ, ηελ αλάιπζε ηεο πνξείαο δξάζεο κεηά από θάζε δξαζηεξηόηεηα, ηηο 

ζπλαληήζεηο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δξάζεσλ θαη ηε ιήςε λέσλ απνθάζεσλ, ηελ 

παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ, ηελ νξγάλσζε θαη έθζεζε ησλ αηνκηθώλ θαη 

νκαδηθώλ εξγαζηώλ ηνπο, ηε καγλεηνθώλεζε θαη ηε θσηνγξάθεζε ησλ πνηθίισλ δξάζεσλ. 

Ωζηόζν, κε ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ ε ηειηθή αμηνιόγεζε, πνπ πξνέθπςε από όια ηα 

εκπιεθόκελα κέξε, εθπαηδεπηηθνύο, παηδηά θαη γνλείο, απνθάιπςε ηόζν ηηο γλώζεηο, ηηο 

δεμηόηεηεο θαη ηηο ζηάζεηο πνπ είραλ αλαπηύμεη ηα παηδηά, όζν θαη ηελ πνξεία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο.  
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Οη θπξηόηεξεο από απηέο ηηο δηαπηζηώζεηο είλαη νη αθόινπζεο:    

        -Παξά ην όηη ε ηδέα γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηα 

παηδηά ήηαλ ηειηθά εθείλα πνπ απνθάζηζαλ θαη θαζόξηζαλ ηελ πνξεία ηνπ, κε απνηέιεζκα 

απηό λα εμειηρηεί ζε ζρέδην εξγαζίαο. Με άιια ιόγηα, αλαπηύρζεθαλ δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

ήηαλ βησκαηηθέο – επηθνηλσληαθέο θαη ελζάξξπλαλ ην δηάινγν, ηε ζπκκεηνρή, ηελ 

πξσηνβνπιία, ηε ζπλεξγαζία, ηε δεκηνπξγηθόηεηα. Σν πξόγξακκα ζπλδέζεθε κε ηελ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ελώ δόζεθε κεγάιε έκθαζε ζηελ εξγαζία κε 

κηθξέο νκάδεο. 

    -Σν ζρέδην εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε κε ζηόρν ηελ Οκαιή Μεηάβαζε από ην 

Νεπηαγσγείν ζην Γεκνηηθό έδσζε ραξά θαη ηθαλνπνίεζε ζε όινπο. 

    -Θεηηθή αιιειεπίδξαζε αλαπηύρζεθε ηόζν αλάκεζα ζηα παηδηά ησλ δύν νκάδσλ, όζν 

θαη αλάκεζα ζηα παηδηά ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ηε δαζθάια ηνπ Γεκνηηθνύ. Από ηελ ζρέζε 

απηή σθειήζεθαλ ηα κηθξά αιιά θαη ηα κεγαιύηεξα παηδηά, θαζώο ηα δεύηεξα ρξεηάζηεθε λα 

κεηαδώζνπλ ζηα κηθξόηεξα γλώζεηο, λα ηα δηδάμνπλ αιιά θαη λα δηδαρηνύλ, λα ηα βνεζήζνπλ 

κα θαη λα βνεζεζνύλ, πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ ζε πέξαο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ είραλ αλαιάβεη.  

  -Σν γεγνλόο όηη ην Νεπηαγσγείν ήηαλ καθξηά από ην Γεκνηηθό δπζθόιεςε ηηο 

αληαιιαγέο επηζθέςεσλ θαη ηε ζπλεξγαζία, πνπ ζα κπνξνύζε θάησ από άιιεο ζπλζήθεο λα 

είλαη πην ζηελή θαη ζπρλή. Η ρξήζε κεηαθνξηθνύ κέζνπ θαη νη ελέξγεηεο πνπ έπξεπε θάζε 

θνξά λα γίλνπλ ζύκθσλα κε ην λόκν, ήηαλ  άιιν έλα εκπόδην πνπ πεξηόξηζε ηηο επαθέο καο. 

Όκσο, θαζώο νη κεηαθηλήζεηο καο γίλνληαλ κε ζρνιηθό ιεσθνξείν, ζε θάζε δηαδξνκή 

ηεξνύζακε ηνπο θαλόλεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ έπξεπε λα επηδείμνπκε σο επηβάηεο θαη σο 

πεδνί. Παξάιιεια, ζρνιηάδακε ηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά νδεγώλ, επηβαηώλ θαη πεδώλ πνπ 

ζπλαληνύζακε. 

  -Η ζπκκεηνρή ηνπ θιαζηθνύ ηκήκαηνο ζηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ δπζρέξαλε 

ηηο εξγαζίεο ησλ νκάδσλ, ιόγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ησλ παηδηώλ. Θα κπνξνύζε λα ππάξρεη 

ε δπλαηόηεηα πινπνίεζεο αλάινγνπ πξνγξάκκαηνο θαη από ην θιαζηθό ηκήκα κε άιιν ηκήκα 

ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ γηα θαιύηεξε επηθνηλσλία θαη ζπληνληζκό ησλ παηδηώλ. 

        -Οη γνλείο θαη ησλ δύν νκάδσλ (Νεπηαγσγείνπ – Γεκνηηθνύ ) αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά 

θαζώο δέρηεθαλ ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ηνπο ζην πξόγξακκα. Αληηιακβαλόκελνη ηνλ 

ελζνπζηαζκό ησλ παηδηώλ θαη ην θιίκα πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ιόγσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δύν 

ζρνιείσλ, πεξίκελαλ κε αγσλία θαη ελδηαθέξνλ ηελ εμέιημε ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο. Με ηε 

καδηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Ηκεξίδα Παξνπζίαζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηα ζρόιηα πνπ 

εμέθξαζαλ, θάλεθε όηη επηθξόηεζαλ θαη αγθάιηαζαλ ηελ θαηλνηνκία απηή, επρόκελνη λα 

ζπλερηζηεί θαη ζην κέιινλ.  
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πλνςίδνληαο, κέζα από όιε απηήλ ηε δηαδηθαζία θαη ηδηαίηεξα ηηο θνηλέο δξάζεηο – 

ζπλαληήζεηο κε ην Γεκνηηθό ρνιείν, ηα παηδηά ηνπ Νεπηαγσγείνπ: 

 γλώξηζαλ ην πεξηβάιινλ  ηνπ Γεκνηηθνύ θαη εμνηθεηώζεθαλ κε ηνπο ρώξνπο ηνπ, ηηο 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ηελ απιή, ην θπιηθείν θ.ι.π.  

 γλώξηζαλ ηνλ ηξόπν πνπ ιεηηνπξγεί ην Γεκνηηθό ρνιείν (σξνιόγην πξόγξακκα, καζήκαηα, 

δηαιείκκαηα) 

 ήξζαλ ζε επαθή κε ην έκςπρν πιηθό ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ (παηδηά, δηδαθηηθό 

πξνζσπηθό, βνεζεηηθό πξνζσπηθό) 

 ζπλεηδεηνπνίεζαλ όηη ε κάζεζε είλαη κηα δηαξθήο δηαδηθαζία θη όηη ην Γεκνηηθό ρνιείν 

ζπλερίδεη ην έξγν ηνπ Νεπηαγσγείνπ, πξνεηνηκάδνληάο ηα γηα ηελ νκαιή έληαμή ηνπο ζηελ 

θνηλσλία 

 απέβαιιαλ ηηο θνβίεο πνπ πηζαλά πξνθαιεί ην θαηλνύξγην, ην άγλσζην πεξηβάιινλ 

 θαιιηέξγεζαλ ζρέζεηο θηιίαο, ηθαλόηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη ην αίζζεκα επζύλεο απέλαληη ζε 

έλα θνηλό ζηόρν 

 βειηίσζαλ θη εκπινύηηζαλ  ηνλ πξνθνξηθό ηνπο ιόγν κέζα από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

ζπδεηήζεηο θαη αληαιιαγέο απόςεσλ 

 θαηαλόεζαλ ηε ζεκαζία ηεο γξαθήο σο κέζνπ επηθνηλσλίαο, αλάπηπμεο ηδεώλ θαη 

κεηαθνξάο πιεξνθνξηώλ 

 ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηε θνξά ηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο (από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη από 

πάλσ πξνο ηα θάησ) 

 εκπέδσζαλ, κέζα από παηρλίδηα, ηε ζεκαζία ησλ ζεκάησλ ηνπ Κ.Ο.Κ. 

 αληηζηνίρηζαλ ζήκαηα ηνπ Κ.Ο.Κ. κε κνπζηθά όξγαλα, αλάινγα κε απηό πνπ δειώλνπλ ή 

αλάινγα κε ην ζρήκα ηνπο 

 εθηέιεζαλ απιέο καζεκαηηθέο πξάμεηο κεηξώληαο π.ρ. πόζεο πξνζθιήζεηο έπξεπε λα 

δώζνπλ ζην Γεκνηηθό 

 εμέθξαζαλ ζθέςεηο, ηδέεο, ζπλαηζζήκαηα κέζσ ηεο δσγξαθηθήο 

 εθθξάζηεθαλ, αθόκε, κε ηνλ ρνξό θαη ηελ θίλεζε, απηνζρεδηάδνληαο θαη αλαπηύζζνληαο 

παξάιιεια ηελ θηλεηηθόηεηά ηνπο 

 ςπραγσγήζεθαλ κέζα από ην ηξαγνύδη, ην ρνξό θαη ηα παηρλίδηα 

 εμνηθεηώζεθαλ ζηελ αλάγλσζε παξηηηνύξαο, αληαπνθξηλόκελα ζηα ζηληάια ηνπ 

«καέζηξνπ» 

 πέηπραλ ην ζπγρξνληζκό ηξαγνπδηνύ, θίλεζεο θαη ξπζκηθήο ζπλνδείαο 

 είραλ επθαηξίεο λα αληηιεθζνύλ ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ ππνινγηζηή, ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ θαη 

ηξόπνπο αμηνπνίεζήο ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία 
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 αλέπηπμαλ ηθαλόηεηεο ζπλεξγαζίαο κέζα από ηελ νκαδηθή δνπιεηά 

 

Μέζα από ηελ πνξεία απηή, παξαηεξήζακε αιιαγή ζηε ζηάζε ησλ παηδηώλ σο πξνο ηελ 

εηθόλα πνπ έρνπλ γηα ην Γεκνηηθό θαη σο πξνο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο, πνπ 

θάλεθε λα αλαθνπθίζηεθαλ. Η επαθή παηδηώλ, εθπαηδεπηηθώλ δηαθνξεηηθώλ βαζκίδσλ θαη γνληώλ, 

ζπλέβαιιε ζην γεθύξσκα ηνπ ππνηηζέκελνπ «ράζκαηνο» πνπ ππάξρεη αλάκεζά ηνπο. Σν θιίκα ηεο 

ηάμεο επεξεάζηεθε θαη δηακνξθώζεθε γόληκν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε δεζκώλ θηιίαο θαη 

ζπλαηζζεκάησλ αιιειεγγύεο.  

Αλακθίβνια, ε πινπνίεζε απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ γηα όινπο κηα δεκηνπξγηθή, 

σθέιηκε θαη αμηνκλεκόλεπηε εκπεηξία, πνπ απνιαύζακε κε όιεο καο ηηο αηζζήζεηο…  
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