ΘΕΜΑ B. Φανταστείτε ότι µπαίνετε πρώτη µέρα στην σχολική τάξη
τον Σεπτέµβριο 2011 και θέλετε να εφαρµόσετε την διαδικασία
διαµόρφωσης οµάδας στο πρώτο εκπαιδευτικό δίωρο µε τους
µαθητές σας.
B1. Με βάση την µέχρι τώρα βιωµατική εµπειρία σας στο πλαίσιο του
Μείζονος Προγράµµατος Επιµόρφωσης, σχεδιάστε µε σαφήνεια τα
βήµατα που θα ακολουθήσετε προκειµένου να συµβάλλετε µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο στην διαµόρφωση της οµάδας της τάξης σας. (Η
απάντηση σας να µην ξεπεράσει τις 2 σελίδες).
Χώρος: η τάξη ή η πολυδύναµη αίθουσα του σχολείου (σε όλες τις δραστηριότητες, εκτός
της πρώτης).
Χρόνος: σε όλες τις δραστηριότητες η εκπαιδευτικός επισηµαίνει την έναρξη και το τέλος
του χρόνου µε το χτύπηµα ενός µουσικού οργάνου (π.χ. ντέφι). Συγκεκριµένα η λήξη του
χρόνου σηµατοδοτείται από τρία χτυπήµατα σε µικρά διαστήµατα, ώστε να παρέχεται η
δυνατότητα στα νήπια να ολοκληρώσουν έγκαιρα την εργασία ή τη συζήτησή τους.
Έναρξη δραστηριοτήτων: 8:30
Λήξη δραστηριοτήτων: 10:30
∆ραστηριότητες γνωριµίας στην ολοµέλεια: Αρχική σύνδεση στην ολοµέλεια και
εισαγωγή στοιχείων συµβολαίου µεταξύ των συµµετεχόντων
Χώρος: ο χώρος συζήτησης της τάξης (κύκλος) ή η πολυδύναµη αίθουσα του σχολείου
Υλικά: ένα καπέλο
Στόχοι: να έρθουν τα παιδιά σε επαφή µεταξύ τους και µε την εκπαιδευτικό, να
αντιληφθούν τη διαδοχή στη σειρά οµιλίας (άτυποι κανόνες), να αποδεσµευτούν από τις
αναστολές τους
∆ραστηριότητα 1: «Το καπέλο»
Προτεινόµενος χρόνος: 15 ΄ λεπτά
Η νηπιαγωγός καλωσορίζει τα νήπια προτρέποντάς τα να καθίσουν στον ήδη
διαµορφωµένο χώρο της ολοµέλειας (κύκλος). Η νηπιαγωγός φορά ένα καπέλο και
παρουσιάζει στα νήπια τον εαυτό της (όνοµα, τόπο κατοικίας, προσδοκίες της για τη
χρονιά: «πιστεύω ότι θα περάσουµε µια ευχάριστη χρονιά»). Παράλληλα, κάνει ένα
χαιρετισµό βγάζοντας το καπέλο (όρθιοι σε κύκλο). Στη συνέχεια, η εκπαιδευτικός δίνει
το καπέλο στο παιδί που είναι δεξιά της, καλώντας το κάθε νήπιο να παρουσιάσει µε τη
σειρά του τον εαυτό του (όνοµα και ό,τι άλλο επιθυµεί να µοιραστεί µαζί µας) κάνοντας
έναν δικό του χαιρετισµό και χρησιµοποιώντας το καπέλο. Τα υπόλοιπα παιδιά χτυπούν
το όνοµά του ρυθµικά.
∆ραστηριότητα οµαδοποίησης σε ζευγάρια: 1ο επίπεδο διερεύνησης (τυχαία επιλογή
µε βάση όµως δοσµένο κριτήριο)
Υλικά: κάρτες µε εικόνες, µουσική
Στόχοι: να χωριστούν τα παιδιά σε µικρές οµάδες (εταιρική σχέση), να πάρουν την
πρωτοβουλία στην επιλογή του ζευγαριού τους, να αντιληφθούν το κριτήριο επιλογής
(τήρηση κανόνων)
Προτεινόµενος χρόνος: 15 ΄ λεπτά
∆ραστηριότητα 2: «Η Σαλάτα»
Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο (στο πάτωµα ή σε παγκάκια). Η δασκάλα µοιράζει τις

κάρτες (αγγούρι και ντοµάτα) και εξηγεί το παιχνίδι στους µαθητές: όσο ακούγεται η
µουσική τα παιδιά περπατούν στο χώρο, κρατώντας τις κάρτες τους µε τρόπο που να
βλέπουν οι άλλοι την εικόνα τους, προσέχοντας να µην ακουµπούν µεταξύ τους (ή µε τα
έπιπλα αν πρόκειται για τον εσωτερικό χώρο της τάξης). Όταν η µουσική σταµατήσει, το
κάθε παιδί πρέπει γρήγορα να επιλέξει ένα παιδί µε αντίθετη κάρτα για να φτιάξουν µια
αγγουροντοµατοσαλάτα.
∆ραστηριότητα γνωριµίας σε ζευγάρια (εταιρική οµάδα): αυτορρύθµιση –
οριοθέτηση, οριζόντια ισότιµη σχέση, διεργασία που λειτουργεί σε πολλά επίπεδα
Υλικά: χρωµατιστά πανιά (υφάσµατα), χαρτιά κάνσον (δυο χρωµάτων, π.χ. κόκκινο και
κίτρινο), µαρκαδόροι
Στόχοι: να γνωριστούν και να επικοινωνήσουν ισότιµα τα παιδιά µεταξύ τους, να
οριοθετήσουν το χώρο τους, να τηρήσουν κανόνες οριοθετώντας τα ίδια το χώρο τους
Προτεινόµενος χρόνος: 30 ΄ λεπτά
∆ραστηριότητα 3: «Οι βιογράφοι»
Η νηπιαγωγός δίνει σε κάθε ζευγάρι ένα πανί µε την οδηγία να διαλέξει ένα χώρο και
να φτιάξει το «σπίτι του». Στη συνέχεια, µοιράζει στα ζευγάρια µια καρδιά χωρισµένη σε
δυο ίσα µέρη, κόκκινη στο ένα ζευγάρι, κίτρινη στο άλλο και µαρκαδόρους. Τονίζει ότι
το κάθε σπίτι θα πρέπει να φροντίσει να «κλείσει καλά τις πόρτες και τα παράθυρα, ώστε
να µην ακούγεται η συζήτησή τους στα γειτονικά σπίτια. Καθίστε µε τρόπο που να
βλέπετε ο ένας τον άλλον». Το ένα παιδί είναι ο βιογράφος του άλλου (εξηγεί τον όρο).
Τα νήπια καλούνται να πουν το όνοµά τους και κάτι για τον εαυτό τους (π.χ. για την
οικογένειά σου, το αγαπηµένο σου χρώµα, φαγητό, ή δραστηριότητα – τι σου αρέσει να
κάνεις). Το παιδί βιογράφος ζωγραφίζει στο ένα µέρος της καρδιάς τα λεγόµενα του
παιδιού. Οι ρόλοι εναλλάσσονται. Το κάθε παιδί γράφει το όνοµά του, µε όποιο τρόπο
µπορεί, στο µέρος που το αφορά.
∆ραστηριότητα ατοµική: αξιοποίηση τη προσωπικής εµπειρίας
Υλικά: χρωµατιστά πανιά (υφάσµατα), µαντίλι
Στόχοι: επιδιώκεται η αξιοποίηση των θετικών ατοµικών στοιχείων του κάθε παιδιού και
η διαµόρφωση της ατοµικής θέσης
Προτεινόµενος χρόνος: 10 ΄ λεπτά
∆ραστηριότητα 4: «το όνειρο»
Ο /η εκπαιδευτικός ζητά από τα νήπια να διαλέξουν µια γωνία στο σπιτάκι τους. Στη
συνέχεια, το µαγικό µαντίλι των ονείρων περνά και τους µοιράζει όµορφα όνειρα (η
νηπιαγωγός περνά και τους ακουµπά απαλά). «Ονειρευτείτε την πιο όµορφη στιγµή της
ζωής σας». Ξυπνούν µε ένα σήµα (ντέφι) και µοιράζονται το όνειρό τους µε το ζευγάρι
τους.
∆ραστηριότητα διευρυµένης οµάδας (µικρή οµάδα): 2ο επίπεδο διεύρυνσης,
αναγνώριση βαθµού επικοινωνίας
Υλικά: χρωµατιστά πανιά (υφάσµατα), χρωµατιστά χαρτιά (της 4ης δραστηριότητας)
Στόχοι: επιδιώκεται η προετοιµασία των παιδιών σε διεργασίες νέων πρακτικών και
αντιλήψεων (µετακίνηση, επιλογή, σηµασία σχέσης), η γνωριµία και επικοινωνία
ανάµεσα σε περισσότερα µέλη.
Προτεινόµενος χρόνος: 20 ΄ λεπτά
∆ραστηριότητα 5: « Η µετακόµιση»
Κάθε ζευγάρι που έχει κόκκινη καρδιά ενώνεται µε µια κίτρινη µε τον εξής τρόπο: το
ζευγάρι µετακοµίζει µαζί µε το σπίτι του, σέρνοντας το ύφασµα χωρίς να σηκωθεί από το
πάτωµα. Η ένωση των δυο οµάδων δηµιουργεί ένα νέο σπίτι, για το οποίο ισχύουν οι ίδιοι

κανόνες (να µην ακούγονται στους άλλους, το σπίτι είναι κλειστό και δεν δέχεται
επισκέψεις). Το κάθε µέλος της πρώτης οµάδας αναλαµβάνει να συστήσει το «φίλο του»
στο άλλο ζευγάρι µε το δάχτυλό του (το δάχτυλο είναι µια κούκλα που µιλά). Μπορείτε
να συµβουλεύεστε τις ζωγραφιές σας για να θυµηθείτε πράγµατα που αρέσουν στο φίλο
σας. Οι ρόλοι εναλλάσσονται για όλα τα µέλη της οµάδας.
∆ραστηριότητα διευρυµένης οµάδας (µικρή οµάδα): 2ο επίπεδο διεύρυνσης,
αναγνώριση βαθµού επικοινωνίας
Στόχοι: να χαλαρώσουν, να επινοήσουν ένα «έργο» κοινά αποδεκτό
Υλικά: χρωµατιστές χάρτινες καρδιές, κύκλος σχεδιασµένος µε κιµωλία
Προτεινόµενος χρόνος: 10 ΄ λεπτά
∆ραστηριότητα 6: «Το όνοµα »
Τα παιδιά σκέφτονται και δίνουν ένα όνοµα για την οµάδα τους, στο οποίο πρέπει να
συµφωνούν όλοι.
Στη συνέχεια η νηπιαγωγός ζητά να βάλει η κάθε οµάδα τις καρδιές, στο µέσο ενός
κύκλου, έχοντας κοινό κέντρο (η µύτη της καρδιάς να ενώνεται µε τη µύτη της άλλης) και
τα ίδια να καθίσουν πίσω από την «καρδιά τους». ∆ιαπιστώνουν ότι σχηµατίζεται ένα
λουλούδι. Η νηπιαγωγός τονίζει τη σηµασία της κοινής της προσωπικής συµβολής του
κάθε παιδιού και της κάθε οµάδας για τη δηµιουργία αυτού του έργου, που αποτελεί την
τάξη τους.
∆ραστηριότητα διευρυµένης οµάδας (ολοµέλεια): παρουσίαση οµάδας στην ολοµέλεια,
σύνδεση σε ανώτερο επίπεδο
Στόχοι: να γνωριστούν όλοι µεταξύ τους, να διασκεδάσουν
Προτεινόµενος χρόνος: 10 ΄ λεπτά
∆ραστηριότητα 7: «Ο καλεσµένος»
Η νηπιαγωγός προτείνει να καθίσουν όλοι σε κύκλο και εξηγεί το παιχνίδι που θα παίξουν
οι µαθητές: «Οι γονείς µου επέτρεψαν να καλέσω ένα φίλο στο σπίτι µου για να
παίξουµε». Ένα παιδί που επιθυµεί σηκώνεται και περιγράφει ένα µέλος της οµάδας του.
Οι άλλοι πρέπει να αναγνωρίσουν ποιος είναι ο καλεσµένος.
∆ραστηριότητα διευρυµένης οµάδας (ολοµέλεια): σύνδεση σε ανώτερο επίπεδο
Στόχοι: να επεξεργαστούν και να αξιολογήσουν το έργο τους στην οµάδα
Προτεινόµενος χρόνος: 10 ΄ λεπτά
∆ραστηριότητα 8: «το Κλείσιµο»
Όποιο παιδί επιθυµεί απαντά σε ερωτήµατα: πώς ένιωσες που συµµετείχες σε αυτό το
παιχνίδι, τι σου άρεσε περισσότερο; Τι σε δυσκόλεψε; Με ποιο τρόπο θα άλλαζες κάποιο
από τα παιχνίδια; Τι έµαθες;

