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9. Η ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

9.1. ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ Η ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΞΙΑ

Η έννοια και η σηµασία των γιορτών

Ετυµολογικά η λέξη γιορτή είναι αρχαία ελληνική που έφτασε ως τις µέρες µας αµετάβλητη από την οµηρική περίοδο ως εορτή και µεταφέρθηκε στη συνέχεια στη δηµοτική γλώσσα ως γιορτή (Μπαµπινιώτης, 2009: 302 & 469).
Για την ίδια έννοια στην αρχαία ελληνική γλώσσα υπήρχε η λέξη σχολή που σήµαινε την αργία, την απραξία-απραγµοσύνη, την ανάπαυση, την ησυχία, τον ελεύθερο
χρόνο, ή την ευκαιρία (Ανδριώτης, 1992: 354) η οποία µεταφέρθηκε στη δηµοτική
γλώσσα µε µετακίνηση του τόνου ως σχόλη ή σκόλη µε την έννοια της ηµέρας θρησκευτικής γιορτής, της ηµέρας αργίας. Από εκεί προέρχεται και το ρήµα σχολάω ή
σκολάω στη δηµοτική, σύµφωνα µε την ετυµολογία που δίνει το λεξικό µιας οµάδας
φιλολόγων. Το ρήµα έχει την έννοια παύω να δουλεύω, σταµατώ τη δουλειά ή τη διακόπτω προσωρινά, τελειώνω τα µαθήµατα, παύω κάποιον, τον απολύω (Επιτροπής Φιλολόγων, 1961: 2062). Αντίθετη άποψη ως προς την προέλευση διατύπωσε ο καθηγητής της Γλωσσολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών Μπαµπινιώτης ο οποίος στο λεξικό
του παρουσίασε άλλο ρήµα, το ρήµα σχολάζω. Υποστήριξε την άποψη ότι υπάρχει το
ρήµα σχολάζω που προέρχεται το ίδιο από την αρχαία ελληνική γλώσσα και όχι ως παράγωγο, µε την έννοια αναπαύοµαι, έχω ελεύθερο χρόνο, παύω να εργάζοµαι ή να ασχολούµαι µε κάτι (Μπαµπινιώτης, 2009: 1391). Η ιδέα της ανάπαυσης µετά την εργασία είχε αναπτυχθεί ήδη από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Ο Αριστοτέλης στο
βιβλίο του «Πολιτικά» υποστήριξε ότι «αυτή η φύσις, ζητείόχι µόνον να εργαζώµεθα
κατά τον ορθόν τρόπον, αλλά και να απραγµονώµεν όπως πρέπει». Γι’ αυτό στο σχολείο, διακήρυξε ότι, ανήκει η Μουσική, όχι µόνο η Τονική, αλλά κάθε τι το µουσικό, το
καλλιτεχνικό για το «καλώς σχολάζειν», δηλαδή για την ωραία αργία και ανάπαυση
(Hordt, 1937: 149). Την ίδια αντίληψη συναντούµε και στην περίοδο του Περικλή όπου
ο ίδιος όταν η Αθήνα βρισκόταν στο µεσουράνηµα της δύναµης και της ακµής της,
στον πρώτο επιτάφιο λόγο του µε λόγια που αποτελούν ιδιαίτερο ύµνο για την πόλη
των προγόνων του υποστήριξε ότι «Οι εργασίες µας δεν είναι ποτέ τόσο διαρκείς, ώστε
να µη έχουµε πλήθος καλά οργανωµένων ευκαιριών για να απραγµονούµε Έχοµε τους
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ετήσιους αγώνες µας και τις εορταστικές θυσίες», (Θουκιδίδου, Επιτάφιος του Περικλή,
Β' βιβλίο).
Όπως γίνεται φανερό όχι µόνο από αυτές τις µικρές αναφορές στην εργασία και την
ανάπαυση αλλά από την καθηµερινή πείρα η ζωή χρειάζεται εργασία, αλλά µαζί µε αυτή πρέπει να υπάρχει στη συνέχεια και η σχόλη, η ανάπαυση, η απραγµοσύνη. Ο νόµος
που διέπει τον κόσµο, «ο αιώνιος τύπος της ζωής», όπως τον ονοµάζει ο Γκαίτε, καθορίζει τη ρυθµική εναλλαγή όπου οι φαινοµενικές αντιθέσεις ζητούν η µία την άλλη, µε
τέτοιο τρόπο που να µην υπάρχει κανένας πόλος χωρίς τον αντίθετό του.
Έτσι στη φύση το φως της ηµέρας διαδέχεται το σκοτάδι, η νύχτα τη µέρα, το κρύο
η ζέστη. Το ίδιο συµβαίνει και στο ρυθµό της σωµατικής µας ζωής, όπου η εκπνοή διαδέχεται την εισπνοή και αντίστροφα, η συστολή τη διαστολή, ο ύπνος την αγρυπνία, ο
θάνατος τη ζωή.
Στη Βίβλο επίσης περιγράφεται η αντίθεση αυτή στο γεγονός της δηµιουργίας, όπου µετά τις εξ µέρες της δηµιουργίας του κόσµου ο δηµιουργός «ανεπαύθη την ηµέραν την εβδόµην από πάντων των έργων αυτού τα οποία έκαµε. Και ευλόγησεν ο Θεός
την ηµέραν την εβδόµην και αγίασε αυτήν διότι εν αυτή ανεπαύθη από πάντων των έργων αυτού» (Γενεσις κεφ. Β’, στίχοι 13).
Έτσι και στη ζωή µας είναι το ίδιο αναγκαίο να υπάρχει µετά την ένταση η χαλάρωση, µετά την εργάσιµη µέρα η γιορτή. Αλλά και στο σχολείο αναπόσπαστο τµήµα
της ζωής του είναι οι ρυθµικές εναλλαγές, της εργασίας µε την ανάπαυση, των µαθηµάτων και δραστηριοτήτων µε τον ελεύθερο χρόνο, της εργάσιµης µέρας µε τη γιορτή.
Αυτές οι αντιθέσεις είναι αναγκαία προϋπόθεση γιατί ανταποκρίνονται σε µια βαθειά
ανάγκη, την ανάγκη της εναλλαγής και της χαλάρωσης. Η εικόνα του σχολείου, που
εργάζεται, συµπληρώνεται από την εικόνα του σχολείου που γιορτάζει. Μετά την εργασία έρχεται η ανάπαυση, η ξεκούραση, η αναψυχή.
Αυτή η ιδέα είχε διατυπωθεί στην αρχαία εποχή ως βασικό αξίωµα στη φιλοσοφία
της ζωής του ανθρώπου από τον Ισοκράτη και σώζεται µέχρι σήµερα ως γνωµικό µε τη
διατύπωση «Βίος ανεόρταστος µακρά οδός απανδόχευτος». ∆ηλαδή ζωή χωρίς να περιλαµβάνει γιορτές είναι σαν το µακρινό ταξίδι που ο ταξιδιώτης δε βρίσκει στο δρόµο
του ένα ξενοδοχείο για να ξεκουραστεί.
Στο πρόγραµµα των δραστηριοτήτων και στη ζωή του Νηπιαγωγείου οι διάφορες
γιορτές κατέχουν σηµαντική θέση, διότι αρέσουν στα παιδιά και τους δίνουν την ευκαιρία να κάνουν κάτι διαφορετικό, µπορούν να συνδυάζουν το παιχνίδι µε τη δουλειά και
τη διασκέδαση, την ψυχαγωγία µε τη γνώση.
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Οι γιορτές και οι εκδηλώσεις είναι ένας πολλαπλός συνδυασµός γεµάτος οφέλη,
επειδή περιλαµβάνουν σπουδαίες µορφωτικές αξίες και γνώσεις.
Τα παιδιά µέσα από αυτές µαθαίνουν τα ήθη, τα έθιµα και τις παραδόσεις της χώρας τους µε έναν τρόπο βιωµατικό και ευχάριστα αφοµοιωτικό. ∆εν είναι οι γιορτές ένα
απλό τεχνητό κατασκεύασµα για κατανάλωση του χρόνου, ή ότι αποτελούν επίδειξη
του έργου του νηπιαγωγείου, είναι µια ικανοποίηση εσωτερικής ανάγκης. Η ουσία της
γνήσιας γιορτής βρίσκεται στη χαλάρωση της έντασης, στο άνοιγµα της ψυχής, στην
αναγέννηση του οργανισµού.
Οι γιορτές γενικότερα είναι ένα ευχάριστο µέρος της ζωής του νηπιαγωγείου και
µια από τις µορφές της αγωγής. Θα έρθει σαν χαλάρωση σαν ξεκούραση, ύστερα από
την κουραστική σχολική εργασία.
Σε όλο τον κόσµο οι σχολικές γιορτές αποτελούν µέρος της παράδοσης του σχολείου, παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά κάθε χώρας και συνδέονται µε την κοινωνική,
θρησκευτική και παιδευτική ζωή του σχολείου (Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη/2ος, 1977:
323).
Στο νηπιαγωγείο οι διάφορες γιορτές είναι ανοιχτές εκδηλώσεις µε την έννοια ότι
τα παιδιά ελεύθερα συµµετέχουν σ’ αυτές και ότι η οργάνωσή τους γίνεται είτε µε την
ευκαιρία ενός ευχάριστου γεγονότος π.χ. µε την ευκαιρία των γενεθλίων των παιδιών,
είτε µε την ευκαιρία µιας γιορτής ή ενός σηµαντικού γεγονότος για τη σχολική ζωή π.χ.
η γιορτή των Χριστουγέννων, η ολοκλήρωση ενός σχεδίου εργασίας ή η γιορτή στο τέλος της χρονιάς. (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, Οδηγός, 1996: 363).
Για να έχουν οι σχολικές γιορτές θετική επίδραση στα παιδιά, θα πρέπει να ισχύουν
ορισµένες βασικές προϋποθέσεις οι οποίες είναι απαραίτητο να τηρούνται από όλους
τους φορείς, τους εκπαιδευτικούς, τα νήπια και τους γονείς.
Ειδικότερα θα πρέπει: ο εκπαιδευτικός να σέβεται τα όρια της προσωπικής έκφρασης του παιδιού, να σέβεται το ίδιο το παιδί και όταν επεµβαίνει σε ότι κάνει η επέµβασή του να γίνεται µε λεπτότητα και προσοχή. Να προγραµµατίζει τις εκδηλώσεις για να
γίνουν από την τάξη µε συµµετοχή των παιδιών και για χάρη της τάξης.
Τα θέµατα να µην προέρχονται από τις επιθυµίες του εκπαιδευτικού αλλά να συνδέονται µε την καθηµερινή λειτουργία και εργασία του Νηπιαγωγείου. Η διοργάνωσή
τους να διακρίνεται για τη συντοµία σε σχέση µε το χρόνο και για την απλότητα σε ότι
αφορά την οργάνωση και υλοποίηση. Να µην κουράζουν τα παιδιά µε πολλές προετοιµασίες και πολύµηνες προσπάθειες. Να µην καταστρέφουν την παιδική αφέλεια µε τις
κινήσεις, µορφασµούς, χειρονοµίες κλπ., που δεν είναι παιδικές ειδικά κατά τις θεατρι-
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κές παιδικές παραστάσεις. Να µη γίνονται από τη νηπιαγωγό µε στόχο την επίδειξη
στους γονείς και στην τοπική κοινωνία σοβαρής τάχα εργασίας που γίνεται στο νηπιαγωγείο.
Αλλά και σε ότι αφορά τους γονείς να µη γίνονται γιορτές µε την απαίτηση να προτιµηθούν τα δικά τους παιδιά ή για να δείξουν την παρουσία τους οι σύλλογοι γονέων.
Ως προς τη συµµετοχή των παιδιών βασική προϋπόθεση είναι αυτά να συµµετέχουν
αβίαστα, µε χαρά κι ευχαρίστηση. Να µην αναγκάζονται να παραµελούν τις κύριες
δραστηριότητές τους, αλλά ούτε και να απασχολούνται για πολλές ώρες. Να καταβάλλεται προσπάθεια να συµµετέχουν όλα τα παιδιά για να µη γεννιέται ο φθόνος και να
µη δηµιουργείται πίκρα σ’ εκείνα, που δεν παίρνουν µέρος.
Στις γιορταστικές εκδηλώσεις των σχολείων, εκτός από τις γιορτές, µπορούν να εντάσσονται και άλλες όπως οι έξοδοι και διδακτικές επισκέψεις, οι εκθέσεις έργων των
παιδιών που γίνονται στο χώρο του νηπιαγωγείου ή και σε άλλο χώρο σε διάφορες χρονικές στιγµές και µε διάφορες αφορµές, η αλληλογραφία µε άλλα σχολεία καθώς και
άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο νηπιαγωγείο ή στην τοπική κοινότητα (Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη/ 2ος, 1997: 323).

9.2. ΟΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΥΝ

Το παιδιά µέσα από τις γιορτές, τις θεατρικές παραστάσεις, αλλά και από τα παιχνίδια διασκεδάζουν και βάζουν τη φαντασία τους σε δράση, γιατί η φαντασία είναι αυτή που βοηθά, στο να διαµορφωθεί η ιδιαίτερη προσωπικότητα του παιδιού.
Ακόµη µέσα από τη συµµετοχή στις γιορτές συνδέονται µε τις παραδόσεις, τα ήθη
και τα έθιµα του τόπου και τους δίνεται η δυνατότητα να τα βιώσουν και να ενταχθούν
γρηγορότερα και οµαλότερα στο περιβάλλον τους. Μέσα από τα βιώµατα που αποκτούν δηµιουργούν εντυπώσεις και εικόνες που µε την πάροδο του χρόνου αρχίζουν να
τις αναπλάθουν στη µνήµη τους και να τις αναζητούν. Έτσι βιωµατικά αρχίζουν να κατανοούν την έννοια της κυκλικότητας του χρόνου, να τοποθετούν τον εαυτό τους µέσα
σ’ αυτόν και γίνονται αργότερα οι συνειδητοί συνεχιστές της κληρονοµιάς που τους
παραδόθηκε (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 1991: 104. Μια γιορτινή ηµέρα ή µια γιορτινή περίοδος, παρουσιάζεται στο νήπιο σαν µια κατάσταση προβληµατισµού, η οποία το κινητοποιεί να
τη βιώσει και να την οργανώσει µε τη βοήθεια πολλών και διαφορετικών κινητικών και
νοητικών χειρισµών
Μέσα από τις διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις ψυχαγωγούνται και τους δίνονται
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ευκαιρίες να αποκτήσουν πολλαπλές και σηµαντικές εµπειρίες από την πλούσια ιστορική, θρησκευτική και κοινωνική ζωή.
Έχουν τη δυνατότητα να έρθουν κοντά, να έρθουν σε επαφή, να πλησιάσουν το θέατρο, το θεατρικό παιχνίδι, τη µουσική, τη ρυθµική, τη λογοτεχνία, τις εικαστικές δραστηριότητες και γενικά τις διάφορες µορφές τέχνης. Με την επαφή αυτή βοηθούνται να
υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στο θέατρο, το χορό, τη ζωγραφική και γενικά σε
κάθε µορφή τέχνης.
Οι γιορτές επειδή αποβλέπουν στην ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των νηπίων
καθώς και στην ψυχαγωγία τους ασκούν παιδαγωγική προσφορά που είναι αναµφισβήτητη. Γεννούν στις ψυχές τους ευχάριστα συναισθήµατα, ενισχύουν την αγάπη τους για
το σχολείο, αναπτύσσουν την πρωτοβουλία τους, ωθούν σε αυτενέργεια και δίνουν στα
διστακτικά και δειλά παιδιά την ευκαιρία να δράσουν και κάποτε να διακριθούν. Επίσης εκτός από όλα αυτά βοηθούν στον εντοπισµό των κλίσεων, στην ανακάλυψη ταλέντων ή αδυναµιών των παιδιών και φέρνουν σε στενή επαφή την οικογένεια µε το σχολείο. (Χαραλαµπόπουλος, 1973: 458)
Η ανάπτυξη της συνεργασίας ευνοείται επίσης µέσα από την οργάνωση της γιορτής
διότι τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα µεταξύ τους, µαθαίνουν να
συµµετέχουν υπεύθυνα και ισότιµα στην οµάδα της τάξης και να εργάζονται υιοθετώντας µέσα και µεθόδους κοινής αποδοχής, νιώθοντας µέλη της ίδιας οµάδας και αναλαµβάνοντας κάποιες ευθύνες. Αλλά και στον τοµέα της κοινωνικοποίησης των παιδιών οι γιορτές αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα µέσα, διότι η συµµετοχή τους στο
γιορταστικό κλίµα που επικρατεί τους δίνει την αίσθηση ότι ανήκουν σε µια οµάδα ανθρώπων µε κοινά στοιχεία, τα βοηθά να υπερνικήσουν τους φόβους και τις αναστολές
τους, τα οδηγεί στο να συνάψουν αρµονικές σχέσεις µεταξύ τους αλλά και να βελτιώσουν τις υπάρχουσες κοινωνικές επαφές. Η γιορτή ακόµη αναπτύσσει τον ενθουσιασµό
στα παιδιά και αναπτερώνει το ηθικό τους για να συνεχίσουν µε θάρρος και αυτοπεποίθηση παρόµοιες εκδηλώσεις ειδικά όταν η παρουσίαση της εκδήλωσης είχε µεγάλη αποδοχή από τους γονείς και τους άλλους καλεσµένους (Μετοχιαννάκης, 2000: 427).
Επειδή προβάλλουν στο ευρύτερο κοινό την εργασία του σχολείου, δίνουν την ευκαιρία µιας στενότερης επαφής µε τους γονείς και τους άλλους κοινωνικούς παράγοντες
µέσα από την οποία αναπτύσσεται σε όλους το ενδιαφέρον για το σχολείο, τους στόχους και τη λειτουργία του. Οι γονείς και οι δάσκαλοι έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα το παιδί µέσα από τη συµπεριφορά που δείχνει κατά τη διάρκεια των
γιορτών αφού εκδηλώνεται και ενεργεί σχεδόν αβίαστα και ελεύθερα.
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Με τις γνώσεις που θα αποκτήσουν για τις ικανότητες, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα
και τις αδυναµίες του θα το βοηθήσουν αποτελεσµατικότερα στο σχολικό και επαγγελµατικό του προσανατολισµό (Μπάµιος, 1967: 566)
Από τις εκδηλώσεις που γίνονται στα σχολεία οι θεατρικές παραστάσεις αποτελούν
µια από τις αγαπηµένες απασχολήσεις των παιδιών. Με τις χορευτικές κινήσεις και την
έκφραση τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν την πλαστικότητα του σώµατος, να το ασκήσουν και να το κάνουν λυγερό και αρµονικό.
Επίσης οι γιορτές µε θεατρικές παραστάσεις και δρώµενα συµβάλλουν στην άσκηση της ψυχής, την καλλιέργεια του πνεύµατος και την τροφοδότηση της φαντασίας
τους, την οποία κάνουν δηµιουργική και γόνιµη. Τα µηνύµατα που µπορεί να µεταδώσει ένα θεατρικό έργο ή µια παράσταση κουκλοθέατρου στους µικρούς θεατές του δεν
µπορούν να τα µεταδώσουν σειρές από λόγους και οµιλίες. Ένα θεατρικό έργο συγκινεί
περισσότερο, οδηγεί σε στοχασµό, προβληµατίζει και αφυπνίζει τις δυνάµεις της ψυχής.
Γενικότερα ο σκοπός των γιορτών και εκδηλώσεων στο σχολείο ξεκουράζει το παιδί από την καθηµερινή ρουτίνα της σχολικής εργασίας και του δίνει την χαρά και την
ψυχική απόλαυση, µέσα σε µια παιδαγωγική ατµόσφαιρα. Η µεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων που µπορούν να επιλέξουν τα παιδιά µαζί µε τη νηπιαγωγό για την πραγµατοποίηση της κάθε γιορτής έχει αποτέλεσµα να επιτυγχάνονται παιδαγωγικοί στόχοι που
αφορούν σε όλους τους τοµείς ανάπτυξής τους, σωµατικό, γνωστικό, κοινωνικοσυναισθηµατικό, αισθητικό καθώς και στον τοµέα των διαφόρων δεξιοτήτων και της δηµιουργικότητας.
Οι αβίαστα συγκεντρωνόµενες γνώσεις, µε τη βιωµατική προσέγγιση, την ακρόαση
και παρατήρηση προάγουν τις νοητικές ικανότητες του παιδιού και ο γνωστικός τοµέας
έχει σηµαντική ανάπτυξη.
Το παιδί συµµετέχοντας στις δραστηριότητες για τις εθνικές, θρησκευτικές και κοινωνικές γιορτές µαθαίνει κάποια πράγµατα για τους προγόνους του και τον τρόπο της
ζωής τους, µαθαίνει µερικά από τα έθιµα, τους θεσµούς και τις παραδόσεις που συνδέονται µε τις γιορτές, γνωρίζει τις διάφορες ηθικές αξίες και το σεβασµό των ατόµων και
καταλαβαίνει το περιεχόµενο και τη σηµασία όλων αυτών που έµαθε.
Αυτή η αποκτηµένη γνώση εφαρµόζεται και υλοποιείται στην οργάνωση και παρουσίαση της παράστασης µε τη συµµετοχή των ίδιων των παιδιών. Τα θέµατα και το
υλικό των εκδηλώσεων µπορεί να λαµβάνεται από τα αντικείµενα που έχουν παρουσιαστεί µέσα στις αίθουσες και στη συνέχεια διασκευάζεται από τα παιδιά για να πάρει µια
µορφή παραστατική ή όλο το υλικό επιλέγεται από τη νηπιαγωγό και τα παιδιά ανα-
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λαµβάνουν την υλοποίησή του (Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη/2ος, 1977: 324).
Όταν τα παιδιά καλούνται να λύσουν µε την αυτενέργειά τους πολλά προβλήµατα
τα οποία έχουν σχέση µε το τεχνικό µέρος της παρουσίασης, µε την καλλιτεχνική διακόσµηση ή µε τις οργανωτικές λεπτοµέρειες και αναλαµβάνουν σχετικές πρωτοβουλίες
αναπτύσσεται και καλλιεργείται η κριτική και δηµιουργική σκέψη τους µέσα από τις
ιδέες που ανακοινώνουν και την εφερευτικότητα που δείχνουν.
Αλλά και ο συναισθηµατικός τοµέας των παιδιών αναπτύσσεται µε τη συµµετοχή
τους στις διάφορες εκδηλώσεις, αφού µε την κοινή συµµετοχή και παρακολούθηση,
προάγεται ο κοινωνικός χαρακτήρας τους, αποκτούν ωριµότητα, συνεργατικότητα και
αγάπη προς τους συνανθρώπους και τους προσφέρονται πολλές ευκαιρίες να τονωθεί το
θρησκευτικό συναίσθηµα. Κάθε γιορτή δίνει ευκαιρίες και ιδέες στο παιδί να εκφραστεί
και να δηµιουργήσει. Έρχεται σε επαφή µε πολλές µορφές τέχνης, όπως: θέατρο, µουσική, τραγούδι, χορός, ποίηση, εικαστικά κλπ και γίνεται έτσι ένας µικρός καλλιτέχνης
που καλλιεργεί τα διάφορα βιώµατα του, το καλλιτεχνικό, το γλωσσικό, το ρυθµικό, τό
µουσικό και αναπτύσσει τον αισθητικό τοµέα της προσωπικότητάς του (Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη/2ος, 1977: 324).

9.3. ΕΙ∆Η ΓΙΟΡΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Οι γιορτές στο νηπιαγωγείο ανάλογα µε τους σκοπούς που επιδιώκουν διακρίνονται
σε διάφορα είδη όπως: εθνικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, αναβίωσης εθίµων. Αν λαµβάνεται ως κριτήριο ο χρόνος πραγµατοποίησης χωρίζονται σε γιορτές έναρξης και λήξης διαφόρων γεγονότων εκδηλώσεων ή περιόδων (Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη/2ος,
1977: 323).
Ειδικότερα κατά κατηγορία µπορούν να διοργανώνονται στα νηπιαγωγεία οι ακόλουθες γιορτές:
α. Εθνικές γιορτές. Οι γιορτές µε αυτό το περιεχόµενο είναι γνωστές στα παιδιά
είτε από τον κοινωνικό τους περίγυρο, γονείς, µεγαλύτερα παιδιά, µέσα ενηµέρωσης,
είτε γιατί έχουν ενηµερωθεί από το σπίτι και τη νηπιαγωγό. Γίνονται σε συγκεκριµένες
ηµεροµηνίες κάθε χρόνο και είναι: η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου, η γιορτή του Πολυτεχνείου, η γιορτή της 25ης Μαρτίου, άλλες τοπικές γιορτές κ.ά.
Γενικότερος σκοπός των γιορτών αυτών είναι να γίνουν τα νήπια συνειδητοί και
υπεύθυνοι πολίτες µε αγάπη προς την πατρίδα τους. Το παιδί συµµετέχοντας στις εκδηλώσεις για τις εθνικές γιορτές µαθαίνει ορισµένα πράγµατα για τους προγόνους του και
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τον τρόπο της ζωής τους και εξοικειώνεται µε τα έθιµα και τις παραδόσεις του τόπου
του. Μέσα από τη γνώση αρχίζει να νιώθει άτι αποτελεί µέρος ενός µεγαλύτερου κοινωνικού οµίλου, ότι ανήκει κάπου, πράγµα πού αποτελεί έναν από τους κυριότερους
σκοπούς του νηπιαγωγείου και βοηθάει στην κοινωνική προσαρµογή του παιδιού (Κυριαζοπούλου- Βαληνάκη/2ος, 1977: 324).
β. Θρησκευτικές γιορτές. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι γιορτές όπως: τα Χριστούγεννα, των Τριών Ιεραρχών, ο Ευαγγελισµός, το Πάσχα και οι διάφορες θρησκευτικές γιορτές της περιοχής τους ή άλλες γιορτές αγίων.
Οι γιορτές αυτού του είδους εµπλουτίζουν µε σηµαντικές εµπειρίες τη θρησκευτική
ζωή των νηπίων και αναπτύσσουν το θρησκευτικό τους συναίσθηµα. ∆ίνουν στα παιδιά
πολλές ευκαιρίες να γνωρίσουν τις διάφορες ηθικές αξίες και το σεβασµό των ατόµων.
Ιδιαίτερα η γιορτή των Χριστουγέννων δίνει στα παιδιά την ευκαιρία για να γνωρίσουν
τη σηµασία των δώρων. Αν και είναι λίγα τα µικρά πού είναι ικανά να καταλάβουν τη
θρησκευτική σηµασία των Χριστουγέννων, ωστόσο η γιορτή αυτή τους κάνει µεγάλη
εντύπωση. Η ανταλλαγή ευχών, κατά τις µέρες αυτές, συναρπάζει τα παιδιά που περιµένουν µε ανυποµονησία να ανταλλάξουν κάρτες.
γ. Κοινωνικές γιορτές. Εδώ εντάσσονται γιορτές µε κοινωνικό περιεχόµενο όπως,
τα γενέθλια, οι ονοµαστικές γιορτές των νηπίων, η γιορτή της µητέρας, η γιορτή του
πατέρα, η γιορτή για την υποδοχή των νηπίων στην αρχή της χρονιάς καθώς και η αποχαιρετιστήρια γιορτή για τη λήξη του σχολικού έτους κ.ά. (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 1991: 104)
Τα γενέθλια και οι ονοµαστικές γιορτές. Κάθε ονοµαστική γιορτή και γενέθλια παιδιού προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες για να συνηθίσουν τα παιδιά σε µερικούς κοινωνικούς ρόλους µε διάφορες ενασχολήσεις.
Με τις δραστηριότητες αυτές τα παιδιά ασκούνται στους ρόλους του οικοδεσπότη
και του καλεσµένου κι αποκτούν, καθώς µεγαλώνουν και κοινωνικές δεξιότητες.
Τα παιδιά µαθαίνουν να συνεργάζονται οργανώνοντας ένα πάρτυ, διακοσµώντας
την αίθουσα, φτιάχνοντας γλυκίσµατα ή κουλουράκια για τη γιορτή. Στις γιορτές αυτές
το πρόγραµµα συµπληρώνεται µε λίγες απαγγελίες, µερικά τραγουδάκια, κάποιο µικρό
δώρο, λίγα λουλούδια στο βάζο, ένα δελτίο µε γραµµένο το όνοµα του παιδιού που
γιορτάζει, κεράσµατα αν έφερε το παιδί από το σπίτι του, κάποιο γλυκό, ώστε τό παιδί
να σβήσει τα κεράκια, ευχές τραγουδιστά από όλα τα παιδιά για τα «χρόνια πολλά» και
ότι µπορούσε να επινοήσει η νηπιαγωγός για την καλύτερη διοργάνωση.
Η γιορτή υποδοχής των νέων παιδιών. Είναι η γιορτή που γίνεται στην αρχή µε την
είσοδο του παιδιού στο νηπιαγωγείο. Η προετοιµασία της θα γίνει κατά τη διάρκεια των
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εγγραφών ή λίγο πριν το κλείσιµο των σχολείων. Έχει σκοπό την εύκολη και ευχάριστη
προσαρµογή των µικρών στη νέα κατάσταση και στα νέα καθήκοντα, τη δηµιουργία
φιλικών σχέσεων µε τα άλλα παιδιά και τη σύνδεσή τους µε το νέο περιβάλλον
δ. Αναβίωση εθίµων. Στην κατηγορία αυτών των γιορτών περιλαµβάνονται γιορτές όπως: τοπικές παραδοσιακές γιορτές, γιορτές που ξεκινούν από διάφορα γεγονότα,
π.χ. απόκριες, τρύγος, ελαιοµάζωµα, γιορτή της ντοµάτας, της σαρδέλας κ.ά. (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 1991: 103)
ε) ∆ιάφορες γιορτές στις οποίες κατατάσσονται οι γιορτές που γίνονται οποιαδήποτε στιγµή αποφασίσει η νηπιαγωγός µαζί µε τα παιδιά να γιορτάσουν ένα γεγονός. Ανάλογα µε το θέµα τους µπορούν να έχουν διάφορες ονοµασίες όπως π.χ. γιορτή της
χαράς, του χαρτιού, του νερού, της κούκλας κλπ.
Η γιορτή της τελευταίας µέρας της εβδοµάδας. Κλείνει η εβδοµάδα µε µια µικρή
γιορτή που γίνεται µέσα στην αίθουσα την τελευταία ώρα της Παρασκευής. Μπορεί να
περιλαµβάνει ανασκόπηση των εργασιών της εβδοµάδας, επανάληψη εκδηλώσεων που
ικανοποίησαν τα παιδιά, απαγγελίες ποιηµάτων που έµαθαν, τραγούδια, χορούς κλπ.
Η γιορτή για την έναρξη κάθε εποχής. Με την έναρξη κάθε εποχής (Φθινοπώρου,
Χειµώνα, Άνοιξης και Καλοκαιριού) δίνεται µια µικρή γιορτή το περιεχόµενο της οποίας θα αποτελεστεί από τµήµατα των γιορτών που δόθηκαν κατά την εποχή αυτή στα
οποία προστίθεται και κάτι νέο σχετικό µε τη εποχή που τελείωσε και την άλλη που αρχίζει.
Αυτοσχέδιες παιδικές γιορτές που είναι αποτέλεσµα της καθηµερινής εργασίας του
νηπιαγωγείου και γι' αυτό έχουν και τη µεγαλύτερη παιδευτική αξία.

9.4. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ

Όπως σε όλες τις ενασχολήσεις των νηπίων στο νηπιαγωγείο έτσι και στις γιορτές
τα θέµατα και οι δραστηριότητες που θα επιλεγούν πρέπει να αναδύονται µέσα από τα
ίδια τα παιδιά, από τις εµπειρίες, τα ενδιαφέροντα, τις σκέψεις και τις ιδέες τους, διότι
τότε µόνο θα έχουν νόηµα γι’ αυτά και θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν για την υλοποίησή τους.
Επειδή τα παιδιά όµως είναι µικρά και υπάρχει πιθανότητα να έχουν δυσκολίες να
εκφράσουν τις προτιµήσεις τους τότε παρεµβαίνει η νηπιαγωγός µε συγκεκριµένες προτάσεις. Μετά το κάθε παιδί ή η κάθε οµάδα έχουν την ελευθερία να εργαστούν µε τον
τρόπο και τα υλικά που επιλέγουν χωρίς να υποχρεώνονται σε συγκεκριµένο σχέδιο και
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θέµα παρά το γεγονός ότι η δραστηριότητα εισάγεται από τη νηπιαγωγό.
Η προετοιµασία των γιορτών είναι ενταγµένη µέσα στην καθηµερινή παιδαγωγική
εργασία στο νηπιαγωγείο και αποτελεί µέρος της.
Η βαρύτητα δίνεται στη διαδικασία και όχι στο τελικό αποτέλεσµα το οποίο θα είναι ανάλογο µε τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Εκείνο που ενδιαφέρει και θα δοθεί έµφαση σε µια σχολική εκδήλωση είναι η ενεργοποίηση και η διατήρηση του ενδιαφέροντος των παιδιών καθώς και οι ευκαιρίες που θα τους δοθούν για
δηµιουργική έκφραση και ενίσχυση της αυτοεικόνας τους και όχι το αποτέλεσµα, αν
υπήρξε δηλαδή µια καλή τελική παρουσίαση. (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, Οδηγός, 1996: 363)
Η κάθε γιορτή πρέπει να είναι µέσα στα όρια της αντοχής των παιδιών και να είναι
ανάλογη µε τις σωµατικές και ψυχικές δυνάµεις τους. Καλό είναι να αποφεύγονται οι
γιορτές που έχουν διάρκεια πολλών ωρών.
Σε ένα νηπιαγωγείο µια γιορτή µαζί µε τα διάφορα διαλείµµατα και ανάλογα µε το
σκοπό και τη µορφή της µπορεί να έχει διάρκεια µέχρι τις δύο ώρες για να µη κουράζονται τα παιδιά.
Όταν υπάρχουν συστεγαζόµενα τµήµατα οι γιορτές µπορούν να οργανωθούν από
ένα ή περισσότερα τµήµατα νηπίων. Όταν οργανώνεται από πολλά τµήµατα απαιτείται
η στενή συνεργασία νηπιαγωγών και νήπιων ώστε να υπάρχει ο σωστός προγραµµατισµός, ο καταµερισµός της εργασίας και ο συντονισµός των ενεργειών.
Με οποιοδήποτε τρόπο όµως και αν οργανώνονται οι γιορτές µπορεί να υπάρχουν
προσκεκληµένοι που είναι συνήθως οι γονείς των νηπίων, το δηµοτικό σχολείο και οι
διάφοροι φορείς. Οι προσκεκληµένοι άλλοτε είναι απλοί θεατές και άλλοτε συµµετέχουν ενεργά σε κάποια σηµεία της γιορτής. (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 1991: 104).
Ο ρόλος της νηπιαγωγού στην οργάνωση και διεξαγωγή των γιορτών είναι ρόλος
συµβούλου και συντονίστρας της παιδαγωγικής διαδικασίας.
Αυτή δεν δίνει έτοιµο υλικό αλλά δίνει ερεθίσµατα όπως π.χ το διάβασµα µιας ιστορίας, η προβολή σλαίτς, σχετικές εικόνες, εκµετάλλευση των διαφόρων σχολίων
των παιδιών για τη γιορτή, το συµβολικό ή µιµητικό παιχνίδι που παίζουν, το θεατρικό
παιχνίδι κ.α. Στη συνέχεια αναλαµβάνει να παρωθήσει τα παιδιά να ζήσουν και να δράσουν όσο γίνεται πιο έντονα αυτές τις περιόδους.
Με βάση τα ερεθίσµατα που έδωσε θα περιµένει την ενεργοποίηση και αντίδραση
των παιδιών για να τα λάβει υπόψη της και να τα παρακινήσει να εκφράσουν τις σκέψεις και τα σχέδιά τους. Εδώ τα νήπια µπορούν να σχεδιάσουν δραστηριότητες ευχάριστες µε περιεχόµενο που προκύπτει από ανταλλαγές απόψεων µε τη νηπιαγωγό.
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Το πώς θα γίνει ο καταµερισµός των δραστηριοτήτων είναι υπόθεση των ίδιων των
παιδιών και συνήθως γίνεται ανάλογα µε τις επιθυµίες τους. Αν διαπιστωθεί στην πορεία της υλοποίησης πως ορισµένα σχέδια κα προτάσεις δεν είναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν, είναι δυνατόν µε την επίβλεψη και παρέµβαση της νηπιαγωγού να τροποποιούνται και συ- ζητούνται εναλλακτικές προτάσεις.

9.5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑΣ ΓΙΟΡΤΗΣ

Σε ότι αφορά το περιεχόµενο της γιορτής ως προς τις δραστηριότητες και τον τρόπο
εµψύχωσής τους υπάρχει µεγάλη ποικιλία που µπορούµε να επιλέξουµε.
Ενδεικτικά µπορούµε να δούµε σε µια γιορτή νηπιαγωγείου το περιεχόµενο να το
αποτελούν απαγγελίες σκετς, ζωντανές εικόνες, παιχνίδια, τραγούδια, χοροί, µουσική,
εκθέσεις έργων των παιδιών κ.α
Γενικά το περιεχόµενο των σχολικών εκδηλώσεων καλό είναι να αντλείται µέσα
από τις δραστηριότητες που έχουν παρουσιαστεί στα σχολεία µε µεγαλύτερα παιδιά µέσα από τη διδασκαλία των διαφόρων µαθηµάτων, ώστε να εµπεδώνονται καλύτερα οι
γνώσεις που αποκτήθηκαν µε µια γιορταστική και καλλιτεχνική ατµόσφαιρα.
Μια γιορτή µπορεί να περιλαµβάνει:
Επίσκεψη στο χώρο της γιορτής (εκκλησία, πλατεία, λιµάνι, µοναστήρι, αίθουσες
παραστάσεων κ.α), συζητήσεις, φωτογράφηση, διάφορες προβολές, ακρόαση κατάλληλα επιλεγµένης µουσικής, τραγουδιών, παιδικής ορχήστρας, χορό, ιστορίες, παραµύθια,
ποιήµατα, χειροτεχνικές δραστηριότητες ζωγραφική, κολάζ κατασκευές κλπ, έκθεση
και παρουσίαση έργων νηπίων, αναπαράσταση γεγονότων, δραµατοποίηση παραµυθιών
και ιστοριών, θέατρο κουκλοθέατρο από τα νήπια κλπ. (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 1991: 103-104)

9.6. Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Τη χρησιµότητα των σχολικών γιορτών οι παιδαγωγοί γενικά δεν την αµφισβητούν,
αλλά την υποστηρίζουν µε διάφορα επιχειρήµατα. Όµως υπάρχει και η άποψη από κάποιους παιδαγωγούς ότι µερικές γιορτές όπως οι δηµόσιες εµφανίσεις στις θεατρικές
παραστάσεις ή άλλες επιδείξεις κουράζουν τους µαθητές µε τις µακροχρόνιες προετοιµασίες και επισηµαίνουν διάφορες πρακτικές που πρέπει να αποφεύγονται.
Υποστηρίζεται η άποψη ότι πρέπει να αποφεύγονται κατά την υλοποίηση των εορταστικών εκδηλώσεων τα ακόλουθα.
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Η αναγκαστική αποστήθιση διαφόρων ποιηµάτων, σκετς κλπ από τα παιδιά.
Η πολύωρη καθηµερινή απασχόληση µε ότι αφορά στη µέρα της γιορτής. Η αποφυγή του άγχους της προετοιµασίας, της κούρασης και της ταλαιπωρίας των παιδιών
(Μπάµιος, 1967: 565)
Ειδικότερες παρατηρήσεις και αντιρρήσεις έχουν εκφραστεί επίσης για τα εξής θέµατα:
Οι γιορτές επειδή αποτελούν ευχάριστο και οργανικό µέρος της σχολικής ζωής και
µια από τις µορφές της αγωγής, θα πρέπει να γίνονται για χάρη των παιδιών και όχι για
επίδειξη των εκπαιδευτικών και του έργου τους. Είναι ανάγκη να συνδυάζονται µε φυσικό και αβίαστο τρόπο µε τη λειτουργία του σχολείου και να µη ξοδεύεται πολύς χρόνος για την προετοιµασία τους. Ο σκοπός της σχολικής γιορτής πρέπει να είναι παιδαγωγικός.
Να µη διοργανώνονται σχολικές γιορτές που στόχο έχουν να ικανοποιήσουν τους
γονείς, αλλά να διοργανώνονται για χάρη των ίδιων των παιδιών. Σε ότι αφορά τη συµµετοχή των παιδιών είναι απαραίτητο να συµµετέχουν όλα τα παιδιά του σχολείου και
να µη γίνονται διακρίσεις και προτιµώνται µόνο µερικά ή παίρνουν µέρος πάντα τα ίδια, χρειάζεται να γίνεται εναλλαγή όταν επιλέγεται ένας µικρός αριθµός παιδιών για τη
συµµετοχή. Κατά τις γιορτές όταν η νηπιαγωγός κάνει επιλογές των παιδιών να αποφεύγει τις διακρίσεις διότι αυτές γεννούν τη ζήλεια και το φθόνο και συχνά µάλιστα την
εχθρότητα των γονέων προς το δάσκαλο.
Να δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να συµµετέχουν στη διοργάνωσή τους διότι οι σχολικές γιορτές που προετοιµάζονται χωρίς ουσιαστική συµµετοχή των µαθητών,
που δεν έχουν κατάλληλο περιεχόµενο και που γίνονται για επίδειξη περισσότερο και
όχι για τους µαθητές δεν επιδρούν παιδαγωγικά και έχουν αντίθετα αποτελέσµατα από
τα αναµενόµενα. Οι γιορτές αυτού του είδους καλλιεργούν την αλαζονεία και µαταιοδοξία του παιδιού. Αφορµή για τη διοργάνωση κάθε σχολικής γιορτής να αποτελεί η
σχολική ζωή και εργασία και σε ότι αφορά τη διάρκεια της αυτή να είναι απλή για να
µη κουράζει τους µαθητές µε πολυήµερες προετοιµασίες.
Να γίνεται συχνή διοργάνωση και µε διάφορες αφορµές σχολικών γιορτών επειδή η
καλή γιορτή είναι βίωµα που συγκινεί την παιδική ψυχή, καλύτερα από κάθε λογοκοπική- βερµπαλιστική διδασκαλία και έχει παιδαγωγικά καλλίτερα αποτελέσµατα (Χαραλαµπόπουλος, 1973: 458-459)
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9.7. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Οι σχολικές γιορτές για να έχουν επιτυχία, να εξυπηρετούν τους παιδαγωγικούς και
διδακτικούς σκοπούς του σχολείου, αλλά και να είναι χρήσιµες στους δασκάλους και
τους γονείς, καλό είναι να στηρίζονται σε ορισµένες βασικές προϋποθέσεις και αρχές.
Τέτοιες βασικές προϋποθέσεις για πετυχηµένες σχολικές γιορτές αποτελούν:
Ο προσεκτικός προγραµµατισµός τους, ο παιδοκεντρικός τους χαρακτήρας, η σύνδεσή τους µε την εργασία του σχολείου, η απλότητα, η συµµετοχή της κοινότητας, κ.α
(Μπάµιος, 1967: 565).
Πρώτη βασική προϋπόθεση είναι ο έγκαιρος προγραµµατισµός.
Ο σχεδιασµός και ο προγραµµατισµός των εκδηλώσεων του έτους πρέπει να γίνεται
στην πρώτη συνεδρίαση του εκπαιδευτικού προσωπικού στην αρχή της σχολικής χρονιάς και να καταβάλλεται προσπάθεια για την καλή διοργάνωση από τους υπεύθυνους
που θα αναλάβουν. Στη συνεδρίαση αυτή θα ορίζονται τα άτοµα ή οι επιτροπές εκπαιδευτικών που θα έχουν την ευθύνη της διοργάνωσης καθώς και ο αριθµός και το είδος
των γιορτών που θα γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου.
Σηµαντική επίσης βασική αρχή είναι η επιλογή να έχουν οι γιορτές παιδοκεντρικό
χαρακτήρα µε περιεχόµενο µορφωτικό και εύθυµο. Η γιορτή να γίνεται περισσότερο
για τα παιδιά παρά για τους γονείς και τους άλλους καλεσµένους.
Προς την κατεύθυνση αυτή καλό είναι να καταβάλλεται προσπάθεια για να συµµετέχουν αν είναι δυνατόν όλα τα παιδιά. Επίσης η κατάρτιση του προγράµµατος, η εκτέλεση των εργασιών για την προετοιµασία καθώς και η υλοποίηση του προγράµµατος
της γιορτής πρέπει να είναι έργα των µαθητών µε τη βοήθεια της νηπιαγωγού.
Για να έχουν ενδιαφέρον και αποτέλεσµα οι σχολικές γιορτές θα πρέπει να συνδέονται µε την εργασία που γίνεται στο σχολείο. Με αφορµή τις διάφορες δραστηριότητες
που υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους θα προετοιµάζονται τα παιδιά
ώστε να δηµιουργηθεί µεγάλη επιθυµία για γιορτή. Με αυτό τον τρόπο θα λαµβάνονται
υπόψη τα διαφέροντα, οι γνώσεις και οι εµπειρίες τους ώστε να συµµετέχουν µε ενδιαφέρον.
Μια άλλη βασική αρχή που χρειάζεται να επικρατήσει είναι η απλότητα. Η γιορτή
θα πρέπει να είναι µια απλή, εκδήλωση των παιδιών και όχι µια γιορτή που γίνεται για
επίδειξη.
Η συµµετοχή της κοινότητας στις γιορτές του σχολείου είναι σηµαντική επειδή οι
γιορτές θεωρούνται άριστο µέσο δηµιουργίας στενών σχέσεων µεταξύ σχολείου-
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οικογένειας κοινότητας.
Γι’ αυτό προσκαλούνται γονείς και άλλα πρόσωπα από τις τοπικές και εκπαιδευτικές αρχές να παρακολουθήσουν ορισµένες γιορτές των παιδιών µέσα στο χρόνο.

9.8. ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μέρος της σχολικής ζωής αποτελούν εκτός από τις διάφορες διδακτικές επισκέψεις, εξόδους και γιορτές και οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που
συµβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του νηπιαγωγείου και του αναλυτικού προγράµµατος και φέρνουν το παιδί σε επαφή και επικοινωνία µε τη σύγχρονη πραγµατικότητα και µε έργα πολιτισµικής αξίας.
Μέσα στα πλαίσια της σχολικής ζωής και του πολιτισµού όταν δεν είναι εύκολο να
γίνει η µετακίνηση των νηπίων σε χώρους έξω από το νηπιαγωγείο µπορούν πραγµατοποιούνται επισκέψεις κλιµακίων ή µεµονωµένων καλλιτεχνών µουσικής, θεάτρου, χορού, εικαστικών τεχνών και άλλων ειδικών και να γίνονται οι εκδηλώσεις στο χώρο του
νηπιαγωγείου.

9.9. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΟΙ

Οι διδακτικές επισκέψεις των νηπίων σε επιλεγµένους χώρους ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς, σε χώρους παραγωγής κλπ καθώς και η συµµετοχή τους σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες, έχουν ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και µορφωτικό σκοπό.
Όλες γίνονται µέσα στο ωράριο εργασίας και εντάσσονται στον προγραµµατισµό που
κάνουν οι νηπιαγωγοί στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Μια επίσκεψη σε ένα χώρο µε διδακτική αξία δεν χρειάζεται να είναι µακρινή ή να
διαρκεί πολύ. Για ένα παιδί είναι σηµαντική ακόµη και η επίσκεψη στο παντοπωλείο,
που είναι στη γωνιά του δρόµου. Τέτοιες έξοδοι, κοντά στο σχολείο, µπορεί να βοηθήσουν τη νηπιαγωγό στις πρώτες της προσπάθειες να προσαρµόσει τα παιδιά στη ζωή
του σχολείου, παρά άλλες µακρινές σε άγνωστα µέρη.
Οι σχολικές έξοδοι και οι διδακτικές επισκέψεις δίνουν στα παιδιά την ευκαιρία να
ερευνήσουν και να γνωρίσουν τον τόπο τους. Όταν τα παιδιά επισκέπτονται και συζητούν π.χ. για το ταχυδροµείο, το παντοπωλείο ή τον πυροσβεστικό σταθµό µαθαίνουν
ότι οι άνθρωποι αλληλοεξαρτώνται και ότι µπορεί να συµβάλουν µε τη δουλειά τους
στην ευηµερία της οµάδας. Επίσης οι επισκέψεις σε χώρους µέσα στην πόλη βοηθούν
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το παιδί να αναπτύξει τις ιδέες του, σχετικά µε την καθαριότητα και τις άλλες απόψεις
του περιβάλλοντός του (Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη/2ος, 1977: 327).
Ανεξάρτητα από το σκοπό που εξυπηρετούν οι διάφορες επισκέψεις, δεν πρέπει να
περιορίζονται σε µια παθητική θέαση κάποιων πραγµάτων, µνηµείων και εκθεµάτων ή
σε παθητική ακρόαση κάποιων πληροφοριών αλλά χρειάζεται στη συνέχεια να γίνεται
αξιοποίησή τους.
Εκείνο όµως που έχει τη µεγαλύτερη σηµασία στις επισκέψεις είναι η σωστή προετοιµασία και η αξιοποίησή τους. Για να έχουν παιδαγωγικά αποτελέσµατα πρέπει να
είναι καλά οργανωµένες από κάθε άποψη και να διακρίνονται για τον αρχικό προγραµµατισµό τους ο οποίος αποτυπώνεται µε το σχέδιο της επίσκεψης. Στο σχέδιο που συντάσσεται οι νηπιαγωγοί περιγράφουν το πρόγραµµα δραστηριοτήτων, την επίσκεψη
στο χώρο και την αξιοποίησή της στο τέλος. Χρειάζεται να είναι όλα σχεδιασµένα,
ποιος θα είναι ο χώρος στον οποίο θα γίνει η επίσκεψη, πότε, πως και γιατί θα γίνει,
ποιο σκοπό θα έχει, ποια µέτρα θα ληφθούν για την ασφαλή µεταφορά των παιδιών, την
επιτήρησή τους σε όλη τη διάρκεια της επίσκεψης ή της εκδήλωσης καθώς και άλλες
λεπτοµέρειες.
Ακόµη στον προγραµµατισµό των επισκέψεων πρέπει να περιγράφονται οι δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται στη συµµετοχή των µαθητών καθώς και οι ενέργειες
που θα γίνουν πριν από την επίσκεψη, στη διάρκεια της επίσκεψης και αυτές που θα
ακολουθήσουν µετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης.

Ενέργειες πριν από την επίσκεψη

Η νηπιαγωγός ετοιµάζει ενηµερωτικά έντυπα µε περισσότερες πληροφορίες για το
χώρο, τα εκθέµατα και το αντικείµενο της επίσκεψης ή ανακοινώνει προφορικά όλα τα
σχετικά µε την επίσκεψη.
Αν δεν γνωρίζει το χώρο, ίσως χρειαστεί να κάνει µια προκαταρτική επίσκεψη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να ξεναγήσει η ίδια τα παιδιά. Η ξενάγηση πρέπει να έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και µέθοδο, γιατί διαφορετικά κουράζει τα παιδιά, διασπάται η
προσοχή τους και µετά αρχίζει ο θόρυβος και οι αταξίες.
Συµµετοχή των παιδιών. Η ανάθεση κάποιου ρόλου στα παιδιά και η υπευθυνότητα
που αναλαµβάνουν συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό τόσο στη µάθηση όσο και στην κοινωνικοποίησή τους. Η νηπιαγωγός συζητά και συνεργάζεται µε τα παιδιά για να συµµετέχουν στον καθορισµό των δραστηριοτήτων και των στόχων ώστε να είναι ενηµερωµένα

16
και να δίνουν απαντήσεις: πού θα πάµε; γιατί θα πάµε; τι θα δούµε; τι θα κάνουµε; τι θα
ρωτήσουµε; κλπ,

Στη διάρκεια της επίσκεψης

Όταν τα παιδιά φτάσουν στον προορισµό τους σε όλη τη διάρκεια παρακολουθούν
το χώρο και το αντικείµενο της επίσκεψης.
Αν είναι εφικτό και επιτρέπεται µπορεί να ζητήσουν από τη νηπιαγωγό να φωτογραφήσει ό,τι τα εντυπωσίασε. Μπορεί να σχεδιάσουν κάτι σχετικό π.χ. ένα γενικό σχέδιο του χώρου, ένα έκθεµα, ένα αγγείο, κάτι άλλο.
Μπορεί σε ένα δοσµένο σχέδιο να γράψουν ονόµατα, να συµπληρώσουν κενά, να
βάλουν χρώµατα κτλ. Μπορούν να ανατεθούν στα παιδιά ρόλοι µε βάση τους οποίους
θα αυτοσχεδιάσουν ή θα παρουσιάσουν κάτι που ήδη έχουν ετοιµάσει µε τη βοήθεια
της νηπιαγωγού Αν η παρουσίαση αυτή είναι πρακτικά ανέφικτη στον ίδιο το χώρο που
έχουν επισκεφθεί, µπορεί να γίνει µέσα στην τάξη µετά την επιστροφή στο σχολείο.

Αξιολόγηση της επίσκεψης

Πρέπει το παιδί να µάθει να σκέπτεται και ο καλύτερος τρόπος για να µάθει να σκέπτεται είναι ν’ ασκηθεί στην επιστηµονική µεθοδολογία, δηλαδή να µάθει να παρατηρεί, να συγκεντρώνει τις παρατηρήσεις του, να τις ταξινοµεί και να βγάζει συµπεράσµατα που είναι δικά του και όχι των άλλων, της νηπιαγωγού ή των διαφόρων πηγών.
Όταν τα παιδιά επιστρέψουν στο νηπιαγωγείο µπορούν να συζητήσουν για τις εµπειρίες που είχαν από την επίσκεψη και να κάνουν τις εκτιµήσεις τους σε συνεργασία
µε τη νηπιαγωγό. Μπορούν επίσης πολλές άλλες δραστηριότητες να εµπνευσθούν τα
παιδιά και η νηπιαγωγός από τις επισκέψεις και να τις υλοποιήσουν στην τάξη, όπως
ζωγραφική, σχέδιο, πλαστική µε πηλό, δραµατοποίηση.
Μια επίσκεψη στο λιµάνι, π.χ., µπορεί να εµπνεύσει τα παιδιά να φτιάξουν ένα καράβι, ή µια επίσκεψη στην πυροσβεστική, µπορεί να τα προκαλέσει να φτιάξουν ένα
σταθµό αυτοκινήτων ή έναν πυροσβεστικό σταθµό µέσα στο νηπιαγωγείο. Ένα µέρος
της οµάδας µπορεί να θέλει να ασχοληθεί µε διάφορες κατασκευές, χτίσιµο κλπ., ενώ
άλλα παιδιά, ίσως να προτιµούν άλλες δραστηριότητες. Ενώ, δηλαδή, µερικά παιδιά
παίζουν το παντοπωλείο, άλλα φτιάχνουν νοµίσµατα, ζωγραφίζουν σήµατα ή πλάθουν
φρούτα από πηλό ή χάρτινο πηλό (Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη, 1977: 329).
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Μπορεί επίσης να γίνει συσχετισµός της εκδήλωσης µε άλλες παρόµοιες ή να γίνει
συζήτηση για θετικές ενέργειες ή παραλείψεις στη διάρκεια της επίσκεψης.
Τέλος από τις απαντήσεις των παιδιών σε ερωτήσεις της νηπιαγωγού µπορεί να γίνει εκτίµηση της εντύπωσης και της συγκίνησης που προξένησε στα παιδιά η επίσκεψη
σε κάποιο χώρο ή η εκδήλωση που παρακολούθησαν και να εκτιµηθεί ακόµη σε ποιο
βαθµό κατανόησαν τα όσα είδαν και άκουσαν.
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