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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 
Σν θείκελν απηφ έρεη ζρεδηαζηεί σο έλα ζεκεησκαηάξην γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ εξγάδνληαη κε παηδηά 0-10 εηψλ. Απνηειεί έλα ζπκπιήξσκα ηνπ Οδεγνχ 

(ΠΠ2), πνπ επίζεο αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο DREAM: καδί 

κε απηά, απνηειεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ζχλνιν ηνπ Πλεπκαηηθφ Πξντφληνο 2. 

πσο ήδε δηεπθξηλίδνληαη ζηνλ Οδεγφ, ηα ζπλαηζζήκαηα δελ «δηδάζθνληαη» 

απιψο, αιιά βηψλνληαη απφ ην ππνθείκελν: απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζηε ζρέζε κε 

ηα παηδηά θαηά ηα πξψηα έηε αλάπηπμήο ηνπο. Γηα λα αλαπηχμνπλ επαξθψο ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ, νη ελήιηθεο-γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί-δάζθαινη 

θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκειηψδε ξφιν ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θνηλσληθνπνίεζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κέζσ ηεο ζρέζεο κε ηνλ ελήιηθα, ην 

παηδί καζαίλεη λα αλαγλσξίδεη, λα ξπζκίδεη θαη λα δεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ 

επαξθψο κέζα ζην πνιηηηζηηθφ πιαίζην ζην νπνίν βξίζθεηαη. χκθσλα κε ηνλ 

Denham (1998), ηξία είλαη είδε κάζεζεο πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θνηλσληθνπνίεζε: 

 

 ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΙΜΟ: ε εθκάζεζε γίλεηαη κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ, ηφζν ιεθηηθψλ φζν θαη κε ιεθηηθψλ, κπξνζηά 

ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ξεηή πξφζεζε λα 

δηδάζθνπκε ην παηδί. 

 ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ: ε εθκάζεζε γίλεηαη κε ξεηέο δηδαζθαιίεο ζρεηηθά κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ηα γνληθά ζηνηρεία ή άιινη θνηλσληθνί παξάγνληεο 

απεπζχλνληαη ζηα παηδηά. Σέηνηεο δηδαζθαιίεο δηακεζνιαβνχληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηε ιεθηηθή γιψζζα. 

 ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΟ: ε εθκάζεζε γίλεηαη κέζσ ηνπ αληίθηππνπ, ζην παηδί, ησλ 

αληηδξάζεσλ πνπ εθαξκφδνπλ νη θνηλσληθνί παξάγνληεο, κπξνζηά ζηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνπλ ηα παηδηά. 
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Απηφ ην εγρεηξίδην ζθνπεχεη λα πξνζθέξεη επηρεηξεζηαθέο ηδέεο απφ ηηο νπνίεο 

νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αληιήζνπλ έκπλεπζε, λα αληαπνθξηζνχλ κε 

επειημία θαη δεκηνπξγηθφηεηα ζηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ησλ ζπλαηζζεκάηψλ 

ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηγκψλ ηεο 

πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο εκέξαο. Σν θείκελν απηφ ζέιεη λα αληηπξνζσπεχεη 

κηα πξφηαζε πνπ ζπκπιεξψλεη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ 

Οδεγφ. Δπηπιένλ, ην εγρεηξίδην είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ πεηξακαηηζκνχ πνπ 

δηεμάγεηαη ζηηο ρψξεο εηαίξνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα DREAM. Γηα 

λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ην πιαίζην αλαθνξάο κέζα ζην νπνίν έρνπλ 

αλαπηπρζεί ηα εξγαιεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 3, ζεσξήζακε 

ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε ζην Κεθάιαην 1 κηα ζχληνκε επηζθφπεζε ησλ 

πιαηζίσλ πεηξακαηηζκνχ. ζην Κεθάιαην 2 παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα 

απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πεηξάκαηνο, ζπλνδεπφκελα απφ πξνηάζεηο γηα 

ηελ εθπαηδεπηηθή κε ζέκα ηα ζπλαηζζήκαηα. Σέινο, νη εκπεηξίεο πνπ 

πξνηείλνληαη ζην Κεθάιαην 3 παξνπζηάδνληαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

ηξέρνπζα νξγάλσζε ηνπ Δπξσπατθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

θαη θξνληίδα (ΠΔΦ), ε νπνία γεληθά ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ειηθηαθέο νκάδεο. 
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1. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ 
ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΜΟΤ 

 
Clara Silva, Paola Caselli 

 

1.1 ΙΣΑΛΙΑ: Ιλζηηηνύην “Giovanni XXIII” 
 

ηελ Ηηαιία, ν πεηξακαηηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο DREAM δηεμήρζε κέζσ ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ "Giovanni XXIII" ηεο Terranuova Bracciolini (Arezzo). Ζ πεξηνρή 

πνπ απαζρνιείηαη απφ ην Ηλζηηηνχην πεξηιακβάλεη ηψξα κεγάιν αξηζκφ 

ππεξεζηψλ πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο γηα καζεηέο ειηθίαο 0-14 

εηψλ. Οη ππεξεζίεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη θξνληίδαο (ΠΔΦ) γηα ηελ 

ειηθηαθή νκάδα 0-3 θαη 3-6, ην Γεκνηηθφ, ην Γπκλάζην, ην Παηδηθφ / Δθεβηθφ / 

Οηθνγελεηαθφ Κέληξν, ράξε ζηελ επξεία ηνπο ζχλζεζε, ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο 

θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο δηακνξθψλνπλ κία εληαία δνκή, κε ηζρπξή 

ιεηηνπξγηθή ζπλνρή. Γηα ην ιφγν απηφ ζεσξήζεθε φηη ζα δεκηνπξγεζεί κηα 

«θάζεηε εθπαηδεπηηθή πνξεία», ε νπνία ζα απνθεχγεη ηελ χπαξμε εκπνδίσλ θαη 

αθαηάιιεισλ αζπλεπεηψλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, 

αλαζέηνληαο ζηνλ φξν «Πεξηεθηηθή» έλα πιήξεο θαη ζπλεθηηθφ λφεκα, ζε φιεο 

ηηο πηπρέο πνπ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή θαη ηελ πνξεία 

θαηάξηηζεο. 

 

ην πιαίζην ηεο πξναλαθεξζείζαο πνξείαο, ην έξγν DREAM ηνπνζεηείηαη 

ελλνηνινγηθά θαη ιεηηνπξγηθά θαη απεπζχλεηαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 0-10, 

ππνγξακκίδνληαο ηελ αλάγθε γηα γλσζηηθέο / ζπλαηζζεκαηηθέο "ζπληνληζηηθέο" 

ελέξγεηεο, νη νπνίεο κεηαδίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ ίδηα 

"παηδαγσγηθή επθπία", καθξπά απφ αζπλέπεηεο θαη αληηθάζεηο ζην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα. Σν Ηλζηηηνχην Terranuova γελλήζεθε ην 1997 απφ ηε ελζσκάησζε 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Κχθινπ "Bettino Ricasoli" ζην Καηψηεξν Γεπηεξνβάζκην 

ρνιείν "Giovanni XXIII". ήκεξα, ην Ίδξπκα απνηειείηαη απφ πέληε ζρνιηθά 
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ζπγθξνηήκαηα, ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο (δχν 

γηα παηδηά 0-6, δχν γηα καζεηέο Γεκνηηθνχ, έλα γηα Γπκλάζηα), ζε έλα εληαίν 

θέληξν κε κεξηθέο θνηλέο πεξηνρέο . Έρεη 1000-1100 καζεηέο, ζηνπο νπνίνπο 

πξέπεη λα πξνζηεζνχλ παηδηά πνπ παξεπξίζθνληαη ζηελ ππεξεζία Γεκνηηθήο 

Φξνληίδαο 0-3 θαη ην ηδησηηθφ λεπηαγσγείν, αληίζηνηρα. Απηή ε εθπαηδεπηηθή 

θαζψο θαη ε ζπζζσξεπηηθή πνξεία δηαξζξψζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, φηαλ ε 

εμάπισζε ησλ κηθξψλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ, ηνπνζεηεκέλσλ ζε πνιιά 

δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ Γεκνηηθνχ Υψξνπ, έδεημε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ 

αληαπφθξηζε ζηηο νξγαλσηηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη δηδαθηηθέο αλάγθεο. Χο εθ 

ηνχηνπ, πξνέθπςε ε αλάγθε γηα πην πνιχπινθεο θαη εμεηδηθεπκέλεο 

εθπαηδεπηηθέο / ζρνιηθέο ζρνιηθέο δνκέο. 

 

ην πιαίζην απηφ, νη επελδχζεηο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ / ζρνιηθφ ηνκέα ζα 

κπνξνχζαλ λα βαζηζηνχλ ζε ζεκεία αλαθνξάο θαη ε ζηήξημε λα ζπλερηζηεί κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ζε κηα πεξηνρή πνπ πξννδεπηηθά ζα γίλεη κέξνο ηεο 

κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο ηεο Φισξεληίαο. Απφ θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο άπνςεο, 

κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, ε πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην Ίδξπκα 

ραξαθηεξίζηεθε απφ κηα παξαγσγηθή αλάπηπμε, πνπ ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηνπο 

ηνκείο ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο 

κφδαο. Σν επίπεδν απαζρφιεζεο επηβεβαηψζεθε φηη είλαη αξθεηά πςειφ, ηφζν 

ζηνπο άλδξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο. Απηή ε δπλακηθή έρεη επίζεο πξνθαιέζεη 

ηελ αλάγθε γηα θαηλνηφκεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο έθαλαλ ηελ είζνδν ηνπ 

ηδησηηθνχ θνηλσληθνχ ηνκέα ζηε δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηψλ Πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θξνληίδαο (ΠΔΦ) πνπ απεπζχλνληαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 0-3 

θαη ε πξφνδνο ησλ εθθνιαπηφκελσλ "πφισλ Πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θξνληίδαο (ΠΔΦ)" γηα ηα παηδηά ειηθίαο 0 -6, κε ηελ πξννπηηθή ηεο ζπλέρεηαο 

ζηελ εθπαίδεπζε 0-6. έρνπλ ζπζηαζεί ηκήκαηα, ηα νπνία πεξηνδηθά 

ζπγθεληξψλνπλ εθπαηδεπηηθνχο / δαζθάινπο απφ δηάθνξα πξνζρνιηθά θαη 

ζρνιηθά επίπεδα, γηα λα κνηξαζηνχλ ηηο ζθέςεηο, ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηδέεο ηνπο. 
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Απφ απηή ηελ άπνςε, ην έξγν DREAM επηηάρπλε πεξαηηέξσ ηελ πνξεία πξνο 

απηφλ ηνλ ζθνπφ, ν νπνίνο κπνξεί λα νξηζηεί σο έλα είδνο "φαζεο ηνπ Dewey", 

αλαθηψληαο ηελ ηδέα ηνπ ζρνιείνπ σο παξαγσγνχ γλψζεο, πνπ 

"απνζπλαξκνινγεί θαη αλαζπλζέηεη", πνπ είλαη ζε ζέζε λα κηιήζεη ζηελ 

θνηλσλία ε νπνία βαζίδεηαη ζε θίλεηξα, σο βαζηθφ παξάγνληα ζηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο κάζεζεο. Καηά ηελ ηξηεηή πνξεία ηνπ Έξγνπ, ζεσξήζεθε 

φηη, γηα λα επηηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη, είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο λα 

επηθεληξσζνχκε ζηε ζρέζε πξνζθνξάο, ζπλαηζζεκάησλ θαη θηλήηξσλ γηα 

κάζεζε, ζχκθσλα κε κηα έλλνηα "νηθνινγίαο" νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, αιιά θαη εθείλσλ ησλ "δεμηνηήησλ ηνπ πνιίηε" πνπ 

απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ / ζρνιηθνχ κνλνπαηηνχ. Καη απηέο 

νη δεμηφηεηεο θαζνξίδνληαη απφ επζχλεο, απηνλνκία θαη ζηάζεηο. εβαζκφο ζηνλ 

εαπηφ ζνπ θαη ζηνπο άιινπο, απηνεθηίκεζε, ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ 

αηφκνπ, ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θαη επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, ηθαλφηεηα λα 

θαηαιήγνπλ ζηελ αλάπηπμε κηαο ζηάζεο θαη κηαο πξνζέγγηζεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο 

κάζεζεο, αιιά πξψηα απ 'φια ηεο δσήο. 

 

Ζ πξνζνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή ζρέζε πινπνηείηαη ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηνκείο: ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηέα χιε, ζε ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξνζθνξάο, αιιά θαη ζε ζηηγκέο πνπ δελ είλαη ζπγθεθξηκέλα 

«γλσζηηθέο», φπσο ε ππνδνρή ησλ παηδηψλ ην πξσί, ε επηζηξνθή ηνπο ζηηο 

νηθνγέλεηεο, ην γεχκα, ε αλαςπρή. Απηή ε πξνζνρή ζηελ αμία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ζρέζεο εθδειψλεηαη επίζεο ζε ξνπηίλεο, κεζεκεξηαλφ, δηαιείκκαηα, νξγάλσζε, 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο (Garner, 2010). Ζ θηλεηηθφηεηα, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε 

δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή, ηα εξγαζηήξηα, νη πνιιέο δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο 

επηινγέο απνηεινχλ φια ηα ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ θαη ηνπο πξνηείλνπλ κηα νπζηαζηηθή κάζεζε. ην «Giovanni XXIII» ν 

πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ ζρέζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε απεηέιεζε 
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ην βαζηθφ ζέκα ηεο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εδψ θαη ρξφληα, κε ζεηηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ζηα δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά πιαίζηα πνπ 

απνηειείηαη ην Ηλζηηηνχην. Οη εθπαηδεπηηθνί απεπζχλνληαη ζηελ θνηλή ρξήζε 

ηφζν ησλ ελειίθσλ φζν θαη ησλ πξνζεγγίζεσλ ελειίθσλ θαη παηδηψλ θαη ζηε 

δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ παηδηψλ θαζψο θαη ζηελ πξνεηνηκαζία 

καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ πνπ επλννχλ έλα ζεηηθφ πεξηβάιινλ θαη επεκεξία". 

 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζην Έξγν ήηαλ ηφζν έληνλε φζν θαη ζπλερήο απφ 

ηε πξψηε ζπλάληεζε ζηε Φισξεληία (Ννέκβξηνο 2016), φζνλ αθνξά ηε 

δηαρείξηζε ηνπ Έξγνπ θαη ηηο πξαθηηθέο θαη νξγαλσηηθέο ηνπ πηπρέο. 

Γεκηνπξγήζεθε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα, αθηεξσκέλε ζην Πξφγξακκα, ην 

νπνίν ζπγθξνηήζεθε απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, έλαλ Γηεπζπληή 

Τπνζέζεσλ θαη δχν θαζεγεηέο. Ζ νκάδα ζπκκεηείρε ζε φιεο ηηο ζπλαληήζεηο 

ηνπ Έξγνπ: εζληθέο θαη δηαθξαηηθέο. Δπηπιένλ, παξέκεηλε ζε επαθή κε ηνπο 

δηεζλείο πλεξγάηεο κέζσ ηνπ Basecamp θαη ζπρλά ζπλδέζεθε κε ηνλ 

Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν Έξγνπ (UNIFI) θαη ηνλ Σερληθφ πληνληζηή (Centro 

Machiavelli) γηα ηερληθέο θαη νξγαλσηηθέο εζσηεξηθέο ζπλαληήζεηο. 

 

Ζ θάζε πεηξακαηηζκνχ, ε νπνία ρσξίζηεθε ζε θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθψλ θαη 

θαζεγεηψλ θαη δνθηκαζίεο ζε εηδηθά πξνζδηνξηζκέλεο ηάμεηο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ICTB απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2018 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 

2019. Ζ θαηάξηηζε δηεμήρζε απφ κηα νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ κε ζέκα ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αηζζήζεηο θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ επηθεθαιήο εηαίξνπ. 

Σα δεηήκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ, ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ησλ νδεγηψλ, ήηαλ: 

ηα ζπλαηζζήκαηα, ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε, ε λνεκνζχλε θαη ε 

πξνζθφιιεζε, ν ξφινο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηε κάζεζε, νη θαζξέπηεο ησλ 

λεπξψλσλ. Οη ψξεο εθπαίδεπζεο ήηαλ 25, ρσξηζκέλεο ζε έμη ζπλεδξηάζεηο. Σν 

κάζεκα, πνπ εθηηκήζεθε ηδηαίηεξα απφ εθείλνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηφ, 

παξαθνινπζήζεθε κε κεγάιε ζπκκεηνρή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή. Οη 



 

 
11 

 
 
Project DREAM 
Αλάπηπμε θαη πηινηηθή εθαξκνγή ελόο κνληέινπ  
Σπλαηζζεκαηηθήο Εθπαίδεπζεο 
Κσδηθνο: 2016-1-IT02-KA201-024123 

 

δνθηκέο δηεμήρζεζαλ ζε ηέζζεξα ηκήκαηα / ζρνιηθέο ηάμεηο ηνπ θέληξνπ  

Πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη θξνληίδαο (ΠΔΦ): έλα ηκήκα 0-3 ππεξεζηψλ  

Πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη θξνληίδαο (ΠΔΦ) (nido d'infanzia), έλα ηκήκα 

(πνπ απφ παηδηά ειηθίαο 5 εηψλ) ηκήκα Πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θξνληίδαο (ΠΔΦ) 3-6 (scuola dell'infanzia), θαη δχν ζρνιηθέο ηάμεηο ησλ 3νπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

 

Ζ δηεζλήο εκπεηξία απνηέιεζε ζεκαληηθή πξνζηηζέκελε αμία γηα ην Ηλζηηηνχην. 

Δηδηθφηεξα, ε θαηάξηηζε επέηξεςε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο / δαζθάινπο κηα βαζηά 

ελδνζθφπεζε, κηα επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ απφθηεζε κεγαιχηεξεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ην ζέκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Ήηαλ επίζεο κηα 

επθαηξία γηα κηα νπζηαζηηθή ζχγθξηζε ησλ εκπεηξηψλ, πνπ επλννχληαη απφ ην 

θηιφμελν θαη ζεηηθφ θιίκα ησλ ζπλαληήζεσλ. Σν ελδηαθέξνλ έρεη 

εληαηηθνπνηεζεί, ράξε ζηελ πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ έξγνπ. 

Δπηπιένλ, ε ηζρπξή αιιειεπίδξαζε κε άιια εθπαηδεπηηθά κνλνπάηηα ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ έρεη εκπινπηίζεη ηελ αληαλάθιαζε ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ μεθηλήζεη κνλνπάηηα έξεπλαο-δξάζεο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, ν πξνβιεκαηηζκφο αθνξνχζε επίζεο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ 

ζπκκεηείραλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

1.2 ΓΑΛΛΙΑ: Κέληξν "L'Horizon" ζην Παξίζη 
 
Σν Κέληξν "L'Horizon" γελλήζεθε κε πξσηνβνπιία δχν επαγγεικαηηψλ, ελφο 

ελεξγνχ ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα θαη ηνπ άιινπ ζηελ εθπαίδεπζε, ην 1972, ην έηνο 

θαηά ην νπνίν ε κεηαξξχζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ 

δηδαθηηθψλ ππεξεζηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Γαιιία, ε νπνία νδήγεζε ζηελ 

θαζηέξσζε ηνπ Κξαηηθνχ Γηπιψκαηνο Σνπ Δθπαηδεπηηθνχ Παηδηθήο Ζιηθίαο 

(Educateur de Jeunes Enfants - EJE). Σν Κέληξν "L'Horizon", αξρηθά ζην 13ν 

δηακέξηζκα ηνπ Παξηζηνχ, κεηαθέξζεθε απφ ην 2008 ζηηο ζεκεξηλέο 
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εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ζην Malakoff. ήκεξα, είλαη κηα εθπαηδεπηηθή έλσζε 

επίζεκα αλαγλσξηζκέλε απφ ην γαιιηθφ Τπνπξγείν Νενιαίαο, Αζιεηηζκνχ θαη 

Κνηλσληθήο πλνρήο. Σν Κέληξν "L'Horizon" έρεη πξνσζήζεη, απφ ηελ ίδξπζή 

ηνπ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε επαγγεικαηίεο ηεο 

πξσηνβάζκηαο παηδείαο νξίδνληαο ηνλ αθφινπζν βαζηθφ ζηφρν: λα 

πξνζαξκφζεη ηηο πξνζθνξέο θαη ηηο κεζφδνπο θαηάξηηζεο ζηηο αλάγθεο 

ζπλερψο εμειηζζφκελσλ επαγγεικαηηθψλ ηνκέσλ, θαζψο θαη ην επξχηεξν 

πιαίζην ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πξφσξεο 

παηδηθήο ειηθίαο, ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο. Ήηαλ ν 

πξψηνο θνξέαο ζηε Γαιιία πνπ πξνεηνίκαζε θνηηεηέο γηα ην Κξαηηθφ Γίπισκα 

Σνπ Δθπαηδεπηηθνχ Jeunes Enfants. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ην Κέληξν έρεη 

αλαπηχρζεη ζηαδηαθά θαη έρεη δηαθνξνπνηήζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο, εζηηάδνληαο παξάιιεια ζηελ θαηάξηηζε ησλ επαγγεικαηηψλ 

πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο: δειαδή 

επαγγεικαηίεο πνπ εξγάδνληαη ζηνπο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο θαη ζε άιιεο 

ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη θξνληίδαο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ παηδηθή ειηθία 0 -

3, αιιά φρη ζηελ école maternelle, ε νπνία απεπζχλεηαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 2 / 

3-5 θαη εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Δζληθνχ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ην νπνίν 

δηαρεηξίδεηαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

Σν Κέληξν πξνεηνηκάδεη ηνπο θνηηεηέο γηα ην Γίπισκα EJE πξνθεηκέλνπ λα 

εθπαηδεχζεη ππεχζπλνπο επαγγεικαηίεο αλνηρηνχο ζηνλ «έμσ θφζκν» θαη ζην 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πιαίζην ζην νπνίν δνπλ ην παηδί θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ. Ζ 

απνζηνιή ηνπ Κέληξνπ ζπλίζηαηαη ζηελ θαηάξηηζε ππεχζπλσλ θαη ηθαλψλ 

επαγγεικαηηψλ γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παηδηψλ θαη ηελ ππνδνρή 

ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Δπηπιένλ, ην Κέληξν πξνσζεί κηα δηαδηθαζία 

πξνβιεκαηηζκνχ, αληαιιαγήο, αλάπηπμεο εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο ηεο 

θαηάξηηζεο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο, κέζα ζε κηα δηαθνξνπνηεκέλε πξφηαζε 

θαηάξηηζεο, κε βάζε ηηο ππνθεηκεληθέο αλάγθεο θαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη 
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επαγγεικαηηθφ πιαίζην αλαθνξάο. Δπίζεο, πξνσζεί αηνκηθά καζήκαηα 

θαηάξηηζεο πνπ απεπζχλνληαη ζε άηνκα πνπ ελδηαθέξνληαη λα εξγαζηνχλ ζε 

έλαλ επαγγεικαηηθφ θιάδν πνπ πξνζθέξεη αλακθηζβήηεηεο επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο, κέζσ ηεο παξνπζίαζεο θαη πινπνίεζεο κηαο πξνζθνξάο 

ζπλερνχο θαηάξηηζεο, ζχκθσλα κε ηα ελδερφκελα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θφζκνπ 

ηεο δνπιεηάο. 

 

ήκεξα, κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν, ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζην Κέληξν επηθεληξψλεη ην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπ πξφγξακκα ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνκείο, κε ηνπο εμήο 

ζηφρνπο: λα δηεπθνιχλεη, ζηνπο ζπνπδαζηέο θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ηε 

ζηαδηαθή θαηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ δεμηφηεησλ γηα ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπο 

γηα λα ελεξγνχλ ζεηηθά ζηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο, λα ηνλίζεη ηε δπλακηθή ησλ 

ελαιιαζζφκελσλ κνλνπαηηψλ «κειέηεο / εξγαζίαο» ζηελ θαηάξηηζε, ηελ 

αλαζεψξεζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ πξνψζεζε 

ηεο λα πξνσζήζνπλ ηελ θεληξηθή ζέζε θαη ηελ ελεξγφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ θαη 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε, κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

ηεο έξεπλαο θαη ηνπ αλνίγκαηνο ζηελ επηθξάηεηα, λα πξνσζήζεη ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο 

ηεο θαηάξηηζεο. Απφ ην 2018, ην ηξηεηέο εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Κέληξνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην πηπρηαθφ κάζεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Paris-Nanterre. 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πεηξακαηηζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πξφγξακκα 

DREAM δηεμήρζεζαλ ζε ζπλεξγαζία κε δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο 

πξαγκαηηθφηεηεο θαη ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Παξηζηνχ 

θαη δηνηθνχληαλ απφ επαγγεικαηίεο ηεο εθπαίδεπζεο καδί κε ηνπο ελήιηθεο θαη 

ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα. πλεπψο, δνκήζεθαλ δχν νκάδεο 

επαγγεικαηηψλ: κία νκάδα δεκηνπξγήζεθε ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ησλ 
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θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηνπ DREAM θαη κε ηελ θαηάξηηζε ζην ζέκα ησλ 

επηδξάζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ (Οκάδα Α). Αληίζεηα, ν άιινο δελ ζπκκεηείρε 

ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ DREAM (Οκάδα Β). Ζ δνθηκή, ζε αληίζεζε κε φ, ηη 

ζρεδηάζηεθε θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ, ιφγσ δπζθνιηψλ ζηελ εκπινθή ησλ 

εθπαηδεπηψλ ηεο νκάδαο 0-3 πνπ ζπλαληήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, 

αθνξνχζε κφλν ηελ ειηθηαθή νκάδα 3-10 εηψλ. 

 

Οη πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηεμήρζεζαλ φπσο ππνδεηθλχεηαη παξαθάησ: 

 

 Οκάδα (Α) - εθπαηδεπκέλνη γηα ην ζέκα ηωλ ζπλαηζζεκάηωλ: ηελ 

άλνημε ηνπ 2018 νξγαλψζεθαλ πξνθαηαξθηηθέο ζπλαληήζεηο κε ην 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηνλ δηεπζπληή ηεο Ecole Nouvelle d'Antony θαη 

ηεο Ecole Nouvelle La Source ζηελ πξναζηηαθή πεξηνρή ηνπ Παξηζηνχ. 

ε απηέο ηηο ζπλαληήζεηο, ε πξνζνρή εζηηάζηεθε ζηηο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη δάζθαινη, ηνπνζεηψληαο ηνπο ζε ζρέζε κε ην ζέκα 

ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθδειψζεσλ ησλ παηδηψλ, ζε δχν θάζεηο: δχν 

εηδηθέο ζπλαληήζεηο ζε θάζε έλα απφ ηα ζρνιεία πνπ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ, έμσ απφ ην ρξνλνδηάγξακκα επηινγήο, κηα ζπλάληεζε 

νινκέιεηαο θαη ζηα δχν ζρνιεία, κε φινπο ηνπο δαζθάινπο. Απηφ 

επέηξεςε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πξνβιεκαηηζηνχλ απφ θνηλνχ ζρεηηθά 

κε ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζηηγκέο πνπ πξέπεη λα ηεξεζνχλ ζηα δχν Ηλζηηηνχηα. Οη παξαηεξήζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ πέληε θαζεγεηέο (κφλν γπλαίθεο): ηξεηο 

έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο, απφ ηελ Ecole Nouvelle d'Antony, ζην Antony 

(Hauts de Seine) θαη δχν δαζθάινπο απφ ηελ Ecole Nouvelle La Source, 

απφ ην Meudon (Hauts de Seine). Οη ζπλαληήζεηο παξαηήξεζεο έγηλαλ 

απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2018 έσο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2019, γηα κηζή κέξα 

(πξσί ή απφγεπκα) θαη γηα νιφθιεξεο κέξεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζρνιηθψλ σξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ, ηνπ γεχκαηνο θιπ. 
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 Οκάδα (Β) - κε εθπαηδεπκέλνη επαγγεικαηίεο κε ζέκα ηα 

ζπλαηζζήκαηα: απηή ε νκάδα απνηειείηαη απφ κηα νκάδα ζπληνληζηψλ, 

δχν άλδξεο θαη ηξεηο γπλαίθεο, ζπληνληζκέλε απφ έλαλ δηεπζπληή ησλ 

ζεξηλψλ θαηαζθελψζεσλ, ν νπνίνο γηα πξψηε θνξά ήηαλ ζε ηέηνηα ζέζε 

κε πιήξε απηνλνκία, αλαθέξνληαο εηδηθφηεξα ηελ παηδαγσγηθή ηνπ 

Montessori. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα καζήκαηα είραλ ήδε θαιή εκπεηξία 

ζε απηή ηελ παηδαγσγηθή κέζνδν. ινη ζπκκεηείραλ ζε άιιεο ζπνπδέο ή 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απηνί ήηαλ εζεινληέο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ παηδαγσγηθή Montessori θαη επηθεληξψζεθαλ ζηελ «ειεπζεξία ηνπ 

παηδηνχ», πνπ απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ θέληξνπ 

εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ La Maison de Courcelles ζην 

Courcelles-sur-Aujon (Haute Marne). Μηα πξψηε δηήκεξε ζπλάληεζε κε 

ηνλ αξρεγφ ηεο νκάδαο ζεξηλψλ θαηαζθελψζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 

άλνημε ηνπ 2018. Παξαηεξήζεηο απηήο ηεο κε ζρεκαηηδφκελεο νκάδαο 

έγηλαλ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν δηαθνπψλ ηνπ 2018. Δπηπιένλ, 

δηνξγαλψζεθε κηα ζπλάληεζε (νθηψ ψξεο) ηνλ Ηνχλην 2018, κε φινπο 

ηνπο εκπιεθφκελνπο επαγγεικαηίεο (πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ηξεηο 

ειηθηαθέο νκάδεο, 0-3, 3-6 θαη 6-10, φπνπ επηθεληξψλεηαη ην DREAM), λα 

παξαθνινπζεί θαη λα αμηνινγεί ηελ πξφνδν ηνπ Έξγνπ θαη λα μεθηλά ηνλ 

ηειηθφ θχθιν παξαηεξήζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο έλα δνκεκέλν Grid, 

ρσξηζκέλν ζε πέληε ιεηηνπξγίεο, θνηλέο ζε φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο 

DREAM. Οη παξαηεξήζεηο αθνξνχζαλ, αθελφο, ηηο «θνηλσληθν-

ζρεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο» θαη, αθεηέξνπ, ηηο «γλσζηηθέο». Απφ ηελ 

άπνςε απηή, ζπκπιεξψζεθαλ ζπλνιηθά 14 Gridηα. 
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1.3 ΙΠΑΝΙΑ: Παλεπηζηήκην ηεο Μάιαγα (UMA) 
 
Σν Παλεπηζηήκην ηεο Μάιαγαο, ην νπνίν γελλήζεθε ην 1968, κε ηελ αλάπηπμε 

ηνπ πιιφγνπ Φίισλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μάιαγα, κηα νξγάλσζε πνπ 

ππνζηήξηδε έλα Παλεπηζηήκην ηεο επαξρίαο κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ 

θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, ε νπνία ηειηθά νδήγεζε ζηελ ίδξπζή ηνπ. 

Απηφ ζχληνκα αθνινχζεζε πεξαηηέξσ εμειίμεηο ζηελ ηδξπηηθή δηαδηθαζία φπσο 

ε αλάπηπμε ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Κνιιεγίνπ ηεο Μάιαγα ην 1971 θαη ε 

νκαδνπνίεζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο Σερληθνχ Πνιπηερλείνπ, ηνπ Κνιιεγίνπ 

Δθπαίδεπζεο Καζεγεηψλ, ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ ηεο 

Γξαλάδαο) θαη ην Seminary. Σέινο, ζηηο 18 Απγνχζηνπ 1972, ε ίδξπζε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μάιαγα εγθξίζεθε κε δηάηαγκα. Πξνο ην παξφλ, ην 

Παλεπηζηήκην ηεο Μάιαγα είλαη απνιχησο πξνζεισκέλν ζηελ επηζηεκνληθή 

αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία γηα ηνπο ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη ε 

θνηλσληθή πξφνδνο. Οη πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο θαη ηελ πξνζέιθπζε δηεζλψλ ηαιέλησλ έρνπλ μεπεξαζηεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, κε απνηέιεζκα έλα αλνηθηφ θαη θνζκνπνιίηηθν παλεπηζηήκην 

πνπ ζπκκεηέρεη ζε εξεπλεηηθά έξγα πςεινχ επηπέδνπ. 40 ρξφληα κεηά ηελ 

ίδξπζή ηεο, ε UMA έρεη πάλσ απφ 35.000 ζπνπδαζηέο, 58 πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ, 53 πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, 278 εξεπλεηηθέο νκάδεο θαη 45 

εγγεγξακκέλα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο ην 2011. 

 

πγθεθξηκέλα, νη θχξηνη ζηφρνη ηεο ρνιήο Δθπαίδεπζεο ζην Παλεπηζηήκην ηεο 

Μάιαγα είλαη: λα ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηηο πξνζσπηθέο, 

αθαδεκατθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. λα ελζαξξχλνπλ ζε απηέο ηελ 

αλάπηπμε ησλ εξγαιεηνινγηθψλ ζηξαηεγηθψλ, λα ηνπο ππνζηεξίμεη ζηελ 

αλαθάιπςε ησλ δεμηνηήησλ, ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, λα 

ηνπο παξάζρεη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, λα παξέρεη 

εθπαηδεπηηθή θαζνδήγεζε θαη πιηθφ δηδαζθαιίαο ζηνπο ζπνπδαζηέο. ηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ην UMA πξνζθέξεη καζήκαηα ηεζζάξσλ 
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πξνπηπρηαθψλ ηνκέσλ: θνηλσληθή εθπαίδεπζε, πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη παηδαγσγηθή, πέληε κεηαπηπρηαθά ζηελ θνηλσληθή 

αιιαγή θαη ηα εθπαηδεπηηθά επαγγέικαηα, ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο Δηξήλεο, ησλ 

ζπγθξνχζεσλ, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζηε 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε; πξαθηηθέο θαη πνιηηηθέο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο 

θαη δηδαζθαιίαο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο γισζζψλ Σέινο, έλα δηδαθηνξηθφ δίπισκα 

έξεπλαο αζρνιείηαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία. 

 

Ο πεηξακαηηζκφο ηνπ έξγνπ DREAM πεξηιάκβαλε έμη επαγγεικαηίεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζρνιείσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έπξεπε λα ζπκκεηάζρνπλ, θαζψο θαη ησλ 

ηάμεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ θαηάξηηζεο θαη δνθηκψλ. Απηά 

είλαη ηα εμήο: 

 

 Centro de Educación Infantil "Brunet". 1νο θχθινο (παηδηά ειηθίαο 0-3 

εηψλ). Πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 2 νκάδεο: 1 νκάδα, κε εθπαηδεπηή πνπ 

παξαθνινχζεζε ηελ εθπαίδεπζε θαη κηα άιιε νκάδα κε εθπαηδεπηηθφ 

ρσξίο πξνεγνχκελε εθπαίδεπζε. 

 

 Centro de Educación Infantil y Primaria "Denis Belgrano", 2νο θχθινο 

(παηδηά ειηθίαο 3 έσο 6 εηψλ). Γχν νκάδεο: κηα νκάδα κε εθπαηδεπκέλν 

δάζθαιν θαη κηα άιιε νκάδα κε κε εθπαηδεπκέλν δάζθαιν. 

 

 Centro de Educación Infantil y Primaria "Cayetano Bolívar", 1νο θαη 2νο 

θχθινο (παηδηά ειηθίαο 6 έσο 10 εηψλ). Γχν νκάδεο: κηα νκάδα κε 

εθπαηδεπκέλν δάζθαιν θαη κηα άιιε νκάδα κε κε εθπαηδεπκέλν 

δάζθαιν. 
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Ζ θαηάξηηζε γηα ζπλνιηθά 20 ψξεο δηεμήρζε απφ ηνλ Ηνχλην έσο ηνλ επηέκβξην 

ηνπ 2018, ελψ νη δνθηκαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο - πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο ειηθηαθέο 

νκάδεο παηδηψλ ηνπ έξγνπ Project DREAM - πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ Ννέκβξην 

θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο. Οη παξαηεξήζεηο αθνξνχζαλ δχν είδε 

δξαζηεξηνηήησλ: γλσζηηθέο (θαζήθνληα ζηελ ηάμε θιπ.) θαη ζρεζηαθέο (άξα 

ρσξίο αμηνιφγεζε θαη ιηγφηεξν δνκεκέλεο). Γηεμήρζεζαλ 11 ζπλεδξίεο 

παξαηήξεζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε καζήκαηα φπνπ εξγάδνληαλ 

εθπαηδεπηηθνί θαη εθπαηδεπηηθνί εθπαηδεπκέλνη απφ ην DREAM. 

 

1.4 ΔΛΛΑΓΑ: Δπξωπαϊθό Κέληξν Καηάξηηζεο γηα ηελ 
Απαζρόιεζε (ECTE) 

 

Σν ECTE είλαη εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα πηζηνπνηεκέλν απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

ηεο Διιάδνο (ΔΟΠΠΔΠ) γηα ηελ παξνρή Καηάξηηζεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, κε 

ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο κε ηελ απφθηεζε λέσλ ή ηελ 

ελεκέξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ ελειίθσλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

πξνψζεζεο ηεο λενιαίαο ζηελ απαζρφιεζε θαιχπηνπλ κεγάιν κέξνο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ ECTE θαη πεξηιακβάλνπλ - εθηφο απφ ηελ θαηάξηηζε, ηελ 

θαζνδήγεζε, ηηο θαηλνηφκεο νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο - ηε δηεζλή 

θηλεηηθφηεηα γηα εξγαζία ή πξαθηηθή. Δπηπιένλ, ην ECTE εξγάδεηαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο ησλ λέσλ, πξνζθέξνληαο θαηάξηηζε, 

θαζνδήγεζε, θαηλνηφκεο νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο θαη πξνψζεζε ηεο 

δηεζλνχο θηλεηηθφηεηαο γηα εξγαζία ή πξαθηηθή άζθεζε. 

 

ζν γηα ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ DREAM ζηελ Διιάδα, ε ECTE ζπγθέληξσζε 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε δηαθνξεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθά ζπλαηζζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο, 

πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηα καζήκαηα νκάδαο. Οη ζπλεδξηάζεηο παξαηήξεζεο 

δηεμήρζεζαλ ζε ελλέα ζρνιεία απφ 10 εθπαηδεπηηθνχο, παξαηεξψληαο έηζη 22 

δαζθάινπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εθπαίδεπζε DREAM. Οη παξαηεξήζεηο 
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πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη κεηά απφ ηελ ίδηα ηελ 

εθπαίδεπζε. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 22 πξν-θαηάξηηζεηο θαη 19 κεηα-εθπαηδεπηηθέο 

παξαηεξήζεηο, θαζψο ηξεηο δάζθαινη κεηαθφκηζαλ ζε άιια ζρνιεία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δνθηκαζηηθήο θάζεο. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ειήθζεζαλ 

ππφςε 38 παξαηεξήζεηο, 19 πξηλ θαη 19 κεηά. 

Ζ θαηάξηηζε θαηέζηεζε δπλαηή ηελ ηφλσζε ηεο αληαλάθιαζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, έηζη ψζηε νη ίδηνη λα 

εληζρχζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθά ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

ησλ ηάμεσλ ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ν αληίθηππνο ηεο πξφηαζεο απηήο 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθά ζπλαηζζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ εθπαίδεπζε, 

ζπκκεηείραλ θαη εθπαηδεχηεθαλ εθπαηδεπηηθνί απφ 12 ζρνιεία ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Ρεζχκλνπ ηεο Κξήηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ κία ππεξεζία 0-3 Πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θξνληίδαο (ΠΔΦ), δχν 3-6 ππεξεζίεο Πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θξνληίδαο (ΠΔΦ) θαη ελλέα Γεκνηηθά ζρνιεία. 

 

Ζ εθπαίδεπζε, δηάξθεηαο 21 σξψλ, ρσξίζηεθε ζε επηά ζπλεδξίεο. μεθίλεζε ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2019 θαη έιεμε ηνλ Απξίιην ηνπ 2019. 49 εθπαηδεπηηθνί 

παξαθνινχζεζαλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ζπλαληήζεηο, 26 απφ ηνπο νπνίνπο 

παξαθνινχζεζαλ κε ηδηαίηεξε ζηαζεξφηεηα, παξαθνινπζψληαο φιεο ηηο 

ζπλαληήζεηο. Σέινο, νη 26 απηνί δάζθαινη αληηπξνζψπεπαλ έλα "δείγκα", 

ρξήζηκν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο 

ζηελ εθπαίδεπζε πνπ πξφηεηλε ην DREAM. 
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2. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΦΑΗ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΜΟΤ ΣΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ DREAM 

 

Maria Giulia Taddei, Clara Silva 

 

2.1 Πεηξακαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
 

ην πιαίζην ηεο θάζεο πεηξακαηηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο DREAM 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο: 

 

α) Παξαηεξήζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζε ηκήκαηα / ηάμεηο ησλ ηκεκάησλ 0-3 

Πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη θξνληίδαο (ΠΔΦ) θαη 3-6 θαη ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ. 

β) Δξσηεκαηνιφγην απηνειέγρνπ πνπ απεπζχλεηαη ζε κε ζηφρν ηελ 

αλίρλεπζε πξφηεξε γλψζεο εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ ζπδεηήζεθε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο. απηφ ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ πξηλ θαη κεηά 

απφ ηελ εθπαίδεπζε, σο εθηίκεζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη ηεο ηειηθήο γλψζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ / δαζθάισλ γηα ην ζέκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

 

ρεηηθά κε ηηο παξαηεξήζεηο, ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ ην ζπγθεθξηκέλν Grid παξαηήξεζεο πνπ 

θαηαξηίζηεθε θαη επηζηεκνληθά επηθπξψζεθε απφ ηνπο πλεξγάηεο ηνπ Έξγνπ 

(δεκνζηεπκέλν ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ DREAM), ζε ζρέζε κε ηηο 

θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο εθπαηδεπηψλ / εθπαηδεπηηθψλ 

θαη παηδηψλ. 

 

Ο ρξφλνο ησλ παξαηεξήζεσλ αληηζηνηρνχζε ζηνλ ρξφλν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ παξαηεξήζεθε θαη εηδηθφηεξα παξαηεξήζεθαλ δχν ηχπνη 

δξαζηεξηνηήησλ: θάπνηεο ζηηγκέο πην γλσζηηθνχ ραξαθηήξα, κε δεισκέλε 
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εθπαηδεπηηθή πξφζεζε θαη κεξηθέο ζηηγκέο κεγαιχηεξεο θνηλσληθήο ζρέζεο , γηα 

παξάδεηγκα παηρλίδη. Ζ επηινγή γηα ηελ ηήξεζε απηψλ ησλ δχν ηχπσλ 

δξαζηεξηνηήησλ απνζθνπεί ζηελ επαιήζεπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο 

νη εθπαηδεπηηθνί / δάζθαινη πξνσζνχλ θπξίσο ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε. 

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ πεηξακαηηθνχ θχξηνπ εηαίξνπ DREAM (ICTB ηεο 

Terranuova Bracciolini), πξαγκαηνπνηήζεθαλ παξαηεξήζεηο απφ δχν εξεπλεηέο 

ηεο UNIFI, έλαο κε επζχλε ζηελ βηληενζθφπεζε, ν άιινο κε ηελ επζχλε λα 

αλαθέξεη ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Δπηπιένλ, νη παξαηεξήζεηο ήηαλ εθ ησλ πξνηέξσλ κε ζηφρν 

ηελ αλίρλεπζε ζηηι θαη ζπκπεξηθνξψλ εθπαηδεπηψλ / εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξηλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

εηδηθή εθπαίδεπζε θαη εθ ησλ πζηέξσλ κεηά ηελ θαηάξηηζε, πξνθεηκέλνπ λα 

επαιεζεπηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηάξηηζεο, εζηηάδνληαο 

ζηηο αιιαγέο ησλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηά ηελ εθπαίδεπζε. Πξάγκαηη, ν ίδηνο ηχπνο δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ εθ ησλ πξνηέξσλ θάζε παξαηεξήζεθε ζηηο ίδηεο 

ηάμεηο κεηά ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πξηλ απφ ηηο εθ ησλ πζηέξσλ 

παξαηεξήζεηο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθπαίδεπζε πνπ απεπζχλεηαη ζε 

εθπαηδεπηηθνχο θαη δαζθάινπο, ρσξηζκέλε ζε κεξηθά καζήκαηα, κε ζηφρν λα 

εληζρπζεί ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπο γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δεμηφηεηεο, γηα κηα ελδπλάκσζε ηθαλή λα βειηηψζεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο πξαθηηθέο ζηηο ηάμεηο. 

ηηο άιιεο ρψξεο εηαίξνπο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξακαηηζκνχ απνθηήζεθαλ 

ζπγθξίλνληαο ηηο ζπκπεξηθνξέο εθπαηδεπφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ / δαζθάισλ θαη 

εθπαηδεπηψλ πνπ δελ είραλ εθπαηδεπηεί, δειαδή ζε νκάδεο ειέγρνπ. 
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Γεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα Γξάζε-Έξεπλα, νη παξαηεξήζεηο πξηλ απφ ηελ 

θαηάξηηζε ήηαλ ρξήζηκεο γηα λα εθηηκεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη νη επηπηψζεηο εμεηάζηεθαλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ζρέζε θαη, ελ 

ησ κεηαμχ, λα επηζεκαλζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ / 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηνπο επέηξεςαλ λα πξνζαξκφζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο 

δξάζεηο. αλ θαη νη παξαηεξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηελ θαηάξηηζε 

βνήζεζαλ λα εμαθξηβσζεί αλ θαη ζε πνην βαζκφ ε εθπαίδεπζε ήηαλ 

απνηειεζκαηηθή, θαζηζηψληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο / δαζθάινπο πεξηζζφηεξν 

ζηνραζηηθνχο γηα ηηο δηθέο ηνπο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη πην 

απνηειεζκαηηθνχο ζηηο πξαθηηθέο θαη ηα θαζήθνληά ηνπο. 

Γεληθά, ε κεζνδνινγία παξαηήξεζεο πνπ πηνζεηήζεθε ήηαλ ε εζνινγηθή (άιισο 

νλνκάδεηαη θπζηνγλσκηθή). Απηή ε πξνζέγγηζε ζπλδπάδεη ζηνηρεία απφ 

δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο, φπσο Βηνινγία, Φπρνινγία θαη Εσνινγία. 

Δκπλεπζκέλν απφ ηελ ζεσξία ηεο εμέιημεο ηνπ Γαξβίλνπ, αλαπηχρζεθε απφ ηηο 

κειέηεο ηνπ Lorenz θαη άιισλ (Baumgartner, 2012), μεθηλψληαο απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ 1970 (Messetti, 2010) αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κειέηε 

ζπκπεξηθνξψλ δψσλ, αιιά ζηε ζπλέρεηα επεθηάζεθε ζε αλζξψπνπο 

Baumgartner, 2012). ηελ εζνινγηθή παξαηήξεζε, ε ζπκπεξηθνξά-ζηφρνο 

παξαηεξείηαη ζην πιαίζην φπνπ εθθξάδεηαη θπζηθά θαη ν παξαηεξεηήο 

απνθεχγεη λα παξεκβαίλεη ζηελ θαηάζηαζε πνπ παξαηεξείηαη φηη δελ επεξεάδεη 

ηνλ θπζηθφ ηνπ ραξαθηήξα (Soresi, 1978, ζει. 20), ελεξγψληαο ζε κηα 

παξαηήξεζε πνπ δελ ζπκκεηέρεη. Ζ αλίρλεπζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ είλαη 

ιεπηνκεξήο θαη ακεξφιεπηε θαη, δηαθνξεηηθά απφ ηελ νηθνινγηθή πξνζέγγηζε, 

δελ ρξεζηκνπνηεί πεξηγξαθηθέο πεξηγξαθέο (Baumgartner, 2012). 

Απνδεηθλχεηαη ζαθψο φηη απηφο ν ηχπνο πξνζέγγηζεο ηαηξηάδεη θαιά κε ηελ 

πεηξακαηηθή θάζε ηνπ DREAM, πξάγκαηη ε επζχλε ησλ παξαηεξεηψλ είλαη λα 

πάξνπκε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα δεδνκέλα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

θαηάζηαζε γηα λα ηα αλαιχζνπκε αξγφηεξα. Δπίζεο, αλ κηα εζνινγηθή 

παξαηήξεζε δελ πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζε παξαηεξνχκελεο 
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θαηαζηάζεηο, ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη, εηδηθά ζε εθπαηδεπηηθά πιαίζηα, ε 

παξαηήξεζε ζπρλά κεηαθξάδεηαη ζε έλα πνιχπινθν ζχζηεκα 

αιιειεπηδξάζεσλ, ιίγν πξναηξεηηθφ, κεηαμχ ηνπ παξαηεξεηή θαη ηνπ 

παξαηεξεηή, πνπ παξάγεη αλαπφθεπθηα αιιαγέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαηαζθεπήο. 

 

2.2 Απνηειέζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 0-3 

Απηφ πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεη ηα βαζηθά απνηειέζκαηα απφ ηε ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 0-3 θαη θαηαδεηθλχεη ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο 

πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηα 

ζπλαηζζεκαηηθά δεηήκαηα. 

Απηέο νη ζθέςεηο θαη ηδέεο πνπ παξνπζηάδνληαη εδψ πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο 

γεληθέο ζπζηάζεηο γηα ην πιαίζην δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ ζρεηηθά κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε, φζνλ αθνξά ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαζηάζεηο ζηελ ειηθηαθή νκάδα 0-3. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ε 

πξφηαζε απηή ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί αλάινγα κε ηηο δηάθνξεο ππάξρνπζεο 

πξαγκαηηθφηεηεο, πξνζαξκφδνληαο ηηο δηαθνξέο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πιαηζίσλ, δηαηεξψληαο ηελ επειημία. 

Απφ ηηο πεηξακαηηθέο εηζξνέο πνπ επεμεξγάδνληαη νη δηαθξαηηθνί εηαίξνη, ηππηθά 

πξνθχπηεη φηη νη επαγγεικαηίεο πνπ δνπιεχνπλ ζηηο ππεξεζίεο πνπ 

απεπζχλνληαη ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία απνδίδνπλ πεξηζζφηεξε πξνζνρή, 

ζηηγκέο θαη πφξνπο ζηε δξαζηεξηφηεηα κηαο πην θνηλσληθήο ζρέζεο, ζε ζρέζε 

κε ηνπο άιινπο επαγγεικαηίεο πνπ εξγάδνληαη ζηηο δνκέο Πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θξνληίδαο (ΠΔΦ) 3-6 ή ζην Γεκνηηθφ, δείρλνληαο κηα θαιή 

εηθφλα γηα ηε ζεκαζία ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ επαθψλ κε πνιχ κηθξά παηδηά.  

πγθεθξηκέλα, είλαη ρξήζηκν λα επηζεκάλνπκε ηα παξαθάησ: 
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ζνλ αθνξά ηε Λεηηνπξγία 1 ("Απηφο / απηή αλαδεηά θαη πξνάγεη ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθά ζπλαηζζεκαηηθέο επαθέο"), ηα απνηειέζκαηα ππνδειψλνπλ φηη 

νη εθπαηδεπηηθνί Πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη θξνληίδαο (ΠΔΦ) ζηελ παηδηθή 

ειηθία - ρσξίο λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη εηδηθή εθπαίδεπζε ζε ζπλαηζζεκαηηθά 

θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζέκαηα - πξαθηηθέο, ζπκπεξηθνξέο γηα ηελ πξνψζεζε 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ επαθψλ. Χζηφζν, κεηά ηελ θαηάξηηζε 

απφ ην DREAM Project, ζθνπεχνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κεξηθέο απφ απηέο ηηο 

ζπκπεξηθνξέο κε έλαλ πην απνηειεζκαηηθφ, ζπρλφ θαη επαλαιακβαλφκελν 

ηξφπν: νξηζκέλα παξαδείγκαηα αθνξνχλ ηηο πξαθηηθέο φπσο επηθνηλσλφληαο 

κε ηα παηδηά ζην επίπεδν καηηψλ ηνπο, ε αιιειεπίδξαζε κε γιπθχηεηα θαη ε 

δηαηήξεζε νπηηθήο επαθήο. Γεληθά, πξνέθπςε κηα αχμεζε ηεο αμίαο κεηά ηελ 

θαηάξηηζε ζε φιεο ηηο ρψξεο εηαίξνπο, γεγνλφο πνπ αληηπξνζσπεχεη κηα 

ζεκαληηθή δηνξαηηθφηεηα θαη αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ 

ζηε ζρέζε κε ηα παηδηά. 

Λεπηνκεξέζηεξα, νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρσξψλ εηαίξσλ, ελψ ππάξρνπλ 

θαη πεξηγξάθνληαη, αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (βι. Πίλαθα 1): 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1 - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΣ-ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 1 Κπξίωο απμεκέλνη δείθηεο 

ΔΛΛΑΓΑ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

ΙΣΑΛΙΑ 

1.2, 1.5 (ζε δξαζηεξηφηεηεο πην θνηλσληθν-
ζρεζηαθνχ ραξαθηήξα) 
1.4 (ζε δξαζηεξηφηεηεο πην γλσζηηθνχ 
ραξαθηήξα) 

ΙΠΑΝΙΑ 1.4 

 

Δπηπιένλ, νη επαγγεικαηίεο δελ αζρνινχληαη κε ην DREAM, αιιά 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε πεηξακαηηθή θάζε, σο νκάδα ειέγρνπ, αλαθέξνπλ ηελ 

αλάγθε λα απμήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 
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πξνζήισζε, βαζηθή αζθάιεηα, ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε, αλαγλψξηζε ηεο 

αλάγθεο ησλ παηδηψλ. 

 

ζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία 2 ("Απηφο / απηή πξνάγεη ηε γλψζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθά ζπλαηζζεκαηηθήο ζθαίξαο θαη ηεο ελδνεξγαζηαθήο ζρέζεο ζηα 

παηδηά"), ζε φιεο ηηο ρψξεο εηαίξνπο πξνέθπςε ε αλάγθε λα αλαπηπρζεί βαζηά 

ζε απηφ γηα λα ζπκβάιεη ζηελ εδξαίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αληαλαθινχλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ κε ηξφπν πνπ λα ζπζρεηίδεη ηε θξαζενινγία κε 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο εθδειψζεηο, εμεηάδνληαο θαη 

παξαπέκπνληαο επίζεο ζε πξνεγνχκελα πεξηζηαηηθά (πνπ ζπλέβε πξηλ). Με 

ηνλ ηξφπν απηφ, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα 

θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα αλαπηχμνπλ έλα θαηάιιειν ζπλαηζζεκαηηθφ ιεμηιφγην 

γηα λα εθθξάζνπλ απηφ πνπ αηζζάλνληαη. 

 

Λεπηνκεξέζηεξα, νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρσξψλ εηαίξσλ αλαθέξνληαη 

ζηνλ αθφινπζν πίλαθα (Πίλαθαο 2): 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2 - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΣ-ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 2 Κπξίωο απμεκέλνη δείθηεο 

ΔΛΛΑΓΑ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 

ΙΣΑΛΙΑ 2.4 

ΙΠΑΝΙΑ 2.3 

 

Σα απνηειέζκαηα απηά ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαζία πάληα λα δξνπλ ππέξ ηεο 

πξνψζεζεο ηεο γλψζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζθαίξαο ζηα κηθξφηεξα παηδηά. 

πγθεθξηκέλα, ζην γαιιηθφ πιαίζην εληζρχεηαη ν βαζηθφο ξφινο ησλ δηαδηθαζηψλ 

φπσο ε ηαπηνπνίεζε θαη ε ιεμηθνπνίεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ε ζρέζε κε ηνπο 
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άιινπο, ε ρξήζε βηβιίνπ ή καξηνλέηαο: φιεο νη πξαθηηθέο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη 

ηελ εκπηζηνζχλε κε ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαζηάζεηο ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή. Γηα ηε ιεηηνπξγία απηή, ππάξρεη ε αλάγθε λα εληζρπζεί ε 

δπαηφηεηα: 

 

α) λα παξαηεξνχλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθδειψζεηο ησλ παηδηψλ. 

β) λα αληαλαθινχλ ηηο δηθέο ηνπο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο. 

γ) λα αιιειεπηδξνχλ κε ηα παηδηά (θνηλσληθνπνίεζε, ιεμηθνπνίεζε, 

αλαγλψξηζε, ακνηβαηφηεηα). 

 

ζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία 3 («Πξνσζεί ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα« 

θαισζνξίδνπλ »ηε δηάζεζή ηνπο θαη λα παξακείλνπλ ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

θαη ηελ απηνλνκία ηνπο ζηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ), ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ ππνδειψλεη φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζπκκεηέρνπλ ζε 

πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ηε θάζε κεηά ηελ θαηάξηηζε, μεθηλψληαο απφ 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο πξν-θαηάξηηζεο: ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη Γάιινη θαη 

Ηηαινί εθπαηδεπηηθνί έδεημαλ φηη είραλ ήδε δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ 

ήδε πξηλ απφ ηελ θαηάξηηζε, νη νπνίεο εληζρχζεθαλ πεξαηηέξσ απφ ηελ 

θαηάξηηζε. Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί, ζε φιεο ηηο ρψξεο εηαίξνπο, έρνπλ δείμεη 

κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα λα εληνπίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκέο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο εκέξαο θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά κπνξνχλ λα βηψζνπλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε κεηά ηελ εθπαίδεπζε. 

 

Λεπηνκεξέζηεξα, νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρσξψλ εηαίξσλ αλαθέξνληαη 

ζηνλ αθφινπζν πίλαθα (Πίλαθαο 3): 
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ΠΙΝΑΚΑ 3 - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΣ-ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 3 Κπξίωο απμεκέλνη δείθηεο 

ΔΛΛΑΓΑ 
3.1 (ζε δξαζηεξηφηεηεο πην γλσζηηθνχ 
ραξαθηήξα) 

ΓΑΛΛΙΑ 3.1 

ΙΣΑΛΙΑ 
3.1 (ζε δξαζηεξηφηεηεο πην γλσζηηθνχ 
ραξαθηήξα) 

ΙΠΑΝΙΑ 3.1 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε 

αλάγθε λα εληζρπζεί ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ παηδαγσγηθψλ 

κνληέισλ πνπ αζρνινχληαη κε ην ζέκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηα πνιχ κηθξά 

παηδηά. Δηδηθφηεξα, ζηε Γαιιία, ην ελδηαθέξνλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ αθφινπζνπ 

πεξηερνκέλνπ πξνέθπςε απφ ηηο ρεηξνλνκίεο ηεο κεηξφηεηαο θαη ηεο θξνληίδαο, 

ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ Pikler. ηε ιεγφκελε "πξνζέγγηζε ηεο Σνζθάλεο" ζηελ 

Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη θξνληίδα (ΠΔΦ)· Δλεξγφο Παηδαγσγία, 

πξνζέγγηζε ηνπ Montessori, πξνζέγγηζε ηνπ Φξέηλη. Steiner θαη ην 

Waldkindergarten. ηε κέζνδν Decroly, κε πεηξάκαηα ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

ησλ "ζρνιείσλ ζην δάζνο". 

 

ζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία 4 («Αλαγλσξίδεη ηελ αηνκηθφηεηα θαη ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα θάζε παηδηνχ»), ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο πξηλ 

θαη κεηά ηελ θαηάξηηζε δείρλνπλ φηη απηή ε ιεηηνπξγία είλαη παξνχζα κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηηο ηέζζεξηο ρψξεο εηαίξνπο θαη ζε νξηζκέλεο Οη 

πεξηπηψζεηο εληζρχνληαη απφ ηελ εθπαίδεπζε DREAM. 

 

Λεπηνκεξέζηεξα, νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρσξψλ εηαίξσλ, ελψ 

παξνπζηάδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη, αλαθέξνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 

(Πίλαθαο 4): 



 

 
28 

 
 
Project DREAM 
Αλάπηπμε θαη πηινηηθή εθαξκνγή ελόο κνληέινπ  
Σπλαηζζεκαηηθήο Εθπαίδεπζεο 
Κσδηθνο: 2016-1-IT02-KA201-024123 

 

ΠΙΝΑΚΑ 4 - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΣ-ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 4 Κπξίσο απμεκέλνη δείθηεο 

ΔΛΛΑΓΑ 4.1 [score 5]  

ΗΣΑΛΗΑ 4.1 

ΗΠΑΝΗΑ 
4.1 (ζε δξαζηεξηφηεηεο πην γλσζηηθνχ 
ραξαθηήξα) 

 

 

Παξφιν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δνπιεχνπλ κε κηθξά παηδηά έρνπλ ήδε 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζεκαζία ηεο έκθαζεο ηεο πξνφδνπ, ηεο ζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, θαηά ηε γλψκε 

ηνπο εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ λέεο κνξθέο θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ησλ 

ρψξσλ θαη ησλ ρξφλσλ πνπ αθηεξψλεηαη ζε θάζε παηδί, δηαδηθαζία 

εμαηνκίθεπζεο, εληφο ησλ δπλαηνηήησλ ζπιινγηθήο δσήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ.  

 

Χο εθ ηνχηνπ, νη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα εκβαζχλνπλ κηα ζεηξά 

πεξηερνκέλσλ: ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ, έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ απφ ηα παηδηά, ζεηηθή ζηάζε, ελζπλαίζζεζε, ελεξγή αθξφαζε, 

πξνβιεκαηηζκνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. 

 

2.3 Απνηειέζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 3-6 
 

Δδψ παξνπζηάδνληαη ηα θχξηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο εηαίξνπο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πεηξακαηηθήο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο DREAM γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 3-6 

θαη ηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο γηα παξεκβάζεηο θαηάξηηζεο πνπ απεπζχλνληαη ζε 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζην λεπηαγσγείν. πγθεθξηκέλα, γηα ηηο 
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ζπλεηζθνξέο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο γηα θάζε ιεηηνπξγία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην 

παξαηεξεζηαθφ Grid DREAM, επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα: 

 

Οη πέληε δείθηεο πνπ ζπληζηνχλ ηε ιεηηνπξγία 1 ("Απηφο / απηή αλαδεηά θαη 

πξνάγεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή επαθή") ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί 

απφ φιν ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζπκκεηέρεη ζην έξγν ζε φιεο ηηο ρψξεο 

εηαίξνπο, αιιά ε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζρέζεο δελ είλαη 

πάληνηε θεληξηθφ ζεκείν ζηελ πξάμε. 

 

ινη νη ζπκκεηέρνληεο δείρλνπλ φηη επηδηψθνπλ θαη πξνσζνχλ ζπλαηζζεκαηηθέο 

επαθέο κε ηα παηδηά: απηφ επηβεβαηψλεηαη γεληθά, κεξηθέο θνξέο βειηηψλεηαη 

αθφκε θαη κεηά ηελ εθπαίδεπζε. Χζηφζν, κεηά ηελ θαηάξηηζε απφ ην DREAM 

Project, ζθνπεχνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κεξηθέο απφ απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο 

κε έλαλ πην απνηειεζκαηηθφ, ζπρλφ θαη επαλαιακβαλφκελν ηξφπν: νξηζκέλα 

παξαδείγκαηα αθνξνχλ ηηο πξαθηηθέο φπσο επηθνηλσλφληαο κε ηα παηδηά ζην 

επίπεδν καηηψλ ηνπο, ε αιιειεπίδξαζε κε γιπθχηεηα θαη ε δηαηήξεζε νπηηθήο 

επαθήο, ε ελεξγφο αθξφαζε 

 

Αλαιπηηθά, νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρσξψλ εηαίξσλ, ελψ παξνπζηάδνληαη 

θαη πεξηγξάθνληαη, αλαθέξνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα (Πίλαθαο 5): 

 

ΠΙΝΑΚΑ 5 - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΣ-ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 1 Κπξίσο απμεκέλνη δείθηεο 

ΔΛΛΑΓΑ 1.5 

ΓΑΛΛΗΑ 1.4 

ΗΣΑΛΗΑ 1.1, 1.4 
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ηε Γαιιία, ηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία, είλαη ζπλεζηζκέλε ε πξαθηηθή λα 

εθθξάδεηαη θάπνηνο ηχπνο «επαηζζεζίαο» ζηα παηδηά. Χζηφζν, ηα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

θαζεγεηέο θαη απφ ηηο ηέζζεξηο ρψξεο εηαίξνπο αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ελψ 

αιιειεπηδξνχλ καδί ηνπο. Οη ζρέζεηο θαη νη ζπλαηζζεκαηηθά ζπλαηζζεκαηηθέο 

επαθέο είλαη ζεκαληηθέο ζηελ παηδηθή ειηθία, πξψηα απ 'φια, γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ επεκεξία ησλ παηδηψλ, θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ πξνψζεζε κηαο ζεηηθήο 

αηκφζθαηξαο ζηελ ηάμε θαη ησλ ζπλεθηηθψλ πξαθηηθψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

θαηάξηηζε επηβεβαίσζαλ ηελ αλάγθε γηα κηα εηδηθή εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ην 

ξφιν ηνπο σο ζπλαηζζεκαηηθψλ θνηλσληθνπνηεηψλ, ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα 

λα απμήζνπλ ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπο γηα απηή ηε ζεκαληηθή ιεηηνπξγία θαη, 

αθφκε θαη πξηλ, γηα ηε ιεηηνπξγία πνπ ηα ζπλαηζζήκαηα παίδνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή. πγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ θαηάξηηζε πηζηεχνπλ φηη 

είλαη απαξαίηεην λα εληζρπζνχλ νη δεμηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 3-6 εηψλ, ζε ζρέζε κε ηα αθφινπζα ζέκαηα: 

 

α) νξζέο πξαθηηθέο θαη πιενλεθηήκαηα ηεο δξάζεο ζηελ ηάμε, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ επαηζζεζία θαη ηα ζπλαηζζήκαηα, 

β) γλψζε θαη ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη γλσζηηθέο δηαζηάζεηο 

πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζηε ζρέζε κε ηα παηδηά. 

 

ζν γηα ηε ιεηηνπξγία 2 ("Απηφο / απηή πξνάγεη ηε γλψζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθά 

ζπλαηζζεκαηηθήο ζθαίξαο θαη ηεο δηεπηζηεκνληθήο ζρέζεο ζηα παηδηά"), ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο δείρλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εθπαηδεχνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε DREAM ζηηο δηάθνξεο ρψξεο εηαίξνπο ζεσξνχλ 

πνιχ ζεκαληηθφ λα εληζρχζεη απηή ηε ιεηηνπξγία θαη λα ην εθαξκφζεη έηζη ψζηε 

νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ειεχζεξα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα ηα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ελζηηθησδψο ζηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο 

άιινπο. Απφ απηή ηελ άπνςε, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο 
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κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ έιαβαλ ηελ θαηάξηηζε θαη εθείλσλ πνπ δελ 

είραλ εθπαηδεπηεί. 

 

Λεπηνκεξέζηεξα, νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρσξψλ εηαίξσλ αλαθέξνληαη 

ζηνλ αθφινπζν πίλαθα (Πίλαθαο 6): 

 

ΠΙΝΑΚΑ 6 - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΣ-ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 2 Κπξίωο απμεκέλνη δείθηεο 

ΔΛΛΑΓΑ 2.1 

ΓΑΛΛΗΑ 2.6 

ΗΣΑΛΗΑ 2.4 

 

ηε Γαιιία, νη πεξηζζφηεξνη δάζθαινη ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα εθθξάζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα έξζνπλ ζε επαθή καδί ηνπο, κέζσ ηεο ρξήζεο 

εμσηεξηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα κεηακνξθψλνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ζε ιέμεηο. Απηή ε ζπκπεξηθνξά είλαη ιηγφηεξν ζπρλή ζε άιιεο 

ρψξεο (Ηζπαλία, Ηηαιία θαη Διιάδα) θαζψο – εηδηθά ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία 

– είλαη εμίζνπ ζπάλην λα δεηάκε απφ ηα παηδηά λα βνεζήζνπλ εθείλνπο ηνπο 

ζπλνκειίθνπο πνπ βηψλνπλ ζπλαηζζεκαηηθά δχζθνιεο ζηηγκέο θαη 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Δπηπιένλ, θαίλεηαη φηη ζε θακία απφ ηηο ρψξεο εηαίξνπο νη 

θαζεγεηέο δελ ρξεζηκνπνηνχλ εκπεηξίεο ή παξαδείγκαηα απφ ην παξειζφλ σο 

ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ησλ ζεκεξηλψλ θαηαζηάζεσλ. ζνλ αθνξά ηηο 

πξνηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο, νη ζπκκεηέρνληεο 

απφ φιεο ηηο ρψξεο εηαίξνπο ζεσξνχλ ζεκαληηθφ λα ελζαξξχλνπλ δξάζεηο γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο απφ ηα παηδηά κέζσ 

ηεο ιεμηθφηεηαο: ζε απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα ε ζπλεηζθνξά ηνπ δαζθάινπ είλαη 

ζεκειηψδεο σο κνληέιν θαη σο ζπλαηζζεκαηηθφο ξπζκηζηήο ηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ παηδηψλ κε ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ αιιά θαη κε ηε ιεθηηθή γιψζζα. 
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Δηδηθφηεξα, απφ ηελ θαηάξηηζε πξνθχπηεη ε αλάγθε εκβάζπλζεο: 

 

α) ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο γλψζεηο ηθαλέο λα πξνσζήζνπλ ηηο 

ςπρνθνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηερληθέο αθξφαζεο. 

β) ηελ ηθαλφηεηα ελεξγνπνίεζεο δηαιφγνπ κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ κε ζέκα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζπγθηλήζεηο. 

 

ζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία 3 ("Πξνσζεί ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα" 

ππνδερηνχλ "ηε δηθή ηνπο δηάζεζε θαη λα παξακείλνπλ ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

θαη ηελ απηνλνκία ηνπο ζηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ), δηάθνξεο 

δηαθνξεηηθέο ηάζεηο πξνέθπςαλ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο εηαίξνπο. 

 

ηε Γαιιία θαη ηελ Ηηαιία, είλαη κηα θνηλή πξαθηηθή γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

δηαηεξνχλ ζηηγκέο φπνπ ηα παηδηά κπνξνχλ λα βηψζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ηνπο θαηάζηαζε (ζε ρψξν πνπ νξγαλψλεηαη σο δψλε άλεζεο) δηαηεξψληαο κηα 

ζεκεξηλή θαη αλνηρηή ζηάζε ρσξίο εμαλαγθαζκφ) καδί ηνπο. ηελ Ηζπαλία, απηή 

ε πξαθηηθή δελ ππάξρεη νχηε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εθπαηδεχνληαη 

ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα DREAM, νχηε κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ 

εθπαηδεπηεί. ζηελ Διιάδα, γίλεηαη ιίγν πην παξνχζα κεηά ηελ εθπαίδεπζε 

ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα DREAM. 

 

Λεπηνκεξέζηεξα, νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρσξψλ εηαίξσλ αλαθέξνληαη 

ζηνλ αθφινπζν πίλαθα (Πίλαθαο 7): 

 

ΠΙΝΑΚΑ 7 - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΣ-ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 3 Κπξίωο απμεκέλνη δείθηεο 

ΔΛΛΑΓΑ 3.1 

ΓΑΛΛΗΑ 3.1 [score 5]  
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Οη θαζεγεηέο ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ εηαίξσλ ζεκεηψλνπλ ηε ζεκαζία κηαο 

εηδηθήο θαηάξηηζεο πνπ ηνπο παξέρεη ηα εξγαιεία γηα αηνκηθφ πξνβιεκαηηζκφ 

θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο λα επεμεξγαζηνχλ ηηο δηθέο ηνπο 

ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο. 

 

ζνλ αθνξά ηε Λεηηνπξγία 4 («Αλαγλσξίδεη ηελ αηνκηθφηεηα θαη ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα θάζε παηδηνχ»), πξνέθπςε φηη κία απφ ηηο θχξηεο επζχλεο ηνπ 

δαζθάινπ κέζα ζηελ ηάμε είλαη λα ζπλνδεχεη ηνπο καζεηέο λα αλαθαιχπηνπλ 

ηηο δηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο, λα ηνπο δηεγείξνπλ ηελ πεξηέξγεηα, λα δηεπθνιχλεη 

ηελ απηφλνκε ιήςε απνθάζεσλ, δίλνληαο ζε φινπο ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. ηηο δηάθνξεο ρψξεο εηαίξνπο 

ε πξνζνρή ζηελ ελίζρπζε ησλ εκπεηξηψλ, ησλ πξνηηκήζεσλ, ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ θάζε παηδηνχ απφ κηα ζχγθξηζε είλαη 

πεξηζζφηεξν παξνχζα ζε δξαζηεξηφηεηεο κε θπξίσο ζρεζηαθφ ραξαθηήξα. 

 

Αλαθέξεηαη επίζεο φηη ζηε Γαιιία, ηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία, ε ιεηηνπξγία απηή 

παξνπζηάδεηαη κε αξθεηά ζεκαληηθφ ηξφπν, κε ηνπο δαζθάινπο λα είλαη 

πξνζεθηηθνί γηα λα ζέβνληαη ηελ αηνκηθφηεηα θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ παηδηψλ. 

ηελ Ηζπαλία, επηζεκαίλεηαη φηη απηφο ν ηχπνο ζπκπεξηθνξάο είλαη κάιινλ 

ζπάληνο, παξφιν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εθπαίδεπζε 

DREAM έρνπλ αξρίζεη λα ην αζθνχλ. 

 

Λεπηνκεξέζηεξα, νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρσξψλ εηαίξσλ αλαθέξνληαη 

ζηνλ αθφινπζν πίλαθα (Πίλαθαο 8): 
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ΠΙΝΑΚΑ 8 - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΣ-ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 4 Κπξίωο απμεκέλνη δείθηεο 

ΔΛΛΑΓΑ 4.1 

ΓΑΛΛΗΑ 4.1 

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία 5 ("Απηφο / απηή ελζαξξχλεη θαη ππνζηεξίδεη 

ην παηδί ζηελ εθηέιεζε κηαο απνζηνιήο"), ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη κεηά 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαηάξηηζεο DREAM, νη εθπαηδεπηηθνί «ζπρλά» 

αζρνινχληαη άκεζα κε ηελ ελζάξξπλζε ησλ θηλήηξσλ ησλ παηδηψλ, 

ππνζηεξίδνληάο ηνπο ζε ελδερφκελεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο φηαλ είλαη 

απαξαίηεην, παξαηεξψληαο ηνπο πξνζεθηηθά θαη ππνζηεξίδνληαο ηνπο ζεηηθά 

θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Απφ ηελ άπνςε απηή, ζηε Γαιιία, ηελ 

Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία, έγηλαλ πνιχ ζεηηθέο αμηνινγήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

ππνζηήξημε ησλ θηλήηξσλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζηάζεο, θαζψο θαη ηελ 

ππνζηήξημε ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ. 

 

ε θακία απφ ηηο ρψξεο εηαίξνπο νη δάζθαινη δελ εθθξάδνπλ ππνηηκεηηθέο 

πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο γηα ηα ιάζε ησλ παηδηψλ: νχηε ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

είλαη θπξίσο γλσζηηθέο, νχηε ζε επηθξαηνχζεο ζρεζηαθέο. Απηφ απνδεηθλχεη κηα 

ζπιινγηθή θαη επξεία ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο παξνρήο 

επνηθνδνκεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο θαη φρη αμηνιφγεζεο θξίζεσλ γηα ην άηνκν. 

 

Λεπηνκεξέζηεξα, νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρσξψλ εηαίξσλ, ελψ 

παξνπζηάδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη, αλαθέξνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 

(Πίλαθαο 9): 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 5 Κπξίωο απμεκέλνη δείθηεο 

ΗΣΑΛΗΑ 5.2, 5.5, 5.6, 5.7 

 

Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε 

θαηάξηηζε επηθεληξσκέλε ζε ρξήζηκεο ζηξαηεγηθέο ψζηε λα δηαηεξεζεί ε 

πξνζνρή ηεο ηάμεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη λα 

δηεπθνιπλζεί ε εδξαίσζε ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηψληαη ζηα παηδηά. 

 

2.4 Απνηειέζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 6-10 
 

Ζ ζπγθξηηηθή αλάιπζε γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 6-10 δείρλεη φηη φζνλ αθνξά ηε 

ιεηηνπξγία 1 ("Απηφο / απηή αλαδεηά θαη πξνσζεί ζπλαηζζεκαηηθά 

ζπλαηζζεκαηηθέο επαθέο") πξνθχπηεη φηη, γεληθά, νη εθπαηδεπηηθνί απφ φιεο ηηο 

ρψξεο εηαίξνπο πξνζπαζνχλ λα πξνσζήζνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή, θαη, κεηά ηελ εθπαίδεπζε DREAM, 

νη πξαθηηθέο απηέο είλαη πην ζπρλέο. Δπηπιένλ, γεληθά, κεηά ηελ εθπαίδεπζε, νη 

δάζθαινη δίλνπλ κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηε ζπλαηζζεκαηηθά ζπλαηζζεκαηηθή 

δηάζηαζε, θαηά ηε δηάξθεηα γλσζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κέζσ πξαθηηθψλ 

φπσο: δηαηήξεζε ηεο νπηηθήο επαθήο, ηξφπνο ππνδνρήο κε θσλή θαη 

ρεηξνλνκίεο, αθήλνληαο ηα παηδηά ζην ρξφλν λα εθθξαζηνχλ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο νη θαζεγεηέο 

αληηθαηνπηξίδνληαη βαζηά ζηα ζέκαηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. 

 

Λεπηνκεξέζηεξα, νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρσξψλ εηαίξσλ, ελψ 

παξνπζηάδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη, αλαθέξνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 

(Πίλαθαο 10): 
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ΠΙΝΑΚΑ 10 - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΣ-ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 1 Κπξίωο απμεκέλνη δείθηεο 

ΗΣΑΛΗΑ 
1.2 (ζε δξαζηεξηφηεηεο πην θνηλσληθν-ζρεζηαθνχ 
ραξαθηήξα) 
1.4 

ΗΠΑΝΗΑ 1.2 [score 5]  

 

Γεληθά, ε νξγάλσζε ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ δίλεη ζηνπο δαζθάινπο ιηγφηεξεο 

επθαηξίεο λα βξεζνχλ ζην παηδηθφ επίπεδν θαη λα βηψζνπλ θπζηθή επαθή κε ην 

θάζε παηδί: επεηδή νη πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη αθηεξσκέλεο ζηηο δηδαθηηθέο 

δηδαζθαιίεο θαη επνκέλσο ιίγα αθήλνληαη γηα ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα πξνσζήζνπλ ζρεζηαθέο αληαιιαγέο. 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ θαηάξηηζε πηζηεχνπλ φηη ε ιεηηνπξγία απηή ζα πξέπεη λα 

εληζρπζεί ηφζν κέζσ ηεο εδξαίσζεο ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα, αιιά θαη θπξίσο κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ηθαλφηεηαο, ηδίσο ηνπ ζεσξεηηθνχ ηνπο πεδίνπ, παξαδείγκαηα θαιψλ ζρνιηθψλ 

θαη εμσζρνιηθψλ πξαθηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο. 

 

ε ζρέζε κε ηε Λεηηνπξγία 2 ("Απηφο / απηή πξνάγεη ηε γλψζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ζθαίξαο θαη ηεο δηα-ππνθεηκεληθήο ζρέζεο ζηα παηδηά"), νη 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο είλαη πην παξνχζεο κεηά ηελ πξαγκαηνπνηεζείζα 

παξέκβαζε εθπαίδεπζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κεηά ηελ εθπαίδεπζε ππάξρεη 

κηα απμεκέλε ηάζε γηα ηνπο δαζθάινπο λα ζπλνδεχνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ ιεθηηθή έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, κε ηελ απμεκέλε 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη απηφ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ξφινπο ηνπ 

δαζθάινπ. 

 

Λεπηνκεξέζηεξα, νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρσξψλ εηαίξσλ αλαθέξνληαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα (Πίλαθαο 11): 
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ΠΙΝΑΚΑ 11 - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΣ-ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 2 Κπξίωο απμεκέλνη δείθηεο 

ΗΣΑΛΗΑ  
2.1, 2.2, 2.3 (ζε δξαζηεξηφηεηεο πην θνηλσληθν-
ζρεζηαθνχ ραξαθηήξα) 
2.4 

 

Οη αιιειεπηδξάζεηο θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο αληαιιαγέο πνπ κεηαθέξνληαη θαη 

κέζσ ηεο ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. 

Δπηπιένλ, ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ αζιήκαηνο 

κπνξνχλ επίζεο λα ζπκβάινπλ ζε απηφ, αλ θαη ην θχξην κέζν ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη δηάινγνο ζηελ θαζεκεξηλή δηδαζθαιία. 

 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε, νη δάζθαινη αχμεζαλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

πξνβιεκαηίδνπλ ηα παηδηά γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα ζπλαηζζήκαηα, βνεζψληαο ηνπο λα αλαπηχμνπλ 

αλεμάξηεηεο ιχζεηο αλεμάξηεηα φηαλ νη ζπκπεξηθνξέο πνπ εθαξκφζηεθαλ δελ 

ήηαλ απνδεθηέο. Οη εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ ηελ αλάγθε εηδηθεπκέλεο 

θαηάξηηζεο πνπ επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν πξνψζεζεο ηεο αλάπηπμεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο ζηνπο καζεηέο ηνπο, 

γεληθά, αιιά θαη παξνπζία πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

 

ρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία 3 ("Πξνσζεί ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα" 

θαισζνξίδνπλ "ηε δηάζεζή ηνπο θαη λα παξακείλνπλ ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ 

απηνλνκία ηνπο ζηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ), ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πεηξάκαηνο είλαη εηεξνγελή. πγθεθξηκέλα, πξνθχπηεη φηη ζηελ Ηηαιία απηφ ην 

είδνο ζρέζεο είλαη πην ζηνρεπκέλν ζε κεκνλσκέλα παηδηά παξά ζε νιφθιεξε 

ηελ ηάμε, ζηελ Διιάδα ππάξρεη κηα κηθξή ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία δελ 

θαίλεηαη λα είλαη ηφζν εκθαλήο ζηελ Ηζπαλία. 
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Λεπηνκεξέζηεξα, νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρσξψλ εηαίξσλ αλαθέξνληαη 

ζηνλ αθφινπζν πίλαθα (Πίλαθαο 12): 

 

ΠΙΝΑΚΑ 12 - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΣ-ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 3 Κπξίωο απμεκέλνη δείθηεο 

ΔΛΛΑΓΑ 3.1 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο θάζεο, νη δάζθαινη ηφληζαλ ηε ρξεζηκφηεηα 

λα πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά ζηηγκέο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα δήζνπλ κφλνη 

ηνπο ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, εηδηθά ζηε δηαρείξηζε νξηζκέλσλ 

θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηάμεο ή πξνζσπηθέο. Χζηφζν, ε ρξήζε απηήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο σο ζηηγκήο γηα λα απνθηήζνπλ ηα παηδηά λα αληηθαηνπηξίδνπλ 

απζεληηθά θαη ζε βάζνο ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο δπλακηθή 

είλαη ιηγφηεξν παξνχζα. 

 

Απφ πνηνηηθή άπνςε, ηα δεδνκέλα ησλ παξαηεξήζεσλ θαη νη ζπλεηζθνξέο πνπ 

εθθξάδνληαη πξνθνξηθά απφ ηνπο θαζεγεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο 

ππνδειψλνπλ ηελ αλάγθε λα θαιιηεξγεζεί βαζχηεξα ε θαηαλφεζε θαη ε 

απνδνρή ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Πξάγκαηη, κε ηελ εκθάληζε ζπλαηζζεκάησλ 

φπσο ν ζπκφο ή ε ζιίςε, ε ζηάζε πνπ εμαθνινπζεί λα είλαη αξθεηά δηάρπηε 

ζηνπο θαζεγεηέο είλαη απηή ηεο εμάιεηςεο απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ, επεηδή 

ζεσξνχληαη σο θάηη αξλεηηθφ, ηφζν γηα ηνλ δάζθαιν φζν θαη γηα ην άηνκν πνπ 

ηα αηζζάλεηαη. Ζ έλδεημε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαηάξηηζε αθνξά ηε ζεκαζία 

κηαο πεξαηηέξσ εκβάζπλζεο ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ ξφινπ απηψλ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, νη νπνίεο ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα θαη ζε φκνηεο θαηαζηάζεηο 

είλαη πξάγκαηη κηα κεγάιε πεγή γηα ηνλ άλζξσπν. Δηδηθφηεξα, ε εθπαίδεπζε 

απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο, ηα αθφινπζα 

ζέκαηα: πλαηζζεκαηηθή ηθαλφηεηα, ηαπηνπνίεζε, ξχζκηζε, απνδνρή 

ζπλαηζζεκάησλ, λνεηηθνπνίεζε. 
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ζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία 4 («Αλαγλσξίδεη ηελ αηνκηθφηεηα θαη ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα θάζε παηδηνχ»), ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε δείρλεη φηη απηή ε ιεηηνπξγία 

είλαη εμίζνπ παξνχζα κεηαμχ ησλ ρσξψλ εηαίξσλ θαη φηη, κεηά ηελ θαηάξηηζε, 

απηφ ην είδνο ζπκπεξηθνξάο εδξαηψλεηαη. Δηδηθφηεξα, νη δάζθαινη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ νκηιία θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξνφδνπ, ησλ ζεηηθψλ 

δξάζεσλ, ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θάζε παηδηνχ, 

επηδεηθλχνληαο απμεκέλε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο αλαγλψξηζεο ησλ 

αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παηδηψλ. Μία απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ 

παξακέλνπλ αλνηρηέο κε απηή ηελ έλλνηα είλαη ν ηξφπνο λα αληαπνθξηζνχκε 

επαξθψο ζηελ αλάγθε απην-επηβεβαίσζεο ησλ παηδηψλ κέζα ζε έλα ζπιινγηθφ 

πιαίζην, ηελ ηάμε. χκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζα ήηαλ 

ρξήζηκν λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζην λα ηνπο βνεζήζνπλ λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ζπιινγηθέο αληαιιαγέο, επνηθνδνκεηηθέο 

ζπδεηήζεηο θαη πξσηνβνπιίεο, βνεζψληαο ηα παηδηά ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο 

απην-επηβεβαίσζεο. 

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία 5 ("Δλζαξξχλεη θαη ππνζηεξίδεη ην παηδί ζηελ 

εθηέιεζε κηαο απνζηνιήο"), νη δάζθαινη ησλ ρσξψλ εηαίξσλ απνδεηθλχνπλ φηη 

είλαη ελεξγά ππεχζπλνη γηα ηε ιεηηνπξγία απηή. Δληνχηνηο, νξηζκέλνη δείθηεο 

απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο θαίλεηαη λα εληζρχνληαη σο απνηέιεζκα ηεο θαηάξηηζεο, 

θαη ηδίσο ηεο δπλαηφηεηαο λα ζπλδένληαη νη πξνεγνχκελεο γλψζεηο κε ηνπο 

λεναπνθηεζέληεο θαη λα παξαθηλνχληαη θαη λα ελζαξξχλνληαη ηα παηδηά. ζνλ 

αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ ειηθηαθή νκάδα 3-6 εηψλ, αθφκε θαη εθείλνη 

ζην δεκνηηθφ ζρνιείν δελ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα εθθξάζνπλ αξλεηηθέο απφςεηο 

γηα ηα παηδηά σο απνηέιεζκα ησλ ιαζψλ ηνπο ή ησλ αβεβαηνηήησλ ηνπο. 
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Λεπηνκεξέζηεξα, νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρσξψλ εηαίξσλ, ελψ ππάξρνπλ 

θαη πεξηγξάθνληαη, αλαθέξνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα (Πίλαθαο 13): 

 

ΠΙΝΑΚΑ 13 - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΣ-ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 5 Κπξίωο απμεκέλνη δείθηεο 

ΔΛΛΑΓΑ 5.2, 5.6 

ΓΑΛΛΙΑ 5.2, 5.6 

ΙΣΑΛΙΑ 5.5, 5.6 

ΙΠΑΝΙΑ 5.1 [score 5], 5.2, 5.3, 5.6 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο ππνδεηθλχνπλ φηη απηή ε ιεηηνπξγία είλαη 

επξέσο παξνχζα ζε φιεο ηηο ρψξεο εηαίξνπο θαη φηη κηα εθπαηδεπηηθή 

παξέκβαζε, φπσο απηή πνπ πξνζθέξεη ην πξφγξακκα DREAM, είλαη 

πεξηζζφηεξν απφ επαξθήο γηα ηελ εδξαίσζε απηψλ ησλ πηπρψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ζχλδεζε ησλ πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ κε απηέο λα απνθηήζνπλ 

πην πξφζθαηα ή αθφκα θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ. 
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3. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ 
ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ: 
ΟΡΙΜΔΝΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 

 
Enrica Ciucci, Lucia Maddii 
 

 

3.1 Δηζαγωγηθέο ππνζέζεηο 
 

ην παξφλ θεθάιαην, ην νπνίν απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ Δγρεηξίδηνπ, 

παξνπζηάδνληαη θάπνηεο εκπεηξίεο ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνχζαλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ καδί κε ηα παηδηά, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο: ζπγθεθξηκέλα, ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

αλαγλσξίδνπλ, λα εθθξάδνπλ θαη λα ξπζκίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα.  

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο είλαη ιεηηνπξγηθέο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ πνπ 

είλαη ρξήζηκεο γηα: 

 

 ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ άιινπ θαη ηνπ άιινπ. 

 ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ ζπλαηζζήκαηα, 

 λα εληνπίδνληαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη λα αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο ίδηεο ηηο ζπκπεξηθνξέο. 

 ε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζήκαησλ κε ην ζψκα / ρεηξνλνκίεο / ιφγηα / ζρέδηα 

/ κνπζηθή, θ.α.  

 ε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο 

 ε πινπνίεζε ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πξνο ηνπο ζπληξφθνπο. 

 

Γλσξίδνπκε φηη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη εκπεηξίεο ζα πξνσζήζνπλ απηέο ηηο 

δεμηφηεηεο κε έλαλ απζηεξά "αιιεινζπλδεφκελν" ηξφπν. πσο είλαη πξνθαλέο 

φηη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχληαη κε πνιχ κηθξά παηδηά είλαη πνιχ πην 
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ιεηηνπξγηθφ λα αληηκεησπηζηεί κία δεμηφηεηα θάζε θνξά, ελψ απφ εθείλεο ηνπ 

ηξίηνπ έηνπο δσήο είλαη δπλαηφλ λα πξνηαζνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ απφ θνηλνχ αλάπηπμε πνιιαπιψλ δεμηνηήησλ. 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά απφ 0-3 έηε κε ζηφρν ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ έθθξαζή ηνπο κπνξνχλ λα 

ππνζηεξηρζνχλ κέζσ φισλ ησλ ξνπηηλψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θαζεκεξηλή 

δσή ησλ παηδηψλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο Πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη θξνληίδαο 

(ΠΔΦ). Τπνζέηνπκε φηη ηα απηά ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη παξφληα θαηά ηελ 

πξνζέιεπζε θαη ηελ αλαρψξεζή ηνπο ηηο δνκέο Πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θξνληίδαο (ΠΔΦ), ηε ζηηγκή ηνπ ρσξηζκνχ ή ζηελ επαλέλσζε κε ηνπο γνλείο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξσηλνχ δηαιείκκαηνο ή θαηά ην γεχκα ή, επηπιένλ, ζε 

θπζηθή επαθή κε ηνλ ελήιηθα ηελ ψξα ηεο αιιαγήο ησλ κσξψλ. Απηέο νη 

ζηηγκέο είλαη επλντθέο, γηα ηνλ θξνληηζηή, γηα λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

εθθξάδεη ην παηδί θαη λα ηα επηζηξέςεη ζ 'απηφ, ζαλ έλαλ «ζπλαηζζεκαηηθφ 

θαζξέθηε». Δίλαη ζαλ ν θξνληηζηήο λα εηζάγεη κηα ιεθηηθή ηζηνξία πνπ είλαη κηα 

πινθή ζηελ εκπεηξία πνπ βηψλεη ζπγθεθξηκέλα ην παηδί, βνεζψληαο έηζη 

ζηαδηαθά λα βξεη ηα ζσζηά ιφγηα γηα λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, λα βξεη 

ζπλδέζεηο αλάκεζα ζε πξνεγνχκελα γεγνλφηα, ζπλαηζζήκαηα θαη ζπλέπεηεο γη’ 

απηφλ θαη γηα άιινπο. 

 

Απφ ην δεχηεξν έσο ην ηξίην έηνο ηεο δσήο ησλ παηδηψλ, απηέο νη εκπεηξίεο 

κπνξνχλ λα εκπινπηηζηνχλ κε θπζηθά αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο. Γηα λα 

ζπλνδεχνπλ ηα παηδηά ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα εληνπίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο, πξνηείλεηαη λα δνπλ «δηεγεξηηθέο» εκπεηξίεο, κε φιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπο. 

Γηα παξάδεηγκα, θάλνληαο έλα είδνο "ζθνηεηλνχ δσκαηίνπ": κηα "ζήξαγγα" κέζα 

απφ ην δσκάηην, θαη ζπλνδεχνληαο ηελ εκπεηξία κε ηε δνθεξή κνπζηθή. 

Μηα ξνπηίλα πνπ πξνζθέξεηαη ζηα ζπλεζηζκέλα παηδηά λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα 

εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο είλαη απηή ηεο έθθιεζεο, έηζη ψζηε, εθηφο 
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Project DREAM 
Αλάπηπμε θαη πηινηηθή εθαξκνγή ελόο κνληέινπ  
Σπλαηζζεκαηηθήο Εθπαίδεπζεο 
Κσδηθνο: 2016-1-IT02-KA201-024123 

 

απφ ην λα έρνπλ ηα παηδηά λα δείμνπλ ηε δηθή ηνπο θσηνγξαθία γηα λα πνχκε φηη 

είλαη παξφληεο, κπνξνχλ λα ηνπο δεηεζεί λα ηα βάινπλ δίπια ζηε θσηνγξαθία 

έλα ρακφγειν πξφζσπν πνπ εθθξάδεη ην ζπλαίζζεκα πνπ αηζζάλεηαη εθείλε 

ηελ ζηηγκή ή γηα λα ζεκαηνδνηήζεη έλα ηξαβεγκέλν πξφζσπν, πνπ αληηζηνηρεί 

ζην ζπγθεθξηκέλν ζπλαίζζεκα ηνπο. Αθφκε θαη θιηπ ηαηληψλ θηλνπκέλσλ 

ζρεδίσλ ή ζειίδσλ βηβιίσλ πνπ επηθεληξψλνληαη ζε αηνκηθά ζπλαηζζήκαηα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ζπλνδεχζνπλ ηα κεγαιχηεξα παηδηά ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, θαζψο θαη ηηο ζηάζεηο θαη ηνλ ηφλν ηεο θσλήο 

πνπ ζπλδέεηαη κε απηά. 

 

Μηα άιιε ρξήζηκε δξαζηεξηφηεηα είλαη ν ιεγφκελνο "θχθινο ηξαγνπδηψλ", θαηά 

ηνλ νπνίν, κε ηε δηακφξθσζε ηεο θσλήο θαη ηελ έκθαζε ζηελ έθθξαζε ηνπ 

πξνζψπνπ θαη ηελ ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ηα παηδηά κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ 

γηα ηνλ εληνπηζκφ δηαθνξεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα κνξθή κνληέινπ πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έξγνπ DREAM ζηελ Ηηαιία, ζην ICTB ηεο Terranuova Bracciolini, γηα λα 

ζρεδηάζεη θαη λα πινπνηήζεη δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηα παηδηά απφ 

0 έσο 3 εηψλ ή κηθηέο νκάδεο 0-6.  

 

Οη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ιεηηνπξγηθέο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

αθφινπζσλ δεμηνηήησλ θαη ζηφρσλ: 

 

 λα εληνπίζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ηδίνπ θαη ησλ άιισλ. 

 λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ζπλαηζζήκαηα. 

 λα εληνπίζνπκε ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ αηζζαλφκαζηε θαη λα πξνβιεκαηηζηνχκε γηα απηέο ηηο 

ζπκπεξηθνξέο. 
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Project DREAM 
Αλάπηπμε θαη πηινηηθή εθαξκνγή ελόο κνληέινπ  
Σπλαηζζεκαηηθήο Εθπαίδεπζεο 
Κσδηθνο: 2016-1-IT02-KA201-024123 

 

3.2 Γξαζηεξηόηεηεο γηα παηδηά από 0-3 εηώλ ή κηθηέο νκάδεο 
0-6 

 

3.2.1 Γξαζηεξηόηεηα 1 
 
 

Σίηινο: Ση ζπκβαίλεη κε ην πξόζωπό ζνπ; (1) 

ηόρνη  
Να εληζρπζεί ν εληνπηζκφο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη λα πξνσζεζνχλ νη εθθξαζηηθέο ηθαλφηεηεο. 

Παξαιήπηεο (κηθξή / κεγάιε νκάδα, ειηθηαθέο νκάδεο ...) 
ε δεπγάξηα ή ζε κηθξέο νκάδεο 
Παηδηά ειηθίαο 3 εηψλ 

Δξγαιεία 
Δλαο θαζξέθηεο 

Πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο 
Πξνηείλεηε ζε έλα παηδί έλα ζπλαίζζεκα πνπ πξέπεη λα εθθξάζεη: γηα παξάδεηγκα, δείρλνληάο 
ην ζην πξφζσπφ ζαο, θαη ιέγνληαο κηα ζχληνκε ηζηνξία πνπ ην πξνθαιεί. Εεηήζηε απφ ην παηδί 
λα ην δηακνξθψζεη, θνηηάδνληαο ζηνλ θαζξέθηε. Φσηνγξαθήζηε ην ή "δηνξζψζηε ην". Εεηήζηε 
απφ ηα άιια παηδηά λα αλαγλσξίζνπλ απηφ ην ζπλαίζζεκα θαη ηη (δείθηεο) ην πξνθάιεζε (-αλ). 
 

Παξαηεξήζεηο 
Βνεζάκε ηα παηδηά λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 
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Αλάπηπμε θαη πηινηηθή εθαξκνγή ελόο κνληέινπ  
Σπλαηζζεκαηηθήο Εθπαίδεπζεο 
Κσδηθνο: 2016-1-IT02-KA201-024123 

 

3.2.2 Γξαζηεξηόηεηα 2 
 
 

Σίηινο: Ση ζπκβαίλεη κε ην πξόζωπό ζνπ; (2) 

ηόρνη  
Να εληζρπζνχλ νη ηθαλφηεηεο ελζπλαίζζεζεο. 

Παξαιήπηεο (κηθξή / κεγάιε νκάδα, ειηθηαθέο νκάδεο ...) 
ε δεπγάξηα ή ζε κηθξέο νκάδεο 
Παηδηά ειηθίαο 3 εηψλ 

Δξγαιεία 
Καλέλα 

Πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο 
Σαθηνπνηήζηε ηα παηδηά ζε δχν ζεηξέο, ην έλα κπξνζηά απφ ην άιιν: ηε ζεηξά ησλ εζνπνηψλ 
θαη ηε ζεηξά θαζξεθηψλ. Ξεθηλήζηε κε απιέο θαη ζχληνκεο ελέξγεηεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 
απμήζεηε ζηαδηαθά ηε δπζθνιία. ηε ζπλέρεηα, αληηζηξέςηε ηνπο ξφινπο. Μφιηο θαηαιάβνπλ ηνλ 
κεραληζκφ ηνπ παηρληδηνχ, δεηήζηε απφ ηνπο εζνπνηνχο λα εθθξάζνπλ έλα ζπλαίζζεκα θαη 
ηνπο θαζξέθηεο λα ηνπο κηκεζνχλ. 

Παξαηεξήζεηο 
Έλα παηδί πξέπεη λα αληηπξνζσπεχεη έλα «ζπλαηζζεκαηηθφ πξφζσπν» πνπ ζρεδηάδεηαη ζε κηα 
θάξηα. πνηνο καληέςεη ην πξφζσπν παίξλεη ζεηξά. Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη, κέρξη λα 
ηειεηψζνπλ νη θάξηεο κε ηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα. 
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Project DREAM 
Αλάπηπμε θαη πηινηηθή εθαξκνγή ελόο κνληέινπ  
Σπλαηζζεκαηηθήο Εθπαίδεπζεο 
Κσδηθνο: 2016-1-IT02-KA201-024123 

 

3.2.3 Γξαζηεξηόηεηα 3 
 
 

Σίηινο: Σν ραιαζκέλν ηειέθωλν ηωλ ζπλαηζζεκάηωλ 

ηόρνη  
Να εληζρχζεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη λα πξνσζήζεη ηηο εθθξαζηηθέο 
ηθαλφηεηεο. 

Παξαιήπηεο (κηθξή / κεγάιε νκάδα, ειηθηαθέο νκάδεο ...) 
ε δεπγάξηα ή ζε κηθξέο νκάδεο 
Παηδηά ειηθίαο 3 εηψλ 

Δξγαιεία 
Καλέλα 

Πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο 
Σα παηδηά θάζνληαη ζηε ζεηξά. Σν πξψην απφ ηε ζεηξά ζθέθηεηαη έλα ζπλαίζζεκα θαη θάλεη ην 
πξφζσπν ηνπ λα δείρλεη απηφ ην ζπλαίζζεκα. Μπνξείηε επίζεο λα βνεζήζεηε ην παηδί, 
ιέγνληάο ηνπ κηα ηζηνξία πνπ πξνθαιεί έλα ζπγθεθξηκέλν ζπλαίζζεκα. ηε ζπλέρεηα, ην πξψην 
παηδί πεξλάεη εθείλν ην πξφζσπν ζην δίπια παηδί, ην νπνίν ηνλ θνηηάεη πξνζεθηηθά θαη ζηε 
ζπλέρεηα ην κεηαθέξεη ζε άιιν. Σν ηειεπηαίν παηδί έρεη ην θαζήθνλ λα καληέςεη ην ζπλαίζζεκα. 
Κάζε θνξά ηα παηδηά αιιάδνπλ ζέζεηο, έηζη ψζηε λα είλαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηελ ηειεπηαία 
ζεηξά. 

Παξαηεξήζεηο 
ηελ πεξίπησζε ηεο «εθδήισζεο» ελφο ζπλαηζζήκαηνο δηαθνξεηηθνχ απφ ην αξρηθφ, ν 
ελήιηθαο πξνηείλεη κηα ζθέςε γηα ην γηαηί δελ ήηαλ δπλαηφλ λα εληνπηζηεί απηφ ην ζπλαίζζεκα. 
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Αλάπηπμε θαη πηινηηθή εθαξκνγή ελόο κνληέινπ  
Σπλαηζζεκαηηθήο Εθπαίδεπζεο 
Κσδηθνο: 2016-1-IT02-KA201-024123 

 

3.2.4 Γξαζηεξηόηεηα 4 
 
 

Σίηινο: Σν παδι ηωλ πξαγκάηωλ 

ηόρνη  
Να εληζρπζεί ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Παξαιήπηεο (κηθξή / κεγάιε νκάδα, ειηθηαθέο νκάδεο ...) 
ε δεπγάξηα ή ζε κηθξέο νκάδεο 
Παηδηά ειηθίαο 3 εηψλ 

Δξγαιεία 
Φχιια κε ζρέδηα ζηινπέηεο πξνζψπσλ. 

Πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο 
Κάζε παηδί έρεη ην ζρέδην κηαο ζηινπέηαο ελφο πξνζψπνπ θαη πξέπεη λα εηζάγεη κεξηθά θνκκάηηα 
παδι κε κάηηα θαη ζηφκα πνπ εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Μπνξείηε λα αθήζεηε ηα 
παηδηά ειεχζεξα λα επηιέμνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνπο ξσηήζεηε πνην ζπλαίζζεκα 
εθπξνζσπείηαη θαη απφ ην ηη είλαη δπλαηφλ λα θαηαιάβεηε φηη ην πξφζσπν αηζζάλεηαη αθξηβψο 
απηφ ην ζπλαίζζεκα. Δπηπιένλ, κπνξείηε λα δεηήζεηε απφ ην παηδί λα ζαο δείμεη φηη ηα κάηηα θαη 
ην ζηφκα έρνπλ πξφζσπν ... π.ρ. ζπκσκέλν. 
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Αλάπηπμε θαη πηινηηθή εθαξκνγή ελόο κνληέινπ  
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3.2.5 Γξαζηεξηόηεηα 5 
 
 

Σίηινο: Σν «πξηλ» θαη ην «κεηά» ηωλ ζπλαηζζεκάηωλ 

ηόρνη  
Δλίζρπζε ηεο αλαγλψξηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ ζπλαηζζήκαηα θαη 
ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ. 

Παξαιήπηεο (κηθξή / κεγάιε νκάδα, ειηθηαθέο νκάδεο ...) 
ε δεπγάξηα ή ζε κηθξέο νκάδεο 
Παηδηά ειηθίαο 3 εηψλ 

Δξγαιεία 
«Πξηλ» θαη «κεηά» θνκκάηηα παδι 

Πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο 
Υξεζηκνπνηνχληαη θνκκάηηα παδι «πξηλ θαη κεηά», κε ηα νπνία κπνξείηε λα πείηε κηα ηζηνξία 
πνπ πεξηιακβάλεη έλα πξνεγνχκελν (π.ρ., έλα ζθπιί πνπ γαβγίδεη), ηελ εηθφλα ελφο παηδηνχ πνπ 
εθθξάδεη έλα ζπλαίζζεκα (π.ρ., θφβνο), ηηο ζπλέπεηεο (π.ρ. Ζ κεηέξα πνπ αγθαιηάδεη ην παηδί 
γηα λα ηνλ αλαθνπθίζεη). Γηα παξάδεηγκα, έλα παηδί ζέιεη έλα παηρλίδη-απηνθίλεην. Παίξλεη κηα 
ζπζθεπαζία δψξνπ: ην παηδί ην αλνίγεη θαη βξίζθεη έλα ην παηρλίδη. Χο εθ ηνχηνπ, ην παηδί είλαη 
επηπρηζκέλν θαη αγθαιηάδεη ηνλ θίιν πνπ ηνπ ην έδσζε. 

Παξαηεξήζεηο 
Πξηλ απφ απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, ζα πξέπεη λα επαιεζεχζνπκε φηη ην παηδί έρεη ήδε 
απνθηήζεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη ζπλδέζεηο πξηλ θαη κεηά κε άιιεο θάξηεο. Γηα παξάδεηγκα: 
πξψηα, έλα κηθξφ θνξίηζη έρεη καθξηά καιιηά, κεηά έλα ςαιίδη, ην απνηέιεζκα είλαη φηη, ηψξα, ην 
θνξίηζη έρεη θνληά καιιηά.. 
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Αλάπηπμε θαη πηινηηθή εθαξκνγή ελόο κνληέινπ  
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3.2.6 Γξαζηεξηόηεηα 6 
 
 

Σίηινο: Οη κεηαθνξείο 

ηόρνη  
Δλίζρπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ακνηβαίαο βνήζεηαο. 

Παξαιήπηεο (κηθξή / κεγάιε νκάδα, ειηθηαθέο νκάδεο ...) 
ε δεπγάξηα ή ζε κηθξέο νκάδεο 
Παηδηά ειηθίαο 3 εηψλ 

Δξγαιεία 
Δλα κπαιφλη 

Πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο 
Σα δεπγάξηα πνπ είλαη ρσξηζκέλα ζε δεπγάξηα έρνπλ ην θαζήθνλ λα κεηαθέξνπλ έλα κπαιφλη 
ηνπνζεηεκέλν κεηαμχ ησλ θνηιηψλ ηνπο ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ρέξηα ηνπο. 

Παξαηεξήζεηο 
Απηή ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ κηα ηζηνξία πνπ ζηνρεχεη ζηελ πξνζθνξά 
ελφο ζηφρνπ πνπ κνηξάδεηαη νιφθιεξε ε νκάδα (π.ρ. ια ηα δεπγάξηα πνπ κεηαθέξνπλ έλα 
κπαιφλη θαη λα γεκίδνπλ κηα πηζίλα, φπνπ κεηά κπνξνχλ λα «βνπηήμνπλ» φινη καδί). 
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3.2.7 Γξαζηεξηόηεηα 7 
 
 

Σίηινο: Οη κεηαθνξείο 

ηόρνη  
Δλίζρπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ακνηβαίαο βνήζεηαο. 

Παξαιήπηεο (κηθξή / κεγάιε νκάδα, ειηθηαθέο νκάδεο ...) 
ε δεπγάξηα ή ζε κηθξέο νκάδεο 
Παηδηά ειηθίαο 3 εηψλ 

Δξγαιεία 
Γχν ξαβδηά θαη κηα κπάια 

Πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο 
Μεηαθέξνληαο κηα κπάια απφ ην έλα ζεκείν ζην άιιν απφ ην δσκάηην, ρξεζηκνπνηψληαο δχν 
ξαβδηά ηνπνζεηεκέλα παξάιιεια κεηαμχ ηνπο. 

Παξαηεξήζεηο 
Απηή ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ κηα ηζηνξία πνπ ζηνρεχεη ζηελ πξνζθνξά 
ελφο ζηφρνπ πνπ κνηξάδεηαη νιφθιεξε ε νκάδα. 

Πηζαλέο παξαιιαγέο 
Μηα παξφκνηα δξαζηεξηφηεηα κηθξήο νκάδαο κπνξεί λα πξνηαζεί, ηνπνζεηψληαο ηα παηδηά κε 
ηελ πιάηε ηνπο ζην έδαθνο, ην έλα δίπια ζην άιιν, θαη ηα πφδηα ηνπο λα αθνπκπάλε ζηνλ 
ηνίρν. Σα παηδηά πξέπεη λα πεξπαηήζνπλ γχξσ κε κηα κεγάιε ςπρνθηλεηηθή κπάια. 
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3.2.8 Γξαζηεξηόηεηα 8 
 
 

Σίηινο: Θα ζε νδεγήζω! 

ηόρνη  
Δλίζρπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ακνηβαίαο βνήζεηαο. 

Παξαιήπηεο (κηθξή / κεγάιε νκάδα, ειηθηαθέο νκάδεο ...) 
ε δεπγάξηα ή ζε κηθξέο νκάδεο 
Παηδηά ειηθίαο 3 εηψλ 

Δξγαιεία 
Καλέλα 

Πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο 
Έλα παηδί θξαηά θιεηζηά ηα κάηηα ηνπ θαη ην άιιν ηνλ νδεγεί κε ην ρέξη ή πίζσ απφ ηελ πιάηε 
ηνπ, ζην ζηφρν πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί. 

Παξαηεξήζεηο 
Απηή ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ κηα ηζηνξία 
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3.2.9 Γξαζηεξηόηεηα 9 
 
 

Σίηινο: Γεζκνί 

ηόρνη  
Δλίζρπζε ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

Παξαιήπηεο (κηθξή / κεγάιε νκάδα, ειηθηαθέο νκάδεο ...) 
ε δεπγάξηα ή ζε κηθξέο νκάδεο 
Παηδηά ειηθίαο 3 εηψλ 

Δξγαιεία 
Καλέλα 

Πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο 
Γχν παηδηά είλαη δίπια-δίπια, έρνληαο ηνπο αζηξαγάινπο ησλ εζσηεξηθψλ πνδηψλ δεκέλνπο 
κεηαμχ ηνπο. Μαδί, πξέπεη λα θάλνπλ έλα ζχληνκν ηαμίδη. Μφιηο ηειεηψζεη έλα δεπγάξη, μεθηλάεη 
έλα άιιν. Κάζε δεπγάξη ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ πνπ κνηξάδεηαη 
νιφθιεξε ε νκάδα (γηα παξάδεηγκα, θάζε δεπγάξη θέξεη κηα θάξηα παδι, ε νπνία ζα 
νινθιεξσζεί κφιηο θηάζνπλ φια ηα δεπγάξηα ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο). 

Παξαηεξήζεηο 
Απηή ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ κηα ηζηνξία 

 

 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ ηξφπνη ελίζρπζεο ζηηο δνκέο 0-3 Πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θξνληίδαο (ΠΔΦ) ησλ γισζζηθψλ, θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθψλ 

θαη γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηζηνξίεο.  

 

Έλα απνηειεζκαηηθφ παξάδεηγκα απεηθνλίδεηαη ζην δνθίκην Ο ζπλαξπαζηηθόο 

θόζκνο ηνπ Ciro e Beba (Agliati, Brazzelli, Gandellini, Grazzani, Ornaghi, 2015), 

πνπ παξνπζηάδεη νθηψ ηζηνξίεο θαηάιιειεο γηα παηδηά ειηθίαο δχν έσο ηξηψλ 

εηψλ, φπνπ δχν θνπλέιηα δνπλ θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινχλ θφβν, επηπρία, 
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ζπκφ θαη ζιίςε. 1  ε θάζε ηζηνξία, κεηά απφ έλα ζχληνκν πξννίκην, 

παξνπζηάδεηαη κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ παξάγεη έλα ηδηαίηεξν 

ζπλαίζζεκα, αθνινπζνχκελν απφ ελέξγεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Σν θείκελν θάζε ηζηνξίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα πινχζην 

ςπρνινγηθφ ιεμηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζε ζπλαηζζήκαηα (ν ραξαθηήξαο θνβάηαη, 

ζπκψλεη, εθπιήζζεηαη, είλαη επηπρηζκέλνο). Ζ βαζηθή πηπρή ηεο εκπεηξίαο είλαη 

ε ζπδήηεζε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα, ε νπνία δηεμάγεηαη ζε κηα κηθξή νκάδα, 

μεθηλψληαο απφ ηηο έλλνηεο πνπ παξέρνπλ νη ηζηνξίεο, γχξσ απφ ηηο ηξεηο θχξηεο 

ζπληζηψζεο ηεο θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο (π.ρ. ) ζηε δηάζηαζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπκβνιήο ζηε ζπκπεξηθνξά (Tomasello, 2010). Γηα 

παξάδεηγκα, αλ ζέιεηε λα ελζαξξχλεηε ηηο πξνζσπηθέο ηζηνξίεο ησλ παηδηψλ 

γηα ηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, πξνθνξηθά θαη κε ιεθηηθά, ην εξέζηζκα 

εξσηήζεσλ πνπ ζα απεπζχλνληαη ζηα παηδηά ζα κπνξνχζε λα είλαη: "... Καη 

πφηε εθπιαγείηε; ηη θάλεηε;" , "... ηαλ είκαζηε επηπρείο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

είκαζηε ραξνχκελνη, γεκάηνη ραξά ...". Δάλ ζέιεηε λα μεθηλήζεηε ηα παηδηά κε κηα 

ζπδήηεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο 

ηζηνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην πξναλαθεξζέλ δνθίκην, ηα εξσηήκαηα 

δηέγεξζεο κπνξεί λα είλαη: "Ο Ciro ήηαλ ζπκσκέλνο γηαηί ..." ή "Αλ ζπκάζαη θη αλ 

θάπνηνο παίξλεη ηα παηρλίδηα ζαο καθξηά; ". ρεηηθά κε ηε ξχζκηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ηα εξσηήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη: "... Κάλεηε ηίπνηα γηα λα 

βνεζήζεηε ηνλ θίιν ζαο λα κελ ζπκψλεζηε πηα;". Σέινο, φζνλ αθνξά ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηε βνήζεηα, ηα παηδηά ζα κπνξνχζαλ λα δηεγεξζνχλ ζε 

ζπλνκηιία κε εξσηεκαηηθά φπσο: "... Βνεζάηε θαη ηνλ Μαηζαίν, φηαλ είλαη 

ιππεκέλνο θαη θιαίεη;". 

                                                 
1
 Σν δνθίκην (κέξνο κηαο ζπιινγήο παξακπζηψλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην κηαο δξάζεο δξάζεο πνπ 

αλέθεξε ν Agliati, Grazzani, Ornaghi, 2015) δηαηίζεηαη ζηα ηηαιηθά, κε ηνλ αξρηθφ ηίηιν L'emozionante 
mondo di Ciro e Beba ζηε δηεχζπλζε: https: 

//www.researchgate.net/publication/276289057_L%27emozionante_modo_di_Ciro_e_Beba_Storie_per_c
onversare_sulle_emozioni_con_i_bambini_al_nido? (Σειεπηαία πξφζβαζε ζηνλ ηζηφηνπν: 25.6.2019). 
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Δθηφο απφ δξαζηεξηφηεηεο φπσο απηέο πνπ παξνπζηάδνληαη, είλαη επίζεο 

δπλαηφ λα ζρεδηαζηνχλ δξάζεηο δξακαηνπνίεζεο ζηηο νπνίεο δίλεηαη ζηα παηδηά 

ε ηζηνξία ηνπ πξνεγνχκελνπ γηα λα ηνπο θάλνπλ λα «εηζέξρνληαη» ζην 

ζπλαίζζεκα πνπ βίσζαλ. 

 

Δπηπιένλ, γηα λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά λα παξακείλνπλ ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη 

λα κάζνπλ λα ηα ξπζκίδνπλ, κπνξνχκε λα πξνεηνηκάζνπκε: 

 

α) κηα γσληά ηεο αίζνπζαο σο "ρψξνπ", φπνπ ηα παηδηά κπνξνχλ λα 

"παξακείλνπλ καδί" κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Ο ρψξνο πξέπεη λα έρεη καιαθά, 

ζεξκά πιηθά, κεξηθά βηβιία (εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν θ.ιπ.). 

β) έλα ρψξν πνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί σο ν ρψξνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, γηα 

παξάδεηγκα κηα γσλία κε ην εκεξνιφγην πνπ ρηίζηεθε απφ ηνπο γνλείο, κε ηηο 

νηθνγελεηαθέο θσηνγξαθίεο ή έλα θαιάζη πνπ πεξηέρεη απηά ηα εκεξνιφγηα, 

γ) ηα θηβψηηα, ηα νπνία θαη ηα δχν πξννξίδνληαη σο "θνπηηά έθπιεμεο", απφ ηα 

νπνία νη εθπαηδεπηηθνί ζα εμάγνπλ πνιχ κηθξά θαη εηδηθά αληηθείκελα, ηα νπνία 

ζα αιιάδνπλ πεξηζηαζηαθά, ηφζν σο θνπηηά γηα ηελ απνζήθεπζε ζρεδίσλ / 

πηλαθίδσλ πνπ θάλνπλ ηα παηδηά λα αθήλνπλ κελχκαηα ζηνπο γνλείο ηνπο, 

δ) έλα κέξνο (ζπρλά έλα ληνπιάπη) ή έλα θνπηί, ζην νπνίν ηα παηδηά κπνξνχλ 

λα εγθαηαιείςνπλ ην κεηαβαηηθφ ηνπο αληηθείκελν θαη λα κπνξέζνπλ λα 

επαλαιεθζνχλ εάλ είλαη απαξαίηεην. 

 

Γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα εθαξκφζνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

ελαληίνλ ελφο άιινπ πξνζψπνπ εκπλεπζκέλνπ απφ ηα έξγα ηνπ Warneken θαη 

Tomasello, κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζηξαηεγηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ν 

ελήιηθαο κπνξεί λα δείμεη ηελ αλάγθε λα ην εθθξάζεη κε κε ιεθηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ην παηδί απνθξίλεηαη κε ζπκπεξηθνξά, 

ζα ηνλ επραξηζηήζεη γηα ηε βνήζεηά ηνπ θαη / ή γηα ηελ ελζπλαηζζεηηθή ηνπ 

ζπκπεξηθνξά. Μεξηθά παξαδείγκαηα θαηαζηάζεσλ κπνξεί λα είλαη ηα 
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αθφινπζα: εθθξάδνληαο ηνλ πφλν ζε έλα πφδη αθνχ ηνλ ρηππήζαηε ζην 

ηξαπέδη, έρνληαο ηα ρέξηα ζαο θαηερφκελα απφ έλα ζσξφ βηβιίσλ θαη κε 

μέξνληαο πψο λα αλνίμεηε ηηο πφξηεο ηνπ ληνπιαπηνχ, ξίρλνληαο έλα ζηπιφ 

πνιχ καθξηά γηα λα ην πάξεη, λα ράζεη έλα αληηθείκελν κέζα ζε κηα ξσγκή, αιιά 

ρσξίο λα κπνξεί λα ην πάξεη πάιη, γηαηί κφλν έλα παηδί κπνξεί λα εηζέιζεη. 

 

Με ηνλ ίδην ζθνπφ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε πιηθά φπσο ην ηξακπνιίλν ή 

ην δηπιφ ζσιήλα πνπ είλαη δηαζθεδαζηηθφ γηα ην παηδί αιιά ρξεηάδνληαη 

ζπλεξγαζία κεηαμχ αλζξψπσλ γηα ηέηνηα ρξήζε. Σν ηξακπνιίλν ζην νπνίν 

κπνξεί λα αλαπεδήζεη κηα κπάια, αιιά ην νπνίν πξέπεη λα θξαηεζεί απφ δχν 

άηνκα. Μηα παξαιιαγή απηνχ ηνπ παηρληδηνχ είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα 

κεγάιν ραιί (ή ηξαπεδνκάληηιν) πνπ πξέπεη λα θξαηεζεί καδί απφ κηα κηθξή 

νκάδα παηδηψλ. Ο δηπιφο ζσιήλαο πξνβιέπεη φηη ην παηδί, ζηε κία πιεπξά, 

εηζάγεη κηα κπάια πνπ θπιίεηαη κέζα ζην θνπηάθη πνπ ν ελήιηθαο θξαηάεη ζην 

άιιν άθξν ηνπ ζσιήλα. 

 

3.3 Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 3-10 θαη κηθηέο 
νκάδεο 3-6 θαη 6-10 

 

Με παηδηά ειηθίαο 3-10 εηψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξα εξγαιεία 

(βηβιία, κνπζηθά φξγαλα, κεηακθηέζεηο, ζεαηξηθέο αλαπαξαζηάζεηο θιπ.), 

Πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, λα αλαγλσξίζνπλ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ηηο 

δεκηνπξγνχλ θαη λα αληαλαθινχλ ηηο δηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ. Παξαθάησ παξαηίζεληαη νξηζκέλεο 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δείρλνπλ ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο παξαδείγκαηα 

γηα ηελ πξνψζεζε, ελίζρπζε θαη αλαγλψξηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δσήο ηνπ 

παηδηνχ ζηελ ειηθία ησλ 3-6 εηψλ θαη ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 
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3.3.1 Γξαζηεξηόηεηα 1 
 

Σίηινο: Ιζηνξίεο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηόρνη 
Να βνεζήζνπκε ηα παηδηά λα αλαγλσξίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα, δίλνληάο ηνπο έλα φλνκα.  

Παξαιήπηεο (κηθξή / κεγάιε νκάδα, ειηθηαθέο νκάδεο ...) 
Παηδηά ειηθίαο 3-6 εηψλ 

Δξγαιεία 
Δηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα. Γηα παξάδεηγκα : 
1) S.A. Llenas (2017), I colori delle emozioni, San Giovanni Lupatoto (Vr): Gribaudo. 
2) F. De Robertis (2017), A volte mi sento ... inondare di emozioni, Νάπνιε: Edises; 
3) R. Corallo (2014), Sei folletti nel mio cuore - 3-6 anni, Trento: Erickson. 

Πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο                    
Σα παηδηά θαινχληαη λα 
ηνπνζεηεζνχλ ζε κηα άλεηε ζέζε 
πνπ ελζαξξχλεη ηελ αθξφαζε: 
θαζηζκέλε ζην πάησκα, ζε καιαθά 
καμηιάξηα ή ζε έλα θηιφμελν ρψξν 
φπνπ φινη κπνξνχλ λα αθνχλ θαη λα 
δνπλ ηνλ δάζθαιν θαη ην βηβιίν πνπ 
ζα δηαβαζηεί.  Μεηά ηελ αλάγλσζε 
ηεο ηζηνξίαο, ηα παηδηά ξσηνχλ 
κεξηθέο δηεγεξηηθέο εξσηήζεηο γηα λα 
ελεξγνπνηήζνπλ ηε ζπδήηεζε. Γηα 
παξάδεηγκα: Ση έθαλε ην ηέξαο; Ση 
θάλεη ην ηέξαο ζηελ ηάμε; Πνχ είλαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα; Σα παηδηά θαινχληαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμνπλ πέληε αληηθείκελα ζηελ ηάμε 
πνπ έρνπλ ηα ρξψκαηα θίηξηλα (ραξνχκελα), κπιε (ζιίςε), θφθθηλν (ζπκφ), πξάζηλν (ήξεκν), 
καχξν (θφβνο). Απηά ηα αληηθείκελα ηνπνζεηνχληαη ζηε κέζε, έηζη ψζηε λα είλαη νξαηά ζε 
φινπο. Σα παηδηά θαινχληαη ζηε ζπλέρεηα λα πάξνπλ ην αληηθείκελν ηνπ ρξψκαηνο πνπ 
αληηζηνηρεί ζην ζπλαίζζεκά ηνπο θαη λα εμεγήζνπλ ηνλ ιφγν γηα ηελ επηινγή. ν δάζθαινο δεηά 
απφ άιια παηδηά λα πξνζπαζήζνπλ ή λα έρνπλ δνθηκάζεη ην ίδην ζπλαίζζεκα θαη αλ ζπκνχληαη 
ζε πνηα πεξίζηαζε. Ζ ζπλνκηιία πξέπεη λα δηεμαρζεί πξνζεθηηθά, θαζψο ηα παηδηά ηείλνπλ λα 
πξνζαξκφδνληαη ζε απηφ πνπ ιέλε νη άιινη ζχληξνθνη. ην ηέινο ηεο αλάγλσζεο, είλαη δπλαηφλ 
λα πξνηείλνπκε, ελαιιαθηηθά, ηελ αηνκηθή ζρεδίαζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ θαηαλνκή ζε κηα 
νκάδα. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα δάρηπια γηα λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε ηα ρξψκαηα, αθήλνληαο ηα παηδηά λα εθθξαζηνχλ κε ηα απνηππψκαηα ζην 
θχιιν. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα δηαθνξεηηθή ηερληθή δσγξαθηθήο κε βάζε 
θάζε ζπλαίζζεκα. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα αληηπξνζσπεχζνπλ ηνλ ζπκφ, ηα παηδηά πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ θαιακάθηα γηα λα δηαδψζνπλ θφθθηλα ζεκεία ζην θχιιν πνπ θπζάεη ζθιεξά 
πάλσ ζην άρπξν: κηα ρεηξνλνκία πνπ βνεζά ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ ζπκνχ. ην ηέινο ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο πξνηείλεηαη λα θξεκαζηνχλ ηα ραξηηά, πξνζπαζψληαο λα ηα νκαδνπνηήζνπλ κε 
ρξψκα / ζπγθίλεζε. Σα παηδηά κπνξνχλ λα δνπλ φηη δελ είλαη κφλνη ζε δσληαλφ θφβν, ζπκφ, 
ζιίςε θ.ιπ. 
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Project DREAM 
Αλάπηπμε θαη πηινηηθή εθαξκνγή ελόο κνληέινπ  
Σπλαηζζεκαηηθήο Εθπαίδεπζεο 
Κσδηθνο: 2016-1-IT02-KA201-024123 

 

3.3.2 Γξαζηεξηόηεηα 2 
 

Σίηινο: Ιζηνξίεο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηόρνη 
Να βνεζήζνπκε ηα παηδηά λα αλαγλσξίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη λα ηα επηθνηλσλνχλ  

Παξαιήπηεο (κηθξή / κεγάιε νκάδα, ειηθηαθέο νκάδεο ...) 
Παηδηά ειηθίαο 3-10 εηψλ 

Δξγαιεία 
Έλα κηθξφ βάδν κε ινπινχδηα, πέληε / επηά μχιηλα ξαβδηά, θάξηεο θαη ρξψκαηα 

Πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο                    
Απηή είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ είλαη ζθφπηκν λα πξαγκαηνπνηεζεί αθνχ έρεη εξγαζηεί, κέζα 
απφ ηελ αλάγλσζε ησλ ηζηνξηψλ, ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα ρξψκαηα πνπ ηα 
αληηπξνζσπεχνπλ (βιέπε πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα). Με κηθξφ μχιν θαη ρξσκαηηζηέο 
θάξηεο, νη δάζθαινη θαη ηα παηδηά πξνεηνηκάδνπλ ηα ινπινχδηα: θάζε ινπινχδη ζα έρεη 
δηαθνξεηηθφ ρξψκα γηα λα αληηπξνζσπεχεη έλα ζπλαίζζεκα (γηα παξάδεηγκα, θφθθηλν γηα ζπκφ, 
άζπξν ή γθξη γηα θφβν, θίηξηλν γηα ραξά, γαιάδην γηα ζιίςε, γηα αεδία). Οη καζεηέο ηνπ 
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κπνξνχλ λα εκπινπηίζνπλ ην βάδν ηνπο κε άιια ζπλαηζζήκαηα, φπσο 
πεξηθξφλεζε θαη έθπιεμε. Πξνηείλεηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο θαζεκεξηλέο ξνπηίλεο, γεληθά 
ζηε θάζε ππνδνρήο κεηά ηελ άθημε ζην ζρνιείν, ε επηινγή ηνπ ινπινπδηνχ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. 
Μφιηο ην θάζε παηδί επηιέμεη ην δηθφ ηνπ ινπινχδη, δεηείηαη απφ ηα παηδηά λα κνηξαζηνχλ κε ηνπο 
ζπκπαηξηψηεο ηνπο ηνλ ιφγν ηεο επηινγήο ηνπο. Οη δάζθαινη δηαρεηξίδνληαη ηε ζπλνκηιία 
αθνχγνληαο, αθήλνληαο ηα παηδηά λα πείζνπλ ηη είλαη δηαζέζηκα γηα λα επηθνηλσλήζνπλ εθείλε ηε 
ζηηγκή. 
ην Γεκνηηθφ ζρνιείν, είλαη δπλαηφλ λα ζπλερηζηεί απηή ε δξαζηεξηφηεηα, εηζάγνληάο ηελ φρη 
κφλν θαηά ηελ είζνδν ζην ζρνιείν αιιά θαη πξηλ θχγεη απφ ην ζρνιείν. ε απηή ηελ πεξίπησζε 
ην επηιεγκέλν ινπινχδη πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηνλ πάγθν κέρξη ην ηέινο ηεο εκέξαο. 
ελαιιαθηηθά, είλαη δπλαηφ λα θαηαζθεπαζηεί ν «θήπνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ»: έλα πάλει κε 
κηθξέο ηζέπεο (έλα γηα θάζε καζεηή), φπνπ ηα παηδηά, θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζην ζρνιείν, 
εηζάγνπλ ην δηθφ ηνπο ινπινχδη ζχκθσλα κε ηε δηάζεζή ηνπο. Σα παηδηά αθήλνληαη ειεχζεξα λα 
αληηθαηαζηήζνπλ ην ινπινχδη κε έλα άιιν αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, εάλ 
αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα αλαθέξνπλ κηα αιιαγή. ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο εκέξαο, πεξίπνπ 
δέθα ιεπηά αθηεξψλεηαη ζην λα γίλεη ν "πξνυπνινγηζκφο", πξνζθαιψληαο θάζε παηδί λα ειέγμεη 
εάλ είλαη απαξαίηεην λα αιιάμεη ην ινπινχδη ηνπο. ε επθαηξία είλαη επλντθή γηα λα ζπδεηήζνπλ 
κε ηνπο καζεηέο πνπ ηνπο ξσηνχλ αλ ζέινπλ λα κνηξαζηνχλ ηπρφλ ηαιαηπσξίεο κε ηνπο 
ζπκκαζεηέο ηνπο ή λα κεηαδψζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα κηα θαιή δνπιεηά ή λα θάλνπλ 
εηξήλε κε έλαλ θίιν. Ο «θήπνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ» επηηξέπεη ζηα παηδηά λα γλσξίδνπλ θαη λα 
απνιακβάλνπλ ην «ζπλαηζζεκαηηθφ πιαίζην» ηεο ηάμεο: κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα 
δηακνξθψζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δίλνπλ πξνζνρή ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή επεμία ηνπο. 

Πηζαλέο παξαιιαγέο                    
Ζ ίδηα δξαζηεξηφηεηα ξνπηίλαο κπνξεί λα πξνηαζεί ρξεζηκνπνηψληαο ρακφγεια 
θαηαζθεπαζκέλα απφ πιαζηηθνπνηεκέλν ραξηφλη πνπ ηα παηδηά κπνξνχλ λα ζπλδέζνπλ θαη λα 
απνζπαζνχλ απφ ην πάλει 
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Αλάπηπμε θαη πηινηηθή εθαξκνγή ελόο κνληέινπ  
Σπλαηζζεκαηηθήο Εθπαίδεπζεο 
Κσδηθνο: 2016-1-IT02-KA201-024123 

 

3.3.3 Γξαζηεξηόηεηα 3 
 

Σίηινο: Αλαπλεύζηε θη αθνύζηε ην ζώκα ζαο 

ηόρνη 
Να γλσξίζεη ην παηδί ηελ αλαπλνή, ηηο παξαιιαγέο ηεο, κε βάζε ην ζπλαίζζεκα πνπ βηψλεη, θαη 
έηζη λα κάζεη λα εξεκεί.  

Παξαιήπηεο (κηθξή / κεγάιε νκάδα, ειηθηαθέο νκάδεο ...) 
Παηδηά ειηθίαο 3-5 εηψλ 

Δξγαιεία 
Βηβιία γηφγθα θαη / ή πξνζεγκέλε θξνληίδα γηα παηδηά. 

Πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο                    
ην ηέινο ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή ζηηο ζηηγκέο θφπσζεο ή λεπξηθφηεηαο ησλ παηδηψλ, 
ηα 10/15 ιεπηά είλαη αθηεξσκέλα ζηε ραιάξσζε. Σα παηδηά θαινχληαη λα θάζνληαη ζηα πφδηα 
θαη λα ζηξέςνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ έκπλεπζε: θαινχληαη λα θιείζνπλ ηα κάηηα ηνπο θαη λα 
θαληαζηνχλ έλα ινπινχδη ζηα ρέξηα ηνπο. Σα παηδηά ελζαξξχλνληαη λα θέξνπλ ην θαληαζηηθφ 
ινπινχδη ζηα ξνπζνχληα θαη λα εηζπλεχζνπλ, λα ην κπξίζνπλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζπλέρεηα 
ζηξέθεηαη ζηελ εθπλνή: ηα παηδηά θαινχληαη λα θιείζνπλ ηα κάηηα ηνπο θαη λα θέξνπλ ην δείθηε 
ηνπο θνληά ζην ζηφκα ηνπο, θαληάδνληαο φηη έρνπλ έλα θεξί γηα λα ζβήζνπλ θνπζθψλνληαο. ηε 
ζπλέρεηα, ηα παηδηά θαινχληαη λα μαπιψζνπλ ζηελ πιάηε ηνπο κε ηα γφλαηά ηνπο ειαθξψο 
ιπγηζκέλα. γηα λα θέξεη ηα ρέξηα ζηελ θνηιηά, θαη λα αηζζαλζεί ηελ θίλεζε ηεο θνηιηάο, 
ελαιιαθηηθά αλπςψλεηαη θαη λα πέθηεη? ηφηε, γηα λα ηνπνζεηήζεηε ζηελ θνηιηά έλα καιαθφ 
παηρλίδη (γηα παξάδεηγκα, έλα γεκηζκέλν παηρλίδη), θαη θαληαζηείηε ζηελ θνηιηά ηνπ έλα κπαιφλη 
πνπ θνπζθψλεη θαη μεθνπζθψλεη. Δλ ησ κεηαμχ, ηα παηδηά πξέπεη λα ηεξνχλ ηελ θίλεζε ηνπ 
παηρληδηνχ. 

Πηζαλέο παξαιιαγέο                    
Μφιηο ηα παηδηά έρνπλ εμνηθεησζεί κε απηέο ηηο ηερληθέο, απηφ ην είδνο δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί 
λα πξνηαζεί ζηελ ηάμε, ζην ηέινο κηαο πην έληνλεο δξαζηεξηφηεηαο ή κεηά ηελ επηζηξνθή απφ 
ηηο ζηηγκέο αλαςπρήο ζηνλ θήπν. απηέο νη αζθήζεηο εξεκνχλ ην κπαιφ, επηηξέπνληαο ζηα παηδηά 
λα εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνλ εαπηφ ηνπο, αθνχγνληαο νπνηεζδήπνηε ζπγθηλήζεηο πνπ 
πξνέξρνληαη απφ κηθξέο ζπγθξνχζεηο ή ελζνπζηαζκφ, εμαηηίαο παηρληδηψλ θίλεζεο θαη 
αληαγσληζκνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε αθξφαζε ηνπ θαξδηαθνχ παικνχ θαη ε αλαπλνή κπνξεί 
λα είλαη ρξήζηκεο γηα λα αξρίζεηε λα εξγάδεζηε γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ επηδξάζεσλ ησλ 
ζπλαηζζεκάησλ ζην ζψκα 
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Project DREAM 
Αλάπηπμε θαη πηινηηθή εθαξκνγή ελόο κνληέινπ  
Σπλαηζζεκαηηθήο Εθπαίδεπζεο 
Κσδηθνο: 2016-1-IT02-KA201-024123 

 

3.3.4 Γξαζηεξηόηεηα 4 
 

Σίηινο: Μνπζηθή θαη θίλεζε γηα ηελ έθθξαζε ηωλ ζπλαηζζεκάηωλ 

ηόρνη 
Να βνεζήζνπκε ηα παηδηά λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα κέζα απφ ην ζψκα, λα ηα 
θαηαιάβνπλ.  

Παξαιήπηεο (κηθξή / κεγάιε νκάδα, ειηθηαθέο νκάδεο ...) 
Παηδηά ειηθίαο 3-10 εηψλ 

Δξγαιεία 
Μνπζηθά φξγαλα, φπσο θηζάξεο, ηχκπαλα, θιάνπηα θ.ιπ.  
Δλαιιαθηηθά, κηα "πεξηγξαθηθή / αθεγεκαηηθή" κνπζηθή. 
Μεξηθά παξαδείγκαηα: 
L. van Beethoven, Sixth symphony, op. 68 in Fa major, “Pastorale”; 
A. Vivaldi, “The Four Seasons”; 
F. Chopin, Étude, op. 10 n. 3, “Tristesse”; 
J.S. Bach, Toccata and fugue in C minor, “BWV 565”. 

Πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο                    
ε έλα ρψξν αθηεξσκέλν ζηηο ζσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα παηδηά θαινχληαη λα θάζνληαη κε 
ζηαπξνπφδη θαη, κε ηα κάηηα ηνπο θιεηζηά, ηνπο δίλεηαη έλα θνκκάηη κνπζηθήο (κέγηζην πέληε 
ιεπηά) ή κεξηθά απιά θνκκάηηα πνπ παίδνληαη κε έλα δσληαλφ φξγαλν. Σα παηδηά θαινχληαη λα 
αζρνιεζνχλ κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έρεη πξνθαιέζεη απηφ ην άθνπζκα. Αθνχγεηαη θαη πάιη, 
αιιά απηή ηε θνξά δίλεη ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα θηλνχληαη ειεχζεξα, εξκελεχνληαο ηηο 
αηζζήζεηο πνπ αλαδχνληαη κε ην ζψκα. Μεξηθά παηδηά αξρηθά ζα έρνπλ ηελ ηάζε λα 
αληηγξάθνπλ άιινπο: είλαη θαιφ λα ηνπο θαζεζπράζνπκε γηα ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ειεχζεξα 
απηφ πνπ αηζζάλνληαη, πξνθαλψο ρσξίο λα ελνρινχλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. ην ηέινο ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο, ηα παηδηά θαινχληαη λα θαζίζνπλ μαλά κε ηα κάηηα ηνπο θιεηζηά θαη λα 
αθνχζνπλ ηηο αηζζήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ζψκα: ην ρηχπεκα ηεο θαξδηάο, ηα πφδηα ... 
Σέινο, ηα παηδηά θαινχληαη λα αλνίμνπλ ηα κάηηα ηνπο θαη λα κνηξαζηνχλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο 
ηνπο: "Πνην φλνκα ζα έδηλαλ ζην ζπλαίζζεκα πνπ έλησζαλ; Ση θηλήζεηο ήζειαλ λα θάλνπλ; πνηεο 
εθθξάζεηο πξνζψπνπ είδαλ ζηνπο ζπληξφθνπο ηνπο; Πνχ αηζζάλζεθαλ ηα ζπλαηζζήκαηα; ". 

Πηζαλέο παξαιιαγέο                    
Δθηφο απφ ηα θνκκάηηα θιαζηθήο κνπζηθήο, είλαη δπλαηφλ λα επηιέμεηε ηξαγνχδηα ζχγρξνλεο, 
εκπνξηθήο κνπζηθήο, ξνθ, ξαπ, θιπ. Σα παηδηά ζα κπνξνχζαλ ηφηε λα εξκελεχζνπλ ηα 
ζπλαηζζήκαηα παίδνληαο γηα παξάδεηγκα, ην ηχκπαλν γηα ζπκφ, θακπάλεο γηα ραξά, θιπ 
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Project DREAM 
Αλάπηπμε θαη πηινηηθή εθαξκνγή ελόο κνληέινπ  
Σπλαηζζεκαηηθήο Εθπαίδεπζεο 
Κσδηθνο: 2016-1-IT02-KA201-024123 

 

3.3.5 Γξαζηεξηόηεηα 5 
 

Σίηινο: Μνπζηθή θαη θίλεζε γηα ηελ έθθξαζε ηωλ ζπλαηζζεκάηωλ 

ηόρνη 
Να βνεζήζνπκε ηα παηδηά λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο κέζσ ηεο αθξφαζεο ηεο 
κνπζηθήο θαη ηεο δσγξαθηθήο.  

Παξαιήπηεο (κηθξή / κεγάιε νκάδα, ειηθηαθέο νκάδεο ...) 
Παηδηά ειηθίαο 3-10 εηψλ 

Δξγαιεία 
Υξψκαηα, ρξψκαηα δαθηχισλ, καξθαδφξνη ή κνιχβηα θεξηψλ. 

Πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο                    
ε έλα ρψξν αθηεξσκέλν ζηε δσγξαθηθή, ηα παηδηά ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθνχο ζηαζκνχο έηζη 
ψζηε λα κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηα δηαζέζηκα ρξψκαηα, επηιέγνληαο απφ δηάθνξεο 
δπλαηφηεηεο. ηε ζπλέρεηα, θαινχληαη λα θαζίζνπλ, λα θιείζνπλ ηα κάηηα ηνπο θαη λα αθνχζνπλ 
ην θνκκάηη ηεο κνπζηθήο (ή κέξνο απηνχ, ζηελ πεξίπησζε ησλ καθξχηεξσλ θνκκαηηψλ). ηε 
ζπλέρεηα, δεηείηαη απφ ηα παηδηά λα κνηξαζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 
αθνχγνληαο ην ηξαγνχδη: εηθφλεο, αλακλήζεηο, ζπλαηζζήκαηα θιπ. Ο δάζθαινο εμεγεί ζηα 
παηδηά φηη ζα κπνξέζνπλ λα ηξαβήμνπλ αθνχγνληαο ηε κνπζηθή θαη φηη κπνξνχλ λα 
εθπξνζσπήζνπλ κε ην ρξψκα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έρεη πξνθαιέζεη ην ηξαγνχδη ζε απηά. Σν 
θνκκάηη επαλαιακβάλεηαη ζε ζπλερή θχθιν θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσγξαθηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, ν δάζθαινο δελ παξεκβαίλεη γηα λα 
πξνηείλεη ρξψκαηα, ζρήκαηα θ.ιπ., αιιά αθήλεη ηα παηδηά λα εθθξάδνληαη ειεχζεξα. Μφιηο 
νινθιεξσζεί ε ζρεδίαζε, ν δάζθαινο δεηά απφ ηα παηδηά λα κνηξαζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 
κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. θαη ππνγξακκίδεη ηηο πξσηφηππεο ηδέεο πνπ πξνέθπςαλ, θαζψο θαη 
ηηο νκνηφηεηεο κεηαμχ απηψλ πνπ βίσζαλ ηα παηδηά, ηνλίδνληαο ην θνηλφ "ζπλαίζζεκα" θαη 
κνηξάδνληαο ηα ίδηα ζπλαηζζήκαηα. 
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Αλάπηπμε θαη πηινηηθή εθαξκνγή ελόο κνληέινπ  
Σπλαηζζεκαηηθήο Εθπαίδεπζεο 
Κσδηθνο: 2016-1-IT02-KA201-024123 

 

3.3.6 Γξαζηεξηόηεηα 6 
 

Σίηινο: Άζε κε ήζπρν!  

ηόρνη 
Να βνεζήζνπκε ηα παηδηά λα θαηαιάβνπλ ηελ απηνλνκία.  

Παξαιήπηεο (κηθξή / κεγάιε νκάδα, ειηθηαθέο νκάδεο ...) 
Παηδηά ειηθίαο 3-5 εηψλ 

Δξγαιεία 
Μαιαθά ραιηά θαη καμηιάξηα, ζεληφληα, καιαθέο κπάιεο, πιαζηειίλε. 

Πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο                    
Έλαο ρψξνο ππνδνρήο δεκηνπξγείηαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο νπνπ ηα παηδηά κπνξνχλ λα 
παξακείλνπλ ιίγν μερσξηζηά φηαλ αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε, γηα παξάδεηγκα φηαλ είλαη 
ζπκσκέλνη ή ιππεκέλνη θαη δελ αηζζάλνληαη φπσο κηιάκε ζε θαλέλαλ. Απηφ κε ζθνπφ λα 
επλνεζεί ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ γηα ην ηη αηζζάλεηαη. Ο δάζθαινο είλαη πάληα 
δηαζέζηκνο γηα λα παξέρεη άλεζε θαη παξνπζία, αιιά κπνξεί επίζεο λα πξνηείλεη ζην παηδί λα 
πάξεη θάπνην ρξφλν, γηα παξάδεηγκα, λα αθνχζεη ην ζπλαίζζεκα πνπ βηψλεη ή λα αλνίμεη ην 
"θνπηί ηεο εξεκίαο". Οη ρψξνη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κπνξνχλ λα εθνδηαζηνχλ κε "θνπηηά 
εξεκίαο" πνπ πεξηέρνπλ καιαθέο κπάιεο, κνλσηηθή πάζηα / πιαζηειίλε, θαξθίηζεο, βηβιία, 
καληαιάθηα ρξσκαηηζκνχ ή επίζεο "θνπηηά εξεκίαο". Σν παηδί είλαη ειεχζεξν λα δερηεί ηελ 
πξφηαζε θαη κπνξεί λα παξακείλεη ζην ρψξν ραιάξσζεο κέρξη λα αηζζαλζεί ηελ αλάγθε: φηαλ 
επηζηξέςεη ζηε δξαζηεξηφηεηα, ν δάζθαινο δηαηεξεί ρξφλν θαη ρψξν γηα λα κηιήζεη καδί ηνπ γηα 
ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ εκπεηξία. 
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3.3.7 Γξαζηεξηόηεηα 7 
 

Σίηινο: Αο ηα βξνύκε  

ηόρνη 
Να βνεζήζνπκε ηα παηδηά λα δηαρεηξηζηνχλ ηε δηάζεζή ηνπο θαη ηηο κηθξέο δηελέμεηο αλεμάξηεηα.  

Παξαιήπηεο (κηθξή / κεγάιε νκάδα, ειηθηαθέο νκάδεο ...) 
Παηδηά ειηθίαο 3-6 εηψλ 

Δξγαιεία 
Έλα κηθξφ ηξαπέδη ηνπνζεηεκέλν ζε κηα γσλία κε εηθφλεο, δχν θαξέθιεο, καληήιηα, ινπινχδηα. 

Πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο                    
Μηα γσληά ηεο ηάμεο έρεη δεκηνπξγεζεί κε έλα ηξαπέδη θαη δχν θαξέθιεο. Σα έπηπια, νη 
επηιεγκέλεο εηθφλεο, ηα ινπινχδηα ζην ηξαπέδη θαη άιια κηθξά αληηθείκελα (φπσο ηα "θνπηηά ηεο 
εξεκίαο"), ηα νπνία ηα παηδηά κπνξνχλ λα βξνπλ ζε απηφ ην ρψξν, πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ κε 
γαιήλε. ηαλ πξνθχςεη ζχγθξνπζε κεηαμχ δχν παηδηψλ, ηα παηδηά θαινχληαη λα θαζίζνπλ ζην 
ηξαπέδη ηεο εηξήλεο. Ο δάζθαινο νδεγεί αξρηθά ηελ αληηπαξάζεζε, ελζαξξχλνληαο ηα παηδηά λα 
κάζνπλ ηηο ηερληθέο επηθνηλσλίαο γηα ηε ζχλζεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 
ην ρξεζηκνπνηήζνπλ αλεμάξηεηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην παηδί καζαίλεη λα: 
 

 εζηηάζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ / ηεο; 

 πξνζπαζήζεη λα θαηαλνήζεη ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ / ηεο εηαίξνπ ηνπ. 

 λα ζπλαηζζάλεηαη 

 λα βξεζεί κηα ιχζε πνπ λα ηαηξηάδεη ζηνπο δχν 
 
Σα παηδηά δελ πξέπεη λα αλαγθάδνληαη λα θάλνπλ εηξήλε, νχηε λα παξαδίδνπλ ζε θάπνηνλ άιιν 
επεηδή είλαη κεγαιχηεξνο / κεγαιχηεξνο, θαιχηεξν, θιπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην παηδί ζα 
αηζζαλφηαλ πξαγκαηηθά φηη ε δηάζεζή ηνπ δελ ήηαλ πξαγκαηηθά αλαγλσξηζκέλε. 
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3.3.8 Γξαζηεξηόηεηα 8 
 

Σίηινο: Αο βάινπκε ην παπνύηζη ζην άιιν πόδη  

ηόρνη 
Να βνεζήζνπκε ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ κηα εκθαηηθή ζηάζε.  

Παξαιήπηεο (κηθξή / κεγάιε νκάδα, ειηθηαθέο νκάδεο ...) 
Παηδηά ειηθίαο 3-10 εηψλ 

Δξγαιεία 
Μαξηνλέηεο. 

Πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο                    
ρεδφλ θάζε κέξα, ηα παηδηά αλαθέξνπλ ζε θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο κε θίινπο, αδέξθηα ή 
γνλείο. Ο δάζθαινο θαιεί ηα παηδηά λα «ζθελνζεηνχλ» ηελ θαηάζηαζε, λα αληηιεθζνχλ θαη λα 
δνπλ ηα πξνβιήκαηα κε έλα εμσηεξηθφ κάηη. Γηα παξάδεηγκα, ην παηδί κπνξεί λα θέξεη ηε 
δηακάρε πίζσ ζην ζρνιείν κε ηελ κηθξή αδειθή πνπ πήξε ηελ ππφζεζε θαη γχξηζε φιν ην 
πεξηερφκελν ζην πάησκα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν δάζθαινο κπνξεί λα θαιέζεη δχν 
ζπκκαζεηέο γηα λα παίμεη ην ξφιν ηνπ παηδηνχ θαη ηεο κηθξήο αδεξθήο: έηζη ην παηδί ζα είλαη ζε 
θαιχηεξε ζέζε λα παξαηεξήζεη ηη ζπλέβε ζην ζπίηη. Δλψ ε ζθελή ιακβάλεη ρψξα, ν δάζθαινο 
δεηά απφ ηα άιια παηδηά λα βξεζνχλ ζηα παπνχηζηα ηνπ ζπληξφθνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο 
κηθξήο αδεξθήο: "Ση αλάγθε ήηαλ ε αδειθή λα πξνζπαζήζεη λα ηθαλνπνηήζεη ιακβάλνληαο ηε 
ππφζεζε; Ση είδνπο αλάγθε ρξεηάζηεθε ν ζπκκαζεηήο; ". Με ηα παηδηά λεπηαγσγείνπ πξνηείλεηαη 
λα αληηπξνζσπεχνληαη θαηαζηάζεηο κε καξηνλέηεο. 
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3.3.9 Γξαζηεξηόηεηα 9 
 

Σίηινο: Αο βάινπκε ην παπνύηζη ζην άιιν πόδη  

ηόρνη 
Να ελζαξξχλνπκε ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα αληηιακβάλνληαη ηε δηαθνξεηηθή δηαβάζκηζε 
ησλ ζπλαηζζεκάησλ.  

Παξαιήπηεο (κηθξή / κεγάιε νκάδα, ειηθηαθέο νκάδεο ...) 
Παηδηά ειηθίαο 7-10 εηψλ 

Δξγαιεία 
Έλα πάλει, ρσξηζκέλν ζε πέληε δηαθνξεηηθά ρξσκαηηζηέο ζηήιεο, απφ ην έλα έσο δέθα ("ην 
ζεξκφκεηξν ζπλαηζζεκάησλ"), καληαιάθηα ξνχρσλ. 

Πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο                    
Οη εθπαηδεπηηθνί πξνεηνηκάδνπλ ηα παηδηά γηα απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ξνπηίλαο δηαβάδνληαο κηα 
ηζηνξία πνπ επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ αληηζηνίρηζε κε ην ρξψκα 
θαη / ή ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ. πκκεηέρνληαο ζηα παηδηά, ρηίδνπλ έλα κάιινλ κεγάιν 
πάλει, πάλσ ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαη πέληε ζεξκφκεηξα (ρηηζκέλα κε ραξηφλη ή θφληξα 
πιαθέ), πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα πέληε βαζηθά ζπλαηζζήκαηα. είλαη απαξαίηεην νη άθξεο ηνπ 
ζεξκνκέηξνπ λα κελ είλαη θνιιεκέλεο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα 
ζπλδένπλ ην δηθφ ηνπο μχιηλν θιηπ. Κάζε παηδί, θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζην ζρνιείν, ζα είλαη ζε 
ζέζε λα ηνπνζεηήζεη ην clothespin ηνπ (ζεκεησκέλν κε ην δηθφ ηνπ φλνκα) ζην ζεξκφκεηξν, 
πξνζδηνξίδνληαο ηελ έληαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηφο ηνπ. Οη δάζθαινη δεηνχλ απφ ηα παηδηά λα 
κνηξαζηνχλ ηα θίλεηξα θαη λα δεηήζνπλ ηελ παξέκβαζε εθείλσλ πνπ έρνπλ αλαθέξεη πςειή 
έληαζε ελφο απφ ηα ζπλαηζζήκαηα (αθφκα θαη ραξά). Αθήλνπλ ηα παηδηά λα αιιάμνπλ ειεχζεξα 
ηε ζέζε ηνπ θαη πξνηείλνπλ κηα ζχληνκε ζπδήηεζε ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο εκέξαο γηα λα 
θάλνπλ ηνλ «απνινγηζκφ», πξνζπαζψληαο λα δψζνπλ πξνζνρή ζηηο ζεηηθέο αιιαγέο θαη φρη 
κφλν ζηηο αξλεηηθέο, βνεζψληαο έηζη ηα παηδηά λα λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε έλαλ αζπλείδεην θαη απζφξκεην ηξφπν γηα λα δηαρεηξηζηεί έλα 
ζπλαίζζεκα (γηα παξάδεηγκα: "Μπήθα καθξηά απφ ηνλ Λνχθα γηαηί κε είρε θάλεη λα ζπκψλσ θαη 
άξρηζα λα ρξσκαηίδσ κηα καληάια." Μεηά απφ ιίγν, ν ζπκφο κεηψζεθε θαη πήγα λα 
δηεπθξηλίζεη") 
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3.3.10 Γξαζηεξηόηεηα 10 
 

Σίηινο: Έθθξαζε κέζω ηεο Σέρλεο: «Θα γίλω δέληξν»  

ηόρνη 
Να ελζαξξχλνπκε ηα παηδηά λα εθθξάζνπλ ηε δηάζεζή ηνπο κέζα απφ ηελ ηέρλε.  

Παξαιήπηεο (κηθξή / κεγάιε νκάδα, ειηθηαθέο νκάδεο ...) 
Παηδηά ειηθίαο 8-10 εηψλ 

Δξγαιεία 
ρνηληά, θφιια, ςαιίδηα θαη θάξηεο, κηα αξρηθή ηζηνξία. 

Πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο                    
Ο δάζθαινο νδεγεί παηδηά ζηνλ θήπν ή νξγαλψλεη έμνδν ζε δεκφζην πάξθν ή ζε άιζνο. Ζ 
θχξηα πξφζεζε είλαη λα αθήζνπκε ηα παηδηά λα αηζζαλζνχλ αηζζήζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ζε 
έλαλ αλνηρηφ ρψξν. Σα παηδηά θαινχληαη λα πξνζεγγίζνπλ ηα δέληξα, λα ηα αγγίμνπλ, λα ηα 
κπξίζνπλ, λα ηα αγθαιηάζνπλ. Ο δάζθαινο πξνζπαζεί λα θάλεη ηελ φξαζε ηνπ, λα αθνχεη, λα 
αγγίδεη, λα κπξίδεη θαη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, λα δνθηκάδεη, λα βηψλεη πιήξσο ην αηζζεηήξην 
ζπλαίζζεκα. Πεξηζηαζηαθά δεηείηαη απφ ηα παηδηά λα θιείλνπλ ηα κάηηα ηνπο θαη λα αθνχλε ηα 
ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Καηφπηλ ν ζεαηήο θάλεη θάζε παηδί λα επηιέμεη έλα δέληξν θαη ην βάδεη ζην 
έδαθνο γηα λα θαηαιάβεη ηε "δηάζεζε" ηνπ επηιεγκέλνπ δέληξνπ. Σέινο, δεηείηαη απφ ηα παηδηά 
λα πξνζδηνξίζνπλ ην δέληξν πνπ αηζζάλνληαη φηη ηνπο αξέζνπλ πεξηζζφηεξν. 
 
Μεηά απφ απηή ηελ εκπεηξία, ηα παηδηά έβαιαλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αηζζήζεηο θαη ην 
"ραξαθηήξα" ελφο απφ ηα επηιεγκέλα δέληξα ζην ζεκεησκαηάξην: ζπκσκέλνο, ραιαξσηηθφο, 
επγεληθφο ... 
  
Ζ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ πξνηείλεηαη ζηε ζπλέρεηα, πάληα ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Σν βηβιίν 
ιέεη γηα ηηο επηζπκίεο θαη ηηο ειπίδεο πνιιψλ κηθξψλ ζπφξσλ πνπ θνηκνχληαη ζηε γε θαη 
πεξηκέλνπλ λα μππλήζνπλ: ζα είλαη δπλαηά, επαλαζηαηηθά, ραξνχκελα, ζιηβεξά, θνκςά δέληξα 
... Ο θαζέλαο ζα έρεη ην ηδηαίηεξν ζρήκα ηνπ, αιιά θαη ην ηδηαίηεξν ηνπ ... " δηάζεζε "θαη 
πξνζσπηθφηεηα! Ζ ηζηνξία δηδάζθεη ηελ νκνξθηά ησλ δηαθνξψλ, πξνζθέξνληαο πξνηάζεηο γηα 
λα αξρίζεηε λα αλαθαιχπηεηε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο δηαζέζεηο ηνπ θαζελφο. Σν θείκελν είλαη 
πνιχ ζχληνκν, αιιά νη εηθφλεο ηνπ είλαη πξσηφηππεο θαη δηεγεξηηθέο. Παξνπζηάδνληαο ηηο 
εηθνλνγξαθεκέλεο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ, ν δάζθαινο δηεγείξεη ηα παηδηά θαη ηηο αληαλαθιάζεηο 
ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά νδεγνχληαη ζην εξγαζηήξην ηέρλεο γηα λα ηνπο πξνζθέξνπλ 
εξγαζία κε ζρνηλί, ςαιίδηα, θφιια θαη ραξηφλη. Δθεί, ε ππαίζξηα εκπεηξία θαη νη πξνζθιήζεηο 
πνπ ειήθζεζαλ απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ επαλέξρνληαη ζχληνκα. Σα παηδηά έρνπλ ηνλ 
απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ εξγαζία ηνπο: ζρνηληά, θάξηεο θιπ. Σα παηδηά θαινχληαη λα 
θαληαζηνχλ ην είδνο ηνπ δέληξνπ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη: "Πνηα δηάζεζε;". ηε ζπλέρεηα 
θαινχληαη λα εθπξνζσπνχληαη θαη λα αληηπξνζσπεχνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο, ηνλ 
ραξαθηήξα ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζρνηληά. Σέινο, θαινχληαη λα εμεγήζνπλ ην έξγν ηνπο, 
ππνθηλψληαο ηελ επηινγή ηνπο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 
Grid παξαηήξεζεο 
 
 
 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 

1.     Φάρλεη θαη 
πξνάγεη ηε 
ζπλαηζζεκαηηθή 
επαθή 

1.1 Δθδειψλεη 
ζεκάδηα 
ζπλαηζζήκαηνο 
φηαλ αιιειεπηδξά 
κε ηα παηδηά 
(ρακνγειά, ηα 
ρατδεχεη, ηα 
ζεθψλεη ζηα ρέξηα, 
θ.ιπ.) 

A B 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 

1.2 ηαλ κηιάεη θαη 
απεπζχλεηαη ζηα 
παηδηά, θαηεβαίλεη 
ζην επίπεδν ησλ 
καηηψλ ηνπο 

A B 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 
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1.3 Αθνχεη ηα 
παηδηά ρσξίο λα ηα 
δηαθφπηεη, δίλνληάο 
ηνπο ηνλ ρξφλν πνπ 
ρξεηάδνληαη 

A B 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 

1.4 Αιιειεπηδξά κε 
ηα παηδηά κε 
γιπθχηεηα ζηε 
θσλή θαη ζηηο 
ρεηξνλνκίεο ηνπ/ηεο 

A B 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 

1.5 ηαλ A B 
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αιιειεπηδξά κε ηα 
παηδηά, δηαηεξεί 
βιεκκαηηθή επαθή 
καδί ηνπο 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 

 
        

2. Πξνάγεη ζηα 
παηδηά ηε γλψζε 
ηνπ 
ζπλαηζζεκαηηθνχ 
ηνκέα θαη ησλ δηα-
ππνθεηκεληθώλ 
ζρέζεωλ 

2.1 Αληηιακβάλεηαη 
θαη ιεθηηθνπνηεί ηηο 
ζπλαηζζεκαηηθέο 
εθδειψζεηο ησλ 
παηδηψλ (π.ρ. 
βνεζάεη λα 
αληηιεθζνχλ ηα 
ζεκάδηα ησλ 
ζπλαηζζεκάησλ 
ησλ παηδηψλ θαη ηα 
ζεκάδηα πνπ 
πξνέξρνληαη απφ 
ην πιαίζην π.ρ. 
ζρνιείν πνπ 
μεθηλνχλ ηα 
ζπλαηζζήκαηα θαη 
ζηα νπνία 
εκπιέθνληαη ηα 
παηδηά,  
αλαδηαηππψλεη ηηο 
εξσηήζεηο ησλ 
παηδηψλ,  δηεπξχλεη 
ηα ιεγφκελά ηνπο/ 
ηηο εθδειψζεηο 
ηνπο) 

A B 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 

2.2 Δλζαξξχλεη ηα 
παηδηά λα 
πηνζεηήζνπλ 
ζπλαηζζεκαηηθά 

A B 

1 2 3 4 5 0 1 
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πξφηππα 
ζπκπεξηθνξηθήο 
πξνζνρήο πξνο 
άιια παηδηά πνπ 
δνπλ δχζθνιεο ή 
ζηξεζνγφλεο 
ζηηγκέο (π.ρ. κε 
νπηηθή ή/θαη θπζηθή 
εγγχηεηα, 
παξεγνξηά, 
αγθαιηέοθιπ) 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 

2.3 Θπκάηαη 
επεηζφδηα/ 
θαηαζηάζεηο θαη 
δίλεη παξαδείγκαηα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε 
παξφκνηεο 
θαηαζηάζεηο, ζηηο 
νπνίεο νη 
ζπλαηζζεκαηηθέο 
ζπκπεξηθνξέο 
απνδείρζεθαλ 
ρξήζηκεο γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή 
αληηκεηψπηζε 
δχζθνισλζηηγκψλ  

A B 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 

2.4 Θπκάηαη 
επεηζφδηα/ 
θαηαζηάζεηοθαη 
δίλεη παξαδείγκαηα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε 
παξφκνηεο 
θαηαζηάζεηο ησλ 
ζπλαηζζεκαηηθψλ 
εθδειψζεσλ θαη 
εθθξάζεσλ ελφο 
παηδηνχ 

A B 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       



 

 
71 

 
 
Project DREAM 
Αλάπηπμε θαη πηινηηθή εθαξκνγή ελόο κνληέινπ  
Σπλαηζζεκαηηθήο Εθπαίδεπζεο 
Κσδηθνο: 2016-1-IT02-KA201-024123 

 

Παξαηεξήζεηο 

 
               

3.     Πξνάγεη ηελ 
ηθαλφηεηα ησλ 
παηδηψλ λα 
«απνδέρνληαη»ηε  
ζπλαηζζεκαηηθή 
ηνπο θαηάζηαζε 
θαη λα «κέλνπλ» κε 
ην ζπλαίζζεκά 
ηνπο. 

3.1  Πξνζθέξεη 
κηθξέο ζηηγκέο θαηά 
ηηο νπνίεο έλα παηδί 
κπνξεί λα βηψζεη ηε 
δηθή ηνπ 
ζπλαηζζεκαηηθή 
θαηάζηαζε «κφλν 
ηνπ» (ζην πιαίζην 
ηεο δηθήο ηνπ 
«δψλεο 
αζθαιείαο»), 
δηαηεξψληαο 
ηαπηφρξνλα 
βιεκκαηηθή επαθή 
θαη ρσξίο πνηέ λα 
ην εμαλαγθάδεη  

A B 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 

 
               

4.     Αλαγλσξίδεη 
ηελ αηνκηθφηεηα 
θαη ηελ 
ηδηαηηεξφηεηα θάζε 
παηδηνχ  

4.1  Ζ πξφνδνο, νη 
ζεηηθέο ελέξγεηεο, νη 
πξνηηκήζεηο θαη ηα 
ελδηαθέξνληα θάζε 
παηδηνχ 
εθθξάδνληαη κε 
ιέμεηο θαη 
επηβεβαηψλνληαη 

A B 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 
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5.     Δλζαξξχλεη 
θαη ππνζηεξίδεη ην 
παηδί θαηά ηελ 
εθηέιεζε κηαο 
εξγαζίαο 

5.1 Τπνζηεξίδεη ηα 
θίλεηξα ηνπ 
παηδηνχ, 
πηνζεηψληαο κηα 
ελζαξξπληηθή 
ζηάζε 
(ελζαξξχλνληάο ην) 

A B 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 

5.2 Γηαηεξεί έλα 
βιέκκα γεκάην 
πξνζνρή θαη 
ελδηαθέξνλ θαηά 
ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ απφ ην παηδί 

A B 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 
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5.3 ηαλ 
αληηκεησπίδεη 
πηζαλά ιάζε ηνπ 
παηδηνχ, καζεζηαθά 
θελά, αβεβαηφηεηεο, 
θαιεί ην παηδί λα 
ςάμεη καδί ηνπ/ηεο 
γηα ηε ιχζε / ζσζηή 
απάληεζε 

A B 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 

 
5.4 ηαλ 
αληηκεησπίδεη 
πηζαλά ιάζε ηνπ 
παηδηνχ, καζεζηαθά 
θελά, αβεβαηφηεηεο, 
θάλεη ππνηηκεηηθέο 
θξίζεηο γηα ην 
«πξφζσπφ/άηνκν» 
ηνπ. 

A B 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 

5.5 Πξνάγεη ηελ A B 
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ηθαλφηεηα ηνπ 
παηδηνχ λα 
ζπλδέζεη 
ζπγθεθξηκέλεο 
γλψζεηοπνπ έρνπλ 
ήδε απνθηεζεί κε 
πξνεγνχκελεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέ
λσλ ησλ 
εμσζρνιηθψλ 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 

5.6 Δπηλνεί 
ζηξαηεγηθέο γηα λα 
μαλαθεξδίζεη ηελ 
πξνζνρή ελφο 
παηδηνχ ή / θαη ηεο 
ηάμεο 

A B 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 
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Φύιιν παξνπζίαζεο 
 

 

Σίηινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ηφρνη / ζηφρνη 

Παξαιήπηεο (κηθξή / κεγάιε νκάδα, ειηθηαθέο νκάδεο ...) 

Δξγαιεία 

Πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο 

Παξαηεξήζεηο 

 


