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Περίληψη 

Ο χώρος της προσχολικής εκπαίδευσης, τα τελευταία χρόνια, συγκεντρώνει το 

ενδιαφέρον ερευνητών και παιδαγωγών για την εφαρμογή σύγχρονων 

προγραμμάτων σπουδών που να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη των μικρών παιδιών. Κεντρική θέση καταλαμβάνει το 

παιχνίδι και η διαμόρφωση των δραστηριοτήτων όλων των μαθησιακών 

περιοχών με παιγνιώδη τρόπο. Ποια, όμως, είναι η θέση που κατέχει μέσα στην 

τάξη του νηπιαγωγείου; Οι εικαστικές τέχνες αποτελούν μια μαθησιακή περιοχή 

ιδιαίτερα αγαπητή στα μικρά παιδιά, που περιλαμβάνει στοιχεία παιχνιδιού. 

Ποια, όμως, είναι η γνώμη που έχουν οι νηπιαγωγοί για τα εικαστικά παιχνίδια 

και ποια θέση καταλαμβάνουν μέσα στο καθημερινό πρόγραμμα; Μαθηματικά 

και εικαστικά είναι δύο περιοχές που συνδέονται στενά μεταξύ τους. Στο χώρο 

της προσχολικής εκπαίδευσης, αξιοποιείται ο συνδυασμός αυτών των δύο 

περιοχών μέσω της πραγματοποίησης εικαστικών παιχνιδιών για την εισαγωγή 

των μικρών παιδιών στην μαθηματική σκέψη; 

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διαπιστώσει ποια είναι η θέση που 

κατέχει το παιχνίδι και πιο συγκεκριμένα το εικαστικό παιχνίδι, μέσα στο χώρο 

του σύγχρονου νηπιαγωγείου και ειδικότερα όσο αφορά τη μαθηματική 

εκπαίδευση των μικρών παιδιών. Καταγράψαμε τις απόψεις και τις δράσεις 

εβδομήντα εν ενεργεία νηπιαγωγών με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου όπου 

συμπεριλαμβανόταν ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αν και το παιχνίδι κυριαρχεί μέσα στο χώρο 

του νηπιαγωγείου, όσο αφορά το εικαστικό παιχνίδι δεν αξιοποιείται σε μεγάλο 

βαθμό ώστε τα μικρά παιδιά να εισέλθουν στην μαθηματική σκέψη.  

Λέξεις κλειδιά: παιχνίδι, εικαστικά, μαθηματικά, εικαστικό παιχνίδι, 

προσχολική εκπαίδευση 
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Abstract 

The area of pre-school education has in recent years attracted researchers and 

educators interested in the implementation of modern curricula that are crucial 

to the overall development of young children. The central role in these curricula 

belongs to games and the integration of playful activities in all learning spheres. 

What, however, is the actual role of play in the kindergarten classroom? Visual 

arts are a learning area particularly popular among young children, where many 

elements of play can definitely be included. What, though, is the opinion of 

kindergarten teachers about such games and what place do they actually occupy 

in the daily class schedule? Mathematics and visual arts are two very closely 

connected areas. Is the inherent interconnection of these two areas taken 

advantage of in preschool education, through the use of visual arts games to 

introduce young children to mathematical thinking? 

The aim of the present study was to determine the position of visual arts 

games within the modern kindergarten and, in particular, as regards the 

mathematical education of the young. We have recorded the views and practices 

of seventy working kindergarten teachers via the questionnaire method, which 

included both open and closed questions. 

The results have shown that, although games are a dominant activity in 

nursery schools, visual arts games are not adequately utilized as a means for 

small children to become familiar with mathematical thinking. 

Keywords: games, visual arts, mathematics, visual arts games, preschool 

education. 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ  ( ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ) 

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η μαθηματική εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας συγκεντρώνει τα 

τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των ερευνητών. Αξίζει να αναφέρουμε ότι 

παλιότερα η προσχολική εκπαίδευση στην χώρα μας δεν συμπεριλαμβάνονταν 

στην υποχρεωτική εκπαίδευση (μόλις το 2006 θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική 

εκπαίδευση ενός έτους στο νηπιαγωγείο {N.3518, άρθρο 73, ΦEK 272 τ. A’, 

21.12.2006}) και απαξιωνόταν ότι στερούνταν μαθησιακών στόχων.  

Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η μαθηματική εμπλοκή των παιδιών αυτής 

της ηλικίας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη μαθηματική τους εξέλιξη. 

Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι ο μαθηματικός αλφαβητισμός ή αλλιώς 

αριθμητισμός είναι εξίσου σημαντικός με τον γλωσσικό αλφαβητισμό ή 

γραμματισμό. 

Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητη η οργάνωση δομημένου σχεδίου 

διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης το οποίο να 

ενισχύει την καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης των νηπίων με αυθόρμητο 

τρόπο, χωρίς καταναγκασμό.  

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να δείξει αν ο εκπαιδευτικός προσχολικής 

εκπαίδευσης εισαγάγει το παιδί προσχολικής ηλικίας στην μαθηματική σκέψη 

με αβίαστο τρόπο μέσα από το παιχνίδι και ειδικότερα μέσα από το εικαστικό 

παιχνίδι. Το παιχνίδι έχει αποδειχθεί ως το καταλληλότερο μέσο διδασκαλίας 

παιδιών προσχολικής ηλικίας και τα εικαστικά περιέχουν στοιχεία παιχνιδιού. 

Επιπλέον, μέσα από τις εικαστικές τέχνες μπορούμε να καλλιεργήσουμε την 

μαθηματική σκέψη αφού αν παρατηρήσουμε τα εικαστικά έργα θα προσέξουμε 

ότι βασίζονται πάνω σε μαθηματικούς κανόνες. 

Χωρίζεται σε δύο μέρη: Το Πρώτο μέρος περιλαμβάνει θεωρητικές 

απόψεις σχετικά με το παιχνίδι, τα εικαστικά και τα μαθηματικά. Το Δεύτερο 

μέρος παρουσιάζει το περιεχόμενο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 

Νηπιαγωγεία της χώρας μας και αφορά εν ενεργεία νηπιαγωγούς.  
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Β. ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

 

Β1. Γενικά 

Τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών προτείνουν το παιχνίδι ως το 

αποτελεσματικότερο και καταλληλότερο μέσο διδασκαλίας για παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με το τι είναι παιχνίδι. Θα γίνει 

αναφορά στις θεωρίες που διατυπώθηκαν για το παιχνίδι και με ποιες μορφές 

εμφανίζεται στο νηπιαγωγείο.  

Στη συνέχεια, θα περιγράψουμε ποια είναι η θέση του στα σύγχρονα 

προγράμματα σπουδών και ειδικότερα στο νηπιαγωγείο.  

Τέλος, θα προτείνουμε με ποιους τρόπους ενισχύεται το παιχνίδι των 

παιδιών.  

 

Β2. Τι είναι το παιχνίδι 

Το παιχνίδι αποτελεί την κυρίαρχη απασχόληση του παιδιού. Η έννοια του 

παιχνιδιού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το παιδί, από τη στιγμή της γέννησής 

του. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο , αν κοιτάξουμε την ετυμολογία των δύο λέξεων – 

παιδί, παιχνίδι – ότι προέρχονται από την λέξη «παις»(Κιτσαράς, 1997) 

Η ανάγκη του παιδιού για το παιχνίδι , η σημαντικότητά του για το παιδί 

αλλά και ο παιδαγωγικός του ρόλος έγιναν αντικείμενο μελέτης από τον 

Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη αλλά και μεταγενέστερα, από τους Montaigne, 

Rousseau κ.α. (Κιτσαράς, 1997. Κάππας, 2005). Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι στην εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκε μόλις από τα τέλη του 18ου με 

αρχές του 19ου αι. 

Ο Froebel με τα «δώρα» του, επισημαίνει την παιδαγωγική σημασία του 

παιχνιδιού και προσπαθεί μέσα από παιγνιώδεις απασχολήσεις να κατακτήσει 

το παιδί βασικές γνώσεις. Στη συνέχεια, η Montessori ανέπτυξε μια σειρά 

παιχνιδιών τα οποία με τη μέθοδο της «αυτόνομης αγωγής» καθιστούν το 

παιχνίδι ως παιδαγωγικό μέσο (Wood & Attfield, 2005. Thiesen, 2013).   
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Β3. Θεωρίες για το παιχνίδι 

Υπάρχουν πολλές θεωρίες για το παιχνίδι. Οι κυριότερες είναι οι παρακάτω: 

 Η θεωρία της πλεονάζουσας ενέργειας (θεωρία της περίσσιας δύναμης) 

Η θεωρία αυτή διατυπώθηκε από τον Spencer, σύμφωνα με την οποία το παιδί 

με το παιχνίδι εκτονώνει την ενέργειά που του περισσεύει και μ’ αυτό τον τρόπο 

ανακουφίζεται (Thiesen, 2013. Κάππας, 2005). Αν και η άποψη αυτή συνάδει με 

τη σύγχρονη εποχή, όπου ο σύγχρονος τρόπος ζωής (ανέσεις- διατροφή) 

συνεπάγεται αποθέματα ενέργειας και δικαιολογεί την ανάγκη του παιδιού για 

παιχνίδι (Garvey, 1990:12), δέχτηκε κριτική για το βαθμό εκτόνωσης που 

αρκετές φορές φτάνει τα όρια της καταπόνησης (Κάππας, 2005). Σύμφωνα με 

τον Ματσαγγούρα (2003), η θεωρία αυτή δικαιολογεί το παιχνίδι των παιδιών 

για εκτόνωση γενικότερα και την καθιέρωση των σχολικών διαλειμμάτων 

ειδικότερα στις αντιλήψεις εκπαιδευτικών και γονιών. 

 Η θεωρία της κάθαρσης  

Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε από ψυχολόγους υποστηρικτές της σχολής του 

Freud (π.χ. Carr ), οι οποίοι ερμήνευσαν το παιχνίδι ως μια διέξοδος στις 

καταπιεστικές από τη συνείδηση έμφυτες τάσεις και παρορμήσεις, που έχουν ως 

αποτέλεσμα το παιδί να «καθαρίζεται» από αυτές τις τάσεις που το απειλούν 

(Γέρου, 1984. Thiesen, 2013. Κιτσαράς, 1997. Κάππας, 2005). Η κριτική που 

δέχτηκε η θεωρία αυτή είναι ότι δεν μπορεί να ερμηνεύσει όλους τους τύπους 

παιχνιδιών π.χ. τα μιμητικά παιχνίδια (Κιτσαράς, 1997. Ματσαγγούρας, 2003) 

 Η θεωρία της ανάπαυσης (θεωρία της ξεκούρασης) 

Η θεωρία αυτή είναι  γνωστή από τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα. Ο Schaller 

έκανε διάκριση ανάμεσα σε πλήρους και μερικής κόπωσης του σώματος και 

υποστήριξε ότι το παιχνίδι ξεκουράζει στην περίπτωση μερικής κόπωσης 

(Γέρου, 1984. Κιτσαράς, 1997. Κάππας, 2005). Ο Lazarus μίλησε για 

ακαλλιέργητες δυνάμεις οι οποίες ενεργοποιούνται με το παιχνίδι με 

αποτέλεσμα το παιδί να μην ξοδεύει ενέργεια αλλά να τη μαζεύει και να 

ξεκουράζεται (Thiesen, 2013).  Τα κινητικά παιχνίδια ενηλίκων που προσφέρουν 

πνευματική ανακούφιση καθώς και τα πνευματικά παιχνίδια ενηλίκων που 

συμβάλλουν στην σωματική χαλάρωση ταιριάζουν με αυτή την θεωρία 

(Κιτσαράς, 1997. Κάππας, 2005). 

 Η θεωρία του αταβισμού (προγονική κληρονομικότητα)  
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Ο Hall υποστηρίζει ότι το παιδί μέσα από το παιχνίδι περνάει μέσα από τα 

διάφορα στάδια που πέρασε το ανθρώπινο είδος κατά την πολιτισμική εξέλιξή 

του (κατασκευάζει καλύβες, παίζει κυνηγητό, οργανώνει ομάδες κ.α.) (Γέρου, 

1984. Κιτσαράς, 1997. Κάππας, 2005). Ωστόσο, η θεωρία αυτή αδυνατεί να 

ερμηνεύσει τα μιμητικά παιχνίδια και τον αυθορμητισμό των παιδικών 

παιχνιδιών (Κιτσαράς, 1997). 

 

Εικόνα 1: Πίνακας με βάση τη θεωρία του Hall για την επανάληψη στην παιδική ηλικία των 
σταθμών εξέλιξης της φυλής (Γέρου, 1984 : 27) 

 Η θεωρία της προπαρασκευαστικής εξάσκησης ή της αυτομόρφωσης 

(θεωρία της εξάσκησης ) 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Groos, το παιχνίδι προετοιμάζει το παιδί για την 

μετέπειτα ενήλικη ζωή του. Το παιδί ασυνείδητα μέσα από το παιχνίδι 

καλλιεργείται σωματικά και πνευματικά, προσλαμβάνοντας και επεξεργάζοντας 

αντικείμενα από το άμεσο περιβάλλον του (Γέρου, 1984. Thiesen, 2013. Κάππας, 

2005) 

 Η θεωρία της προβολής του Εγώ ή ψυχολογική θεωρία (θεωρία της 

διεύρυνσης του Εγώ) 
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Η θεωρία αυτή είναι γνωστή και ως θεωρία της επιτυχίας του Janet ή Chateau. Το 

παιχνίδι χρησιμοποιείται από το παιδί ως πηγή χαράς, ικανοποίησης, 

διασκέδασης και ως μέσο επιβεβαίωσης του Εγώ του και των δυνατοτήτων του 

για την ωρίμανση της προσωπικότητάς του. Το παιδί μέσα από το παιχνίδι 

προβάλλεται ώστε να γίνει αποδεκτό ως υπολογίσιμη μονάδα από το κοινωνικό 

σύνολο (Κιτσαράς, 1997. Κάππας, 2005) 

 Η θεωρία της υπαρξιακής διέγερσης 

Ο Hairis υποστηρίζει ότι το παιδί μέσα από το παιχνίδι βιώνει την δική του 

ύπαρξη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την αντίληψη του παιδιού ότι όλος ο 

κόσμος είναι έμψυχος και κατ’ επέκταση και τα αντικείμενα με τα οποία παίζει 

(Κάππας, 2005) 

 Η θεωρία της πολιτιστικής διαπραγμάτευσης του J. Huizinga 

Ο Huizinga επικεντρώνεται στην πολιτιστική συμβολή του παιχνιδιού στην 

ποίηση, στη μουσική, στο χορό, στην επιστήμη μέσα από την καλλιέργεια της 

συλλογικής συνείδησης (Χουιζίνγκα, 1989. Κάππας, 2005) 

 Η θεωρία της κοινωνικο-γνωστικής ανάπτυξης των J.Piaget και 

L.Vygotsky 

Η θεωρία αυτή υπογραμμίζει την αναγκαιότητα του παιχνιδιού για την 

ανάπτυξη του παιδιού. Ο J.Piaget διατύπωσε την πολύπλευρη συμβολή του 

παιχνιδιού στην γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Μάλιστα έκανε διάκριση 

ανάμεσα σε τρεις τύπους παιχνιδιών: α) παιχνίδια πρακτικών ασκήσεων ή 

λειτουργικό παιχνίδι (play constructional ή practice) , β) συμβολικά παιχνίδια ή 

παιχνίδια ρόλων (symbolic  and  role play games)  και  γ) παιχνίδια κανόνων ( 

play with rules). Επισήμανε τη σημασία του παιχνιδιού για την οικοδόμηση της 

γνώσης, κατά την αισθητηριοκινητική και προενεργητική περίοδο. Για τον 

Piaget, το παιχνίδι βοηθά στην άσκηση οργάνων και ικανοτήτων ώστε να μην 

ατροφήσουν (Κιτσαράς, 1997. Κάππας, 2005). 

Ο L.Vygotsky ασχολήθηκε με την συμβολή του παιχνιδιού στην ανάπτυξη 

της σκέψης και της γλώσσας (Κάππας, 2005). Τόνισε τη σημασία του παιχνιδιού 

σε όλες της μορφές του, ακόμα και του ατομικού παιχνιδιού που κάνει το παιδί 

με τα πράγματα, σημειώνοντας ότι συμβάλλει τόσο στην ψυχοκινητική όσο και 

στη νοήτική ανάπτυξή του. Σύμφωνα με τον Vygotsky, το παιχνίδι δεν 

προσφέρει απλώς χαρά και ικανοποίηση στο παιδί, αλλά κατά τη διάρκεια του 
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παιχνιδιού το παιδί δημιουργεί φανταστικές καταστάσεις προκειμένου να 

εκπληρώσει τις επιθυμίες του και τις ανάγκες του (Δαφέρμος & Μπαλή, 2009. 

Καλλιάντα, 2009). Το παιδί έτσι οδηγείται προς την αφηρημένη σκέψη 

(Καλλιάντα, 2009). 

 

Εικόνα 2: Ταξινόμηση των παιγνιδιών σύμφωνα με τον Piaget (Γέρου, 1984: 27) 

Σύμφωνα με τον Vygotsky: «στο παιχνίδι το παιδί συμπεριφέρεται πάντα πάνω 

από το μέσο όρο, ένα επίπεδο ανώτερο από την καθημερινή του συμπεριφορά» 

(Vygotsky, 1978 όπως αναφέρεται στο Καλλιάντα, 2009). Ο Vygotsky μίλησε 

επίσης και για τη «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης (Z.E.A.)» που δημιουργείται στο 

παιχνίδι και συμβάλει στην αναπτυξιακή του εξέλιξη (Δαφέρμος & Μπαλή, 

2009). H Z.E.A. ορίζεται ως:  

«Η απόσταση μεταξύ του πραγματικού επιπέδου ανάπτυξης του παιδιού, 

όπως καθορίζεται από την ανεξάρτητη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, και του 

επιπέδου δυνατότητας ανάπτυξης, όπως καθορίζεται μέσω της ικανότητας 

επίλυσης προβλημάτων υπό την καθοδήγηση ενός ενηλίκου ή τη συνεργασία με 

ικανότερους συνομιλήκους»  (Vygotsky, 1978 όπως αναφέρεται στο Καλλιάντα, 

2009). 

 Η θεωρία της άμιλλας 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Dougall, το παιχνίδι ενέχει την αγωνία της 

υπέρβασης, του συναγωνισμού. Το παιδί παίζει γιατί έχει ως κίνητρο να 
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ξεπεράσει τους συμπαίχτες τους. Από το 4ο έτος υπάρχει σε όλες τις αυθόρμητες 

εκδηλώσεις του (Γέρου, 1984. Κάππας, 2005). 

 Η πολιτιστική θεωρία 

Ο Rainwater επισημαίνει ότι το παιχνίδι είναι κάτι χαρούμενο και σχετικά 

αυθόρμητο, που αποτελεί επιδίωξη του κάθε ατόμου καθώς αναπτύσσεται αλλά 

που αν παρεμποδιστεί μπορεί να εκφραστεί μέσα από αντικοινωνικές 

συμπεριφορές ( Γέρου, 1984. Κάππας, 2005).  

Καθεμιά από αυτές τις θεωρίες, εξηγεί από την δικιά της οπτική το ρόλο του 

παιχνιδιού, χωρίς να μπορεί να δώσει μια ολοκληρωμένη τοποθέτηση που να μπορεί να 

σταθεί από μόνη της (Thiesen, 2013. Κιτσαράς, 1997. Κάππας, 2005). Ωστόσο, 

ρίχνοντας μια πιο επιτακτική ματιά, παρατηρούμε ότι οι θεωρίες αυτές μπορούν να 

διακριθούν σε δυο μεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία, συγκαταλέγονται οι 

θεωρίες που ερμηνεύουν το παιχνίδι με βάση τα κίνητρα που το προκαλούν -  θεωρία 

της πλεονάζουσας ενέργειας, θεωρία της προβολής του Εγώ κ.α. Στην δεύτερη 

κατηγορία, περιλαμβάνονται οι τελολογικές θεωρίες που διατυπώνουν τους σκοπούς 

που προκαλούν το παιχνίδι – θεωρία της ανάπαυσης, θεωρία του αταβισμού, θεωρία 

της κάθαρσης κ.α. (Κιτσαράς, 1997). Είναι φανερό ότι όλες οι θεωρίες παρουσιάζουν 

μια «αληθινή» πλευρά του παιχνιδιού, ωστόσο καμιά δεν αποδίδει ικανοποιητικά αυτή 

την πολυσύνθετη ενέργεια που λέγεται παιχνίδι. 

 

Β4. Μορφές παιχνιδιού στο νηπιαγωγείο 

Το παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία των παιδιών διαφέρει. Έτσι, το παιχνίδι των 

παιδιών 2-7 ετών είναι παιχνίδι μίμησης, παραστατικό και δημιουργικό παιχνίδι 

(Κάππας, 2005). Σύμφωνα με τον Buhler, το παιδί παίζει με ενήλικους και ζώα 

στα μιμητικά παιχνίδια, δίνει μορφή στην ύλη (πηλό, πλαστελίνη, άμμο, χαρτί) 

στα παραστατικά και δημιουργικά παιχνίδια (Κάππας, 2005).   

Σύμφωνα μα τους Decroly & Monchamp (x.x.), τα παιδαγωγικά παιχνίδια 

που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικία (2 – 7 ετών) διακρίνονται στις 

παρακάτω κατηγορίες: 

I. Παιγνίδια που έχουν σχέση με την ανάπτυξη των αισθητηριακών 

αντιλήψεων και της κινητικής ικανότητας 

 Τα οπτικά παιγνίδια (παιγνίδια χρωμάτων, παιγνίδια σχημάτων 

και χρωμάτων- διάκριση των συνδυασμένων σχημάτων και 

χρωμάτων, διάκριση των σχημάτων και των διευθύνσεων) 
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 Οπτικά κινητικά παιγνίδια 

 Κινητικά και ακουστικά παιγνίδια  

II. Παιγνίδια για τη μύηση στην Αριθμητική 

III. Παιγνίδια που έχουν σχέση με την έννοια του χρόνου 

IV. Παιγνίδια για τη μύηση στην ανάγνωση 

V. Παιγνίδια γραμματικής και παιγνίδια για την κατανόηση της ομιλίας 

Άλλη μια διάκριση που μπορούμε να κάνουμε είναι μεταξύ ατομικών και 

ομαδικών παιχνιδιών. Τα παιδιά μέχρι την ηλικία των 5 ετών παίζουν κυρίως 

ατομικά. Από την ηλικία των 5 ετών και την είσοδό του στο νηπιαγωγείο, το 

παιδί αρχίζει να κοινωνικοποιείται και να συμμετέχει σε ομαδικά παιχνίδια 

αποβάλλοντας τον εγωκεντρισμό του (Κάππας, 2005). 

Αξίζει να αναφέρουμε και τη διαφορά που υφίσταται ανάμεσα στα 

παιχνίδια αγοριών και κοριτσιών. Η διαφορά αυτή γίνεται διακριτή από την 

ηλικία των 5 ετών και παρατηρείται όχι μόνο σε επίπεδο επιλογής παιχνιδιών 

(κούκλες τα κορίτσια, διαστημόπλοια τα αγόρια) αλλά και στον τρόπο 

παιχνιδιού. Το παιχνίδι των κοριτσιών έχει περισσότερους κανόνες, δεν 

παρουσιάζει στοιχεία επιθετικότητας, είναι περισσότερο ήσυχο και δεν έχει 

τόση κίνηση. Αντίθετα, των αγοριών χαρακτηρίζεται από επιθετικότητα, δεν 

έχει κανόνες ή δεν πειθαρχεί τόσο σε κανόνες.  

Κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών τους αγόρια και κορίτσια 

χρησιμοποιούν αντικείμενα – παιχνίδια, αυτά που οι Decroly & Monchamp 

χαρακτηρίζουν ως παιχνιδάκια. Τα αντικείμενα – παιχνίδια μπορεί να είναι 

αγορασμένα ή κατασκευασμένα, ωστόσο έχουν ως κοινό τους σημείο ότι 

ικανοποιούν την φαντασία των παιδιών (Decroly & Monchamp, x.x.). Είναι αυτό 

το αντικείμενο το οποίο θα τραβήξει το ενδιαφέρον των παιδιών, θα 

ασχοληθούν με αυτό, θα παίξουν. Μπορεί να είναι από άμορφα υλικά που μπορεί 

να τα χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο παιδί για να φτιάξει κάτι (πχ. κομμάτια 

ξύλου που μπορούν να γίνουν σπίτια, αεροπλάνα, κούκλες κα.). Σ’ αυτά τα υλικά 

συμπεριλαμβάνονται πηλός, χαρτί, τουβλάκια, σπάγκοι και γενικότερα 

οποιοδήποτε υλικό μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα παιδί ενεργοποιώντας τη 

φαντασία του να δημιουργήσει, να πειραματιστεί, να κατασκευάσει. Επίσης, 

υπάρχουν και έτοιμα παιχνίδια τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο και 

παριστάνουν μορφές είτε του πραγματικού είτε του φανταστικού κόσμου των 
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παιδιών (κούκλες, φανταστικοί ήρωες κ.α.) (Decroly & Monchamp, x.x. 

Μαγουλιώτης, 2009) 

Στην αρχή, η ανάγκη των παιδιών για δημιουργία εκφράζεται μέσα από 

το φανταστικό παιχνίδι και εκδηλώνεται με  χειρονομίες, με κινήσεις, μέσα από 

την δραματοποίηση. Αργότερα, η ανάγκη του αυτή θα βρει διέξοδο στην 

ενασχόληση του με τα υλικά (Γέρου, 1984). Ωστόσο, μέχρι να φτάσουν τα παιδιά 

να χρησιμοποιήσουν ένα υλικό για κατασκευή, ακολουθείται η παρακάτω 

πορεία:  

 Τα παιδιά μέχρι έξι χρονών «παίζουν» δημιουργικά με τα υλικά βάζοντας 

τα το ένα δίπλα στο άλλο.  

 Μετά τα έξι χρόνια, τα παιδιά επεξεργάζονται τα υλικά που βρίσκουν και 

δημιουργούν,  χωρίς ωστόσο να παρεμβαίνουν στο σχήμα των υλικών.  

 Στη συνέχεια, θα κάνουν συγκρίσεις ανάμεσα σε δυο κομμάτια βάζοντάς 

τα κοντά το ένα στο άλλο. 

 Πολύ αργότερα, θα κατασκευάσει με το υλικό. 

Σύμφωνα με τον Seonaid M. Roberston (όπως αναφέρεται στο Γέρου, 

1984), το δημιουργικό παιχνίδι περνάει από δύο στάδια: 1) κατά το πρώτο 

στάδιο, το παιδί έρχεται σε επαφή και αναγνωρίζει το υλικό και 2) κατά το 

δεύτερο στάδιο, το παιδί χρησιμοποιεί το υλικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

πρώτες δημιουργίες του παιδιού θα είναι αντίγραφα κάποιων άλλων. Ωστόσο, 

αφού εξοικειωθεί και επεξεργαστεί το υλικό, θα προβεί σε δικές του 

πρωτότυπες δημιουργίες. Μάλιστα, τα εύπλαστα υλικά όπως ο πηλός, η 

πλαστελίνη είναι τα πρώτα υλικά με τα οποία δημιουργούν τα παιδιά 

εκφράζοντας τον εσωτερικό τους κόσμο (Γέρου, 1984). 

Σύμφωνα με τον Thiesen (2013), μορφές δημιουργικού παιχνιδιού είναι: 

1. το ελεύθερο παιχνίδι, 

2. παιχνίδια με μουσική και ζωγραφική, 

3. αναπαραστατικά παιχνίδια (διαδραστικό θέατρο, δράσεις με παιχνίδι, 

4. παιχνίδια εξομοίωσης, 

5. παιχνίδια πειραματισμού, 

6. παιχνίδια αυτογνωσίας 
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Β5. Το παιχνίδι ως μέσο αγωγής στο νηπιαγωγείο 

Σήμερα, τα προγράμματα σπουδών προσχολικής εκπαίδευσης στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία αλλά και το 

αντίστοιχο ελληνικό δίνουν όλο και περισσότερη σημασία στη σύνδεση 

παιχνιδιού και μάθησης.  

Σύγχρονα προγράμματα διδασκαλίας έχουν ως βασικό εργαλείο 

διδασκαλίας το παιχνίδι (Work, 2002. Τάφα, 2005), αφού το παιχνίδι «ανοίγει 

τη σκέψη» (Sutton-Smith, 1979 όπως αναφέρεται στο Σωτηροπούλου-

Ζορμπαλά). Σύγχρονες έρευνες έχουν διαπιστώσει το παιχνίδι ως το 

αποτελεσματικότερο εκπαιδευτικό εργαλείο για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

για την εκμάθηση ξένων γλωσσών (Achkasova, 2013) και τη μαθηματική 

εκπαίδευση (Peters, 1998. Popoola, 2014). Μέσω του παιχνιδιού η διδασκαλία 

και η μάθηση γίνεται διασκέδαση (Work, 2002). Το παιχνίδι αποτελεί μέρος της 

καθημερινότητας της τάξης όταν οι οργανωμένες δραστηριότητες 

πραγματοποιούνται με κύριο «συστατικό» το παιχνίδι και παίρνουν άλλη 

διάσταση στα μάτια των παιδιών με αποτέλεσμα η μάθηση να έρχεται με 

φυσικό τρόπο (Μιχαλοπούλου, 2008). 

Ειδικότερα, τη θέση αυτή εντοπίζουμε στο νέο οδηγό για την νηπιαγωγό 

(Δαφέρμου, Κουλούρη, & Μπασογιάννη, 2007). «Στο καθημερινό πρόγραμμα 

παρέχονται πολλές ευκαιρίες για παιχνίδι με υλικά και για παιχνίδια ρόλων, καθώς 

το παιχνίδι προσφέρεται ιδιαίτερα για αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παιδιών, για 

την ενίσχυση της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και της αυτονομίας τους, 

για την έκφραση και τον έλεγχο των συναισθημάτων τους, για την ανάπτυξη 

συμβολικών λειτουργιών που συμβάλλουν στην κατανόηση του κόσμου»(σελ.23) 

Μια από τις βασικές αρχές του προγράμματος σπουδών του 

νηπιαγωγείου είναι (ΔΕΠΠΣ, 2003): «Προκειμένου δε να είναι αναπτυξιακά 

κατάλληλο και αποτελεσματικό για όλα τα παιδιά του Νηπιαγωγείου θα πρέπει… 

να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύσσουν και να εκφράζουν ιδέες και 

συναισθήματα με πολλούς τρόπους όπως το παιχνίδι, τη δραματοποίηση, τη 

γραφή, τη ζωγραφική, κ.α. …να αναδεικνύει το παιχνίδι ως τον πυρήνα του όλου 

προγράμματος»  
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Η αναγνώριση του παιχνιδιού ως ένα από τα πιο σημαντικά μαθησιακά 

πλαίσια συναντάται και στο Πρόγραμμα Σπουδών του Νέου Σχολείου (ΝΕΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ, 2011) : 

 

 

Εικόνα 3: Συνοπτική παρουσίαση των διαφορετικών μορφών που παίρνει το παιχνίδι 
στο χώρο του νηπιαγωγείου ( Δαφέρμου, Κουλούρη, & Μπασογιάννη, 2007) (σελ.28) 

 

 «Το παιχνίδι θεωρείται η κυρίαρχη δραστηριότητα για την ανάπτυξη και 

τη μάθηση των παιδιών στην ηλικία 4-7 ετών. Τα παιδιά στο παιχνίδι εμπλέκονται 

κοινωνικά, συναισθηματικά, κινητικά και νοητικά με άλλα παιδιά ενήλικες, με 

αντικείμενα και αναπαραστάσεις οικείες ή νέες, με καταστάσεις ρεαλιστικές και 

φανταστικέ. Μέσα από το παιχνίδι μαθαίνουν, καθώς ανακαλύπτουν και ελέγχουν 

ιδέες δημιουργούν, αυτοσχεδιάζουν, αναπαριστούν και επικοινωνούν» 

Κανένας δεν αμφισβητεί την παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού. 

Ειδικότερα, στο παιχνίδι αναγνωρίζουμε τέσσερις ρόλους: ψυχαγωγεί, 

αναπτύσσει, εκπαιδεύει και μορφώνει ( Κάππας, 2005): 

1. Το παιχνίδι ψυχαγωγεί: χαρά και ευχαρίστηση είναι τα συναισθήματα 

που νοιώθει το παίζοντας. Το παιχνίδι δεν κουράζει το παιδί, αντίθετα το 
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ξεκουράζει. Ο ύπνος εξασφαλίζει την ξεκούραση από τη σωματική 

κόπωση, ενώ το παιχνίδι από την πνευματική. Το παιχνίδι για το παιδί 

δεν είναι δουλειά αλλά διασκέδαση. 

2. Το παιχνίδι αναπτύσσει:  τα σωματικά παιχνίδια προσφέρουν στα παιδιά 

ευκινησία και σωματική εγρήγορση. Παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε 

αστικά περιβάλλοντα όπου τους περιορίζεται η σωματική 

δραστηριότητα μειονεκτούν έναντι αυτών των παιδιών που ζουν σε 

περιβάλλοντα (π.χ. εξοχή) όπου έχουν ελευθερία κινήσεων. 

3. Το παιχνίδι εκπαιδεύει: τα πνευματικά παιχνίδια συμβάλλουν στην 

πνευματική καλλιέργεια των παιδιών. Υπάρχουν αρκετά παιχνίδια που 

επιτυγχάνουν την απόκτηση γνώσεων από τα παιδιά με διασκεδαστικό 

και ευχάριστο τρόπο. 

4. Το παιχνίδι μορφώνει: το παιδί μαθαίνει κοινωνικές συμπεριφορές, 

υπακούει στους κανόνες, γνωρίζει τον εαυτό του και τους άλλους, 

ξεπερνά τις αναστολές του και υιοθετεί καινούριους τρόπους αντίδρασης.  

Ειδικότερα, όσο αφορά τα μικρά παιδιά, το παιχνίδι διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους(σωματική, συναισθηματική, 

κοινωνική, διανοητική)(Χουϊζινγκα, 1989). Σύμφωνα με τους Dodge & Colker 

(1998), τα παιδιά παίζοντας επιτυγχάνουν να γνωρίζουν τον εαυτό τους και 

τους άλλους, να συνεργάζονται και να βρίσκουν λύσεις σε προβλήματα που 

σημαίνουν κάτι γι’ αυτά. Χωρίς αμφιβολία, το παιχνίδι αποτελεί το κυρίαρχο 

διδακτικό μέσο, αφού μέσα από αυτό τα παιδιά αξιοποιούν αντικείμενα και 

υλικά, αλλά και τις ιδιότητές τους. Επίσης, γνωρίζουν τον κόσμο που τα 

περιβάλλει και δίνουν νόημα στα στοιχεία που τον συνθέτουν (Δαφέρμου, 

Κουλούρη, & Μπασογιάννη, 2007).  

Παρατηρώντας τη συμπεριφορά των παιδιών μέσα από το παιχνίδι 

αντλούμε πληροφορίες σχετικά με παιδί, πληροφορίες που το ίδιο δεν μπορεί να 

μας εκφράσει ακόμη γλωσσικά (Βίννικοτ, 1980). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 

παιχνίδι χρησιμοποιείται και ως θεραπευτικό μέσο για παιδιά μικρών ηλικιών 

ακριβώς γιατί το παιχνίδι είναι το καλύτερο επικοινωνιακό μέσο για τις μικρές 

ηλικίες. Τα παιδιά εκφράζονται και εκτονώνουν τις εμπειρίες τους (Cattanach, 

2003) . 
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Ελεύθερο ή οργανωμένο, το παιχνίδι πρέπει να εξασφαλίζει τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε το παιδί να ενθαρρύνεται να δημιουργεί 

ελεύθερα ( Κιτσαράς, 1997). Μ’ αυτό τον τρόπο ενθαρρύνεται ο αυθορμητισμός 

και η έκφραση του παιδιού και το παιχνίδι είναι δημιουργικό  (ΑΟΥΕΡΜΠΑΧ, 

2003). Οι απόψεις για το αν ένα παιχνίδι είναι δημιουργικό όταν το παιδί 

δημιουργεί κάτι καινούριο ή όταν ασχολείται δημιουργικά με υλικά και μέσα 

που του προσφέρονται, διίστανται (Thiesen, 2013). Το σημαντικό είναι να 

διεγείρουμε την δημιουργικότητα των παιδιών με τον εμπλουτισμό των ιδεών 

ώστε να μην είναι συμμετέχουν παθητικά ή δέχονται παθητικά ότι έτοιμο τους 

προσφέρεται (Thiesen, 2013). 

 

Β6. Τρόποι ενίσχυσης του παιχνιδιού 

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο οποίος οφείλει να 

δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να ενισχύεται το παιχνίδι των 

παιδιών. Αυτό σημαίνει ότι το περιβάλλον πρέπει να είναι κατάλληλα 

διαμορφωμένο ώστε να είναι λειτουργικό και παράλληλα να προκαλεί το 

ενδιαφέρον των παιδιών (Δαφέρμου, Κουλούρη, & Μπασογιάννη, 2007). Η 

διάθεση υλικών που προκαλούν το ενδιαφέρον και την περιέργεια των παιδιών 

να τα εξερευνήσουν, που συμπίπτουν με τις επιθυμίες τους και που δεν τα 

αποθαρρύνουν με την πολυπλοκότητά τους είναι το «κλειδί» της επιτυχίας . 

Είναι, επίσης, πολύ ενθαρρυντικό για τα παιδιά να συμμετέχει στο παιχνίδι τους 

ο ίδιος ο εκπαιδευτικός (Δαφέρμου, Κουλούρη, & Μπασογιάννη, 2007. Thiesen, 

2013). Και αυτό γιατί από τη μια νοιώθουν ότι πάντα έχουν δίπλα τους ένα 

συμπαίκτη και από την άλλη ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει το παιχνίδι κάνοντας 

κατάλληλες ερωτήσεις που προκαλούν τα παιδιά να προχωρήσουν λίγο 

παραπάνω στο παιχνίδι τους. Η συμμετοχή του ενήλικα και γενικότερα 

παίζοντας το παιδί πρέπει να νοιώσει αισθήματα χαράς και ευχαρίστησης και 

όχι καταναγκασμού και πίεσης ( Thiesen, 2013). Κατά την πραγματοποίηση 

οργανωμένων παιχνιδιών από την εκπαιδευτικό – νηπιαγωγό, τα παιδιά 

«κατευθύνονται» από τις ιδέες που προτείνει η νηπιαγωγός και είναι 

υποχρεωμένα να τηρούν τους κανόνες που τίθενται. Στα ελεύθερα παιχνίδια, ο 

ρόλος της νηπιαγωγού περιορίζεται σ’ αυτόν του παρατηρητή για ομαλή έκβαση 

του παιχνιδιού (Κιτσαράς, 1997). 
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Ο βαθμός ενεργής απασχόλησης του εκπαιδευτικού με το παιδί και η 

δημιουργία κατάλληλων συνθηκών που διεγείρουν την περιέργειά του ενισχύει 

το δημιουργικό παιχνίδι. Είναι σημαντικό, το παιδί να έχει την ευκαιρία μέσα 

από κατάλληλες μορφές παιχνιδιού να θέλει συνεχώς να ανακαλύπτει καινούρια 

πράγματα και να πειραματίζεται. Ο εκπαιδευτικός να φροντίζει ώστε τα υλικά 

που προσφέρονται να έχουν πολλές δυνατότητες παιχνιδιού, να είναι σε καλή 

κατάσταση και να είναι εύπλαστα ώστε να αφήνεται ελεύθερο να εκφραστεί. Η 

ύπαρξη και η διάθεση παιχνιδιών με τα οποία το παιδί μπορεί να ασχολείται 

μόνο παθητικά δεν ευνοούν την δημιουργική απασχόληση (Thiesen, 2013).  

 

Β7. Συμπεράσματα  

Παιδί και παιχνίδι, δύο έννοιες στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους, τόσο στενά που 

θα λέγαμε ότι παιδί σημαίνει και παιχνίδι και παιχνίδι σημαίνει και παιδί. Μετά 

από αυτή τη διαπίστωση, δεν θα μπορούσε να υπάρξει αποτελεσματικότερο 

εργαλείο μάθησης κατά την εκπαιδευτική διαδικασία για τα παιδιά από το 

παιχνίδι.  

Μέσα από παιγνιώδης δραστηριότητες τα παιδιά μπορούν να 

καλλιεργήσουν όλους τους τομείς ανάπτυξής τους. Βέβαια, σημαντικός 

παράγοντας στην αποτελεσματικότητα του παιχνιδιού ως εργαλείου μάθησης 

αποτελεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος πρέπει να διαμορφώνει τις κατάλληλες 

συνθήκες ώστε να διεγείρει την περιέργεια και κατά συνέπεια να αυξάνει την 

συμμετοχή του παιδιού. Η εξασφάλιση υλικών που προσφέρουν αρκετές 

δυνατότητες απασχόλησης του παιδιού, ίσως χρίζει να είναι το κλειδί της 

εκπαιδευτικής επιτυχίας.  
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Γ. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

 

Γ1. Γενικά 

Οι εικαστικές τέχνες αν και απασχόλησαν από πολύ παλιά τον άνθρωπο και τoν 

«υπηρετούν» από τους πρώτους κιόλας μήνες της ζωής του, μόλις τα τελευταία 

χρόνια εισήλθαν οργανωμένα και στοχευμένα στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Ειδικότερα, όσο αφορά την προσχολική ηλικία, τα εικαστικά αποτελούν 

σημαντικό εργαλείο στην διδασκαλία πολλών γνωστικών αντικειμένων. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με το τι είναι εικαστικά και ποιες 

τέχνες χαρακτηρίζονται ως εικαστικές.  

Στη συνέχεια, θα περιγράψουμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία που 

συνθέτουν τις εικαστικές τέχνες και ποιος ο ρόλος τους. 

Τέλος, θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τη θέση που κατέχουν οι 

εικαστικές τέχνες στην προσχολική αγωγή και ειδικότερα στο νηπιαγωγείο. 

 

Γ2. Τι είναι τα εικαστικά 

Τα εικαστικά ή καλύτερα οι εικαστικές τέχνες επινοήθηκαν από τον άνθρωπο 

προκειμένου να ικανοποιήσουν την ανάγκη του για κατανόηση του κόσμου που 

τον περιβάλλει γενικότερα και του  ίδιου του εαυτού ειδικότερα. Μέσα από τις 

εικαστικές του δημιουργίες που αντικατοπτρίζονται ιδέες και σημασίες, αξίες 

και στάσεις, ο άνθρωπος αποτυπώνει τις σκέψεις του, τα συναισθήματά του και 

τα εξωτερικεύει (Βάος, 2008). 

Για να αποδώσουμε τη σημασία του όρου «εικαστικές τέχνες», θα 

πρέπει να ανατρέξουμε στην ετυμολογία των λέξεων «τέχνη» και 

«εικαστικός». Ο όρος «τέχνη» προέρχεται από το ρήμα «τίκτω», που σημαίνει 

γεννώ, δημιουργώ και αναφέρεται στην δημιουργία ενός έργου και στην 

έκφραση μέσα από κάποιες δράσεις. Αν ανατρέξουμε στα λατινικά, θα 

παρατηρήσουμε ότι η τέχνη = art σημαίνει και δεξιότητα. Ο όρος “εικαστικός” 

προέρχεται από το αρχαίο ρήμα «εικάζω», που δηλώνει αυτόν που έχει την 

ικανότητα να δίνει μορφή στην ύλη και να την απεικονίζει, να πλάθει εικόνες, 

ομοιώματα, μορφές με διάφορα υλικά (Σάλλα, 2011. Μαγουλιώτης, 2014). 
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Συνδυάζοντας τους δύο όρους, εικαστικές τέχνες ονομάζονται οι τέχνες 

με τις οποίες το άτομο μπορεί να δημιουργεί μορφές του πραγματικού 

(αναπαράσταση) ή του φανταστικού (έκφραση) κόσμου. Επειδή, όλα αυτά 

επιτυγχάνονται πλάθοντας ύλη, συχνά οι τέχνες αυτές αποκαλούνται πλαστικές 

(Μαγουλιώτης, 2014). 

 

Γ3. Εικαστικές τέχνες και οι ρόλοι τους 

Οι εικαστικές τέχνες ανάλογα με το χώρο ανάπτυξης των δημιουργημάτων τους 

(Chapman, 1993, Μαγουλιώτης, 2002, 2014),  διακρίνονται σε:  

α) δισδιάστατες: περιλαμβάνουν δημιουργήματα που είναι επίπεδα αλλά 

προκαλούν την αίσθηση του βάθους ή του όγκου μέσω ψευδαισθήσεων. Σ’ αυτές 

τις τέχνες ανήκουν το σχέδιο, η ζωγραφική, η χαρακτική (τύπωμα), και 

β) τρισδιάστατες: περιλαμβάνουν δημιουργήματα που έχουν και τις τρεις 

διαστάσεις (ύψος, πλάτος και βάθος). Σ’ αυτές ανήκουν η γλυπτική, η 

αρχιτεκτονική (μακέτα). 

Ανάλογα με τις αισθήσεις τις οποίες απευθύνονται (Chapman, 1993), οι 

τέχνες διακρίνονται σε: 

α) οπτικές τέχνες: περιλαμβάνουν έργα που απευθύνονται στην αίσθηση της 

όρασης, και 

β) τέχνες του χώρου: περιλαμβάνουν έργα που απευθύνονται στην αίσθηση της 

αφής και της κιναισθησίας. 

Άλλη μια διάκριση των τεχνών είναι αυτή που τις ταξινομεί σε: 

α) Πλαστικές τέχνες: περιλαμβάνουν έργα που δημιουργούνται από την 

επεξεργασία κάποιων υλικών όπως η πέτρα, το μέταλλο και το ξύλο, και 

β) Γραφικές τέχνες: περιλαμβάνουν έργα που δημιουργούνται σε επιφάνειες οι 

οποίες έχουν ίχνη, είναι σχεδιασμένες ή τυπωμένες. 

Οι ιστορικοί της τέχνης διακρίνουν τις εικαστικές τέχνες αξιολογικά. Η 

ταξινόμηση αυτή των τεχνών έχει ως κριτήριο την αποδοχή τους από τις 

κοινωνικές τάξεις (Chapman, 1993), την εξυπηρέτηση αισθητηριακών και 

πρακτικών αναγκών του δημιουργού ή της κοινωνίας (Καντίνσκι, 1986). Με 

βάση αυτή τη διάκριση, οι τέχνες ταξινομούνται σε: 

α) Καλές ή μείζονες τέχνες: ζωγραφική, γλυπτική και αρχιτεκτονική, και 
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β) Εφαρμοσμένες, χρηστικές ή ελάσσονες τέχνες: χειροτεχνία, σχέδιο, χαρακτική, 

γραφικό σχέδιο και σχεδίαση βιομηχανικών προϊόντων. 

Στο χώρο του νηπιαγωγείου οι εικαστικές τέχνες που αξιοποιούνται 

προκειμένου τα παιδιά «να εκφράσουν τις ιδέες, τις σκέψεις, τα βιώματα και τα 

συναισθήματά τους»(Δαφέρμου, et al. 2005) είναι: 

α)  η τέχνη του σχεδίου, β) η τέχνη της ζωγραφικής, γ) η τέχνη της γλυπτικής (-

πλαστικής) και δ) η τέχνη της χαρακτικής (-τυπώματος) , σε μεγαλύτερο βαθμό 

και ε) η τέχνη της διακόσμησης, στ) η τέχνη του ψηφιδωτού (- μωσαϊκού), ζ) η 

τέχνη της αρχιτεκτονικής (-μακέτας) και η) η τέχνη του βιτρό σε μικρότερο 

βαθμό(Μαγουλιώτης, 2014). Αναλυτικότερα: 

α)η τέχνη του σχεδίου: Η τέχνη του σχεδίου αποτελεί «τη βάση όλων των 

τεχνών» (Μαγουλιώτης, 2014). Σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη (2002), σχέδιο 

είναι η αποτύπωση, η αναπαράσταση, συνήθως σε χαρτί, ενός σώματος ή 

ενός αντικειμένου με γραμμές. Το σχέδιο αποτελεί τον πρώτο τρόπο 

εικαστικής έκφρασης του παιδιού (Μαγουλιώτης, 2014). Σύμφωνα με τον 

Leonardo Da Vinci: «Η επιθυμία για σχέδιο είναι τόσο φυσική όσο η επιθυμία 

για ομιλία» (Nikolaidis, 1941). Βασίζεται περισσότερο στη γραμμή και  

λιγότερο στο χρώμα (Chapman, 1993). Η πρώτη δημιουργία του παιδιού 

πραγματοποιείται από πολύ νωρίς (μόλις στην ηλικία των 18 μηνών 

περίπου), όταν κατά τη διάρκεια του φαγητού λερώνεται στο πρόσωπο και 

στα χέρια του και στην συνέχεια μουτζουρώνει το άμεσο περιβάλλον του 

(Μαγουλιώτης, 1995α). Το σχέδιο είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης 

σημείων, γραμμών, όγκων και απαιτεί την ύπαρξη λιγοστών υλικών (χαρτί 

και μολύβι)(Μαγουλιώτης, 2014). 

β)η τέχνη της ζωγραφικής: Είναι η «τέχνη των χρωμάτων» (Μαγουλιώτης, 

2014). Είναι «η εικαστική τέχνη της αναπαράστασης μορφών και σχημάτων με 

τη βοήθεια χρωμάτων και γενικότερα χρωστικών υλών» (Μπαμπινιώτης, 

2002:715). Η ζωγραφική, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί ένα βήμα 

παραπάνω από το σχέδιο αφού προϋποθέτει το σχέδιο (το περίγραμμα ) των 

μορφών το οποίο γεμίζεται με χρώμα (Chapman, 1993). Υπάρχουν πολλές 

τεχνικές και τεχνοτροπίες για να δημιουργήσουν τα παιδιά. Η χρήση των 

χρωμάτων και η σύνδεση τους με συγκεκριμένα συναισθήματα, δίκαια 
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χαρακτηρίζουν την ζωγραφική ως την τέχνη των συναισθημάτων 

(Μαγουλιώτης, 1993. Μαγουλιώτης, 2014).  

γ)η τέχνη της γλυπτικής (-πλαστικής): Είναι η «τέχνη του όγκου» ή «η τέχνη 

των τριών διαστάσεων» (Μαγουλιώτης, 2014). Είναι «η τέχνη της απόδοσης 

των εμπνεύσεων του δημιουργού σε σκληρό υλικό (συνήθως  μάρμαρο, πέτρα, 

ξύλο ή μέταλλο) με την παραγωγή τρισδιάστατου έργου (ανάγλυφου ή 

αγάλματος)» (Μπαμπινιώτης, 2002: 426). Τα παιδιά – δημιουργοί πλάθουν 

έργα τριών διαστάσεων με εύπλαστα υλικά όπως πηλός, πλαστελίνη, ζυμάρι 

είτε δουλεύοντάς τα μόνο με τα χέρια τους είτε χρησιμοποιώντας και άλλα 

εργαλεία (Μαγουλιώτης, 1993). 

δ)η τέχνη της χαρακτικής (-τυπώματος): Είναι η τέχνη «των πολλών 

αντιτύπων» (Μαγουλιώτης, 2014), η τέχνη της αναπαραγωγής των εικόνων 

(Chapman, 1993). Είναι «η τέχνη του χαράκτη, η χάραξη σχεδίου, επιγραφής, 

εικόνας κ.λπ. σε μήτρα από σκληρό, ανθεκτικό υλικό για την αναπαραγωγή 

αυτού τού σχεδίου, της επιγραφής κ.λπ. σε πολλά αντίτυπα» (Μπαμπινιώτης, 

2002:1935). Τα έργα της χαρακτικής ονομάζονται ανάλογα με την τεχνική 

χάραξης πάνω στο ξύλο, στο χαλκό και στην πέτρα, ξυλογραφία, 

χαλκογραφία και λιθογραφία, αντίστοιχα και στην συνέχεια τυπώνονται 

πάνω στο χαρτί. Πρόκειται για έναν συνδυασμό ζωγραφικής και γλυπτικής 

και το αποτέλεσμα αυτού του συνδυασμού τυπώνεται σε πολλά αντίτυπα 

(Μαγουλιώτης, 1993. Μαγουλιώτης, 2014).  

ε)η τέχνη της διακόσμησης: Είναι η τέχνη «της τάξης του χώρου των 

αντικειμένων» (Μαγουλιώτης, 2014). Είναι «η διαδικασία στολισμού ενός 

χώρου, ο τρόπος διατάξεως των διαφόρων στοιχείων του για τη δημιουργία 

ενός αισθητικά αρμονικού συνόλου» (Μπαμπινιώτης, 2002: 484) Είναι μια 

τέχνη άμεσα συνδεδεμένη με μαθηματικές έννοιες (του χώρου, της 

ποσότητας, του βάρους, της συμμετρίας) και χρησιμοποιεί πολλά μαθηματικά 

στοιχεία (γραμμές- ευθεία, καμπύλη, τεθλασμένη, σχήματα- τρίγωνο, 

τετράγωνο, κύκλος, άξονες) γι’ αυτό και προσφέρεται για πολλές 

δραστηριότητες για παιδιά. (Μαγουλιώτης, 2014) 

στ)η τέχνη του ψηφιδωτού – μωσαϊκού: Είναι η τέχνη «της αιωνιότητας» 

(Vasari, 1995:190) ή «η τέχνη μέσα στο χρόνο και στους πολιτισμούς» 

(Μαγουλιώτης- Τσιπλιτάρης, 2007α , 2007β & 2007γ)  γιατί οι ψηφίδες 
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(πέτρες, γυάλινες ψηφίδες, μικρά βότσαλα)  δεν καταστρέφονται με το 

πέρασμα του χρόνου.  Το μωσαϊκό είναι η τέχνη που δημιουργεί ένα σχέδιο ή 

μια παράσταση με τη συναρμολόγηση και συγκόλληση ποικιλόχρωμων 

ψηφίδων (μικρά τεμάχια από πέτρα, γυαλί, σμάλτο, μάρμαρο, πηλό ή άλλο 

υλικό) (Μπαμπινιώτης, 2002). Τα παιδιά δεν είναι απαραίτητο να 

δημιουργούν ψηφιδωτά με πέτρες, γυάλινες ψηφίδες και μικρά βότσαλα αλλά 

με χρησιμοποιώντας απλά υλικά όπως κουμπιά, ξηροί καρποί, ζυμαρικά, 

πούλιες, χάνδρες, χρωματιστές πινέζες, μικρά κομμάτια από χρωματιστά 

υφάσματα, κοχύλια κ.α. (Μαγουλιώτης, 1995β). 

ζ)η τέχνη του βιτρό: Είναι η τέχνη «των φωτεινών χρωμάτων». 

(Μαγουλιώτης, 2014).  Είναι η τέχνη και η τεχνική κατασκευής 

διακοσμητικών συνθέσεων από χρωματιστά κομμάτια γυαλιού, που 

χρησιμοποιούνται για να καλύψουν μια επιφάνεια ή ένα άνοιγμα (λ.χ. σε ένα 

παράθυρο)(Μπαμπινιώτης, 2002) 

η)η τέχνη της αρχιτεκτονικής – της μακέτας: Τα παιδιά σε συνεργασία με 

τον εκπαιδευτικό (ή κάποιες φορές και μόνα τους) θα γίνουν αρχιτέκτονες 

για να κατασκευάσουν τον δικό τους πραγματικό ή φανταστικό κόσμο, τη 

δική τους μακέτα με διάφορα υλικά αντλώντας την έμπνευσή τους από 

διάφορα θέματα (Μαγουλιώτης, 1995β . Μαγουλιώτης, 2014). 

 

Γ4. Οι λειτουργίες των εικαστικών τεχνών 

Οι εικαστικές τέχνες ικανοποιούν διάφορες ανάγκες των ανθρώπων και 

ανάλογα με τις επιθυμίες τους επιτελούν διάφορες λειτουργίες, δίνοντάς τους 

διαφορετικό ρόλο (Hayman,1971. Chapman, 1993). Αυτές οι λειτουργίες μπορεί 

να είναι ατομικές, κοινωνικές, φυσικές, πολιτικές, θρησκευτικές, εκπαιδευτικές 

και οικονομικές (Chapman, 1993. Μαγουλιώτης, 2002,2003, 2014).  Αναλυτικότερα: 

 Ανακάλυψη: Βοηθούν τον καλλιτέχνη – δημιουργό να ανακαλύψει το 

περιβάλλον του και τον εαυτό του, αποτυπώνοντάς τα μέσα στα έργα του 

(Βάος, 2008. Μαγουλιώτης, 2014) . Ο καλλιτέχνης όταν ολοκληρώνει το έργο 

του, αρκετές φορές τον βλέπουμε να θαυμάζει τις δυνατότητές του, τις 

τεχνικές χρησιμοποίησης των υλικών. Και αυτό αποτελεί μια ανακάλυψη που 

του δίνει νέα ώθηση να συνεχίσει την πορεία του (Μαγουλιώτης, 2014). 
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 Αναπαράσταση: Αναπαριστούν τον πραγματικό κόσμο με κύριο σκοπό να 

τον ερμηνεύσουν. Η εικαστική αναπαράσταση δεν είναι μια απλή αντιγραφή 

αλλά αποτελεί μια ερμηνεία της πραγματικότητας η οποία εξαρτάται από το 

βαθμό κατανόησης της από τον καλλιτέχνη καθώς και από την 

χρησιμοποίηση κατάλληλων μέσων. Η αναπαράσταση συνδέεται με τα 

γεγονότα και τα αντικείμενα σε αντίθεση με την έκφραση που συνδέεται με 

τα συναισθήματα (Βάος, 2008. Μαγουλιώτης, 2014). Τα παιδιά ζωγραφίζουν 

προκειμένου να αποτυπώσουν την εικόνα ενός αντικειμένου με τρόπο 

αναγνωρίσιμο και ρεαλιστικό και μάλιστα τα σχέδιά τους απεικονίζουν 

συνήθως την ανθρώπινη μορφή, το φύλο τους και με μικρότερη συχνότητα 

ζώα, σπίτια λουλούδια (Μαγουλιώτης, 2014). 

 Ανάπτυξη της φαντασίας και στην καλλιέργεια των αισθήσεων. Τα 

παιδιά ικανοποιούνται μέσα από τις αισθήσεις τους και η φαντασία τους 

αποτελεί έναν απολαυστικό τρόπο εξερεύνησης των υλικών που 

χρησιμοποιούν (Βάος, 2008. Μαγουλιώτης, 2014). «Η φαντασία δημιουργεί 

εικόνες εκεί όπου τα μάτια αδυνατούν να δουν και παρουσιάζει μια κριτική 

γνωσιολογική λειτουργία, πέρα από τη δημιουργία λέξεων» (Eisner, 2002:4). 

 Μέσο έκφρασης: Ο δημιουργός αποτυπώνει τον εσωτερικό του κόσμο στα 

έργα του. Ιδέες, συναισθήματα, αισθήματα, όνειρα, γεγονότα που σημάδεψαν 

τη ζωή ενός ανθρώπου εκφράζονται μέσα από τα έργα του και συντελούν 

στον απεγκλωβισμό επικίνδυνων συναισθημάτων για το άτομο 

(Μαγουλιώτης, 2014).  

 Οπτική αντίληψη: Ο καλλιτέχνης αναπαριστά το χρόνο, τον τόπο, τα 

πρόσωπα όπως ακριβώς τα αντιλαμβάνεται στα εικαστικά έργα. Η οπτική 

σκέψη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον πολιτισμό και στην εκπαίδευση 

(Arnheim, 1956) και αυτό γιατί η μορφή της πραγματικότητας και η ολική 

δομή σχετίζονται με τη φυσική αντίληψη και την αντίληψη των εικόνων 

(Μαγουλιώτης, 2014). 

 Απεικόνιση: Τα εικαστικά έργα είναι απεικονίσεις μορφών που μπορεί να 

είναι ορατές ή ακόμα και αόρατες με τα μάτια. Μέσα από τις απεικονίσεις ή 

καλύτερα μέσα από τους τρόπους απεικόνισης, ο δημιουργός αναπαριστά τον 

κόσμο και τις σκέψεις του έτσι ώστε να κατανοούνται από τους άλλους ως 

γνώσεις. Τα παιδιά με τα σχέδιά τους απεικονίζουν τον εξωτερικό κόσμο έτσι 
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όπως τον αντιλαμβάνονται καθώς και τον εσωτερικό τους κόσμο, ιδέες και 

συναισθήματα (Μαγουλιώτης, 2014).  

 Γλώσσα: Οι εικαστικές τέχνες είναι μια μορφή γλώσσας που έχει για λέξεις 

τα μορφικά της στοιχεία (σημείο, γραμμή, σχήματα κτλ.). Η γλώσσα των 

εικαστικών τεχνών διαβάζεται από όλους τους ανθρώπους και αποτελεί μια 

δεξιότητα που αποκτούν οι μαθητές αρκετά νωρίς πριν ακόμα γνωρίσουν 

σύνθετα γραμματικά φαινόμενα (Μαγουλιώτης, 2014). 

 Μέσο επικοινωνίας: Επιπλέον, οι εικαστικές τέχνες αποτελούν και ένα μέσο 

επικοινωνίας. Παιδιά που δεν μπορούν να μιλήσουν ή αντιμετωπίζουν κάποια 

προβλήματα μεταφέρουν αυτά που θέλουν να πουν και δεν μπορούν μέσα 

στα έργα τους (Cattanach, 2003, Μαγουλιώτης, 2014).  

 Γνώση: Μέσα από τις εικαστικές δραστηριότητες, οι οποίες σύμφωνα με τον 

Gardner (1993) απαιτούν την ενεργοποίηση και συνεργασία πολλών κέντρων 

νοημοσύνης, τα παιδιά κατακτούν τη γνώση. Η αποτύπωση ενός σχεδίου , 

μιας εικόνας από μνήμης προϋποθέτει την κινητοποίηση των γνώσεων, 

αποτελεί έναν έλεγχο του γνωστικού επιπέδου των παιδιών (Marshall, 2011, 

Μαγουλιώτης, 2014). 

 Μέσο Διδασκαλίας: Ωστόσο, τα ίδια τα εικαστικά έργα μπορούν να 

αξιοποιηθούν ως μέσο διδασκαλίας. Μέσα από πίνακες ζωγραφικής 

μπορούμε να μελετήσουμε την ιστορία μας, μπορεί να διακρίνουμε 

περιβαλλοντικές αλλαγές, να βοηθηθούμε στην αποτύπωση προσώπων. Η 

δύναμη της εικόνας είναι πολύ μεγάλη και μπορεί να αποδίδεται με μια εικόνα 

το περιεχόμενο ενός ολόκληρου βιβλίου (Αντουάν – Έντερσεν, 2004). Τα 

παιδιά όταν σχεδιάζουν εξασκούν την οπτική τους αντίληψη. Μ’ αυτό τον 

τρόπο απ’ τη μια μαθαίνουν να παρατηρούν και από την άλλη αποκτούν και 

γνώσεις, γεγονός που συμβάλλει σε όλα τα πεδία μάθησης (Arnheim, 1969).  

Το ρόλο των εικαστικών τεχνών ως μέσο διδασκαλίας και μάθησης 

αξιοποιούν τα προγράμματα σπουδών προσχολικής αγωγής και ειδικότερα 

το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, 2011). 

 Ολοκλήρωση: Η τέχνη ολοκληρώνει τον άνθρωπο. Είναι μια γέφυρα που 

ενώνει τον κόσμο της φαντασίας και της σκέψης με τον πραγματικό φυσικό 

κόσμο (Μαγουλιώτης, 2014).  
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 Παιχνίδι: Ο Huizinga (1989) υποστηρίζει ότι τα εικαστικά είναι 

δραστηριότητες που προκαλούν ευχαρίστηση στα παιδιά και δεν εμπεριέχει 

το στοιχείο του καταναγκασμού, αλλά στοιχεία παιχνιδιού. Μέσα από τις 

εικαστικές δραστηριότητες, τα παιδιά γνωρίζουν τον πραγματικό κόσμο και 

τους ρόλους των ανθρώπων (Katz & Chard, 2004) 

 Πολλαπλών απαντήσεων: Στις τέχνες υπάρχει η ευελιξία των πολλαπλών 

απαντήσεων. Κάθε πρόβλημα μπορεί να έχει πολλές απαντήσεις. Οι τέχνες 

δίνουν την ευκαιρία στο μαθητή να αφήνει τον εαυτό του ελεύθερο 

προκειμένου να βρει λύση σε κάποιο πρόβλημα αφού οι λύσεις δεν χρειάζεται 

να είναι πανομοιότητες αλλά όλες ορθές και αποδεκτές. Ο μαθητής 

ανακαλύπτει τις ικανότητες του και αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να αποδώσει 

κάθε μορφή με διαφορετικά υλικά και τεχνικές (Μαγουλιώτης 2014). 

 Σκέψη: Οι τρόποι απεικόνισης των μορφών στην τέχνη είναι αποτέλεσμα της 

κινητοποίησης των αισθήσεων, της φαντασίας, της κατανόησης και της 

έκφρασης του δημιουργού. Κάθε διαφορετική μορφή απαιτεί την 

ενεργοποίηση διαφορετικών δεξιοτήτων, νοητικών ικανοτήτων και μορφών 

σκέψης. 

 Σύμβολα: Τα εικαστικά έργα αποτελούνται από σύμβολα τα οποία 

μεταδίδουν πληροφορίες και συμβάλλουν στην επικοινωνία μεταξύ των 

ανθρώπων. 

 Τάξη: Αν παρατηρήσουμε τον κόσμο γύρω μας θα διαπιστώσουμε ότι 

διακρίνεται από μια τάξη, μια αρμονία. Αν και αποτελείται από σύνθεση 

πολύπλοκων μορφών εντούτοις είναι αρμονικά φτιαγμένο. Αυτή η τάξη και η 

αρμονία είναι αποτέλεσμα της αισθητικής εμπειρίας. 

Ωστόσο, σύμφωνα με την Chapman (1993), τρεις είναι οι βασικότερες 

λειτουργίες που επιτελούν οι εικαστικές τέχνες: 

α) κάθε εικαστική τέχνη αποτελεί έναν ξεχωριστό τρόπο για να εκφραστεί μια 

ιδέα και να λυθεί ένα πρόβλημα, 

β) η ίδια ανάγκη μπορεί να ικανοποιείται από ποικιλία εικαστικών τεχνών, και 

γ) το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκεται ένα εικαστικό δημιούργημα καθορίζει 

και την λειτουργία την οποία επιτελεί.  
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Γ5. Εικαστικά μορφικά στοιχεία 

Εικαστικά μορφικά στοιχεία αποτελούν τα στοιχεία που επινόησε ο 

άνθρωπος προκειμένου να δώσει μορφή στις εικαστικές τέχνες (Μαγουλιώτης, 

1995α. 2002).  

 Σημείο: Το πιο μικρό μορφικό στοιχείο της τέχνης είναι το σημείο. «Μπορεί 

να χαρακτηρίζεται ή να ορίζεται με μια μικρή κουκίδα, κηλίδα, τελεία ή πουά, ή 

από μια σειρά άμορφων στατικών και κινητών σχημάτων» (Μαγουλιώτης, 

2002:25). Το σημείο ορίζει την αρχή κάθε σχεδίου που με την κίνηση ή την 

επανάληψή του προκύπτει μια εικαστική δημιουργία. Ο πουαντιγισμός 

(εικαστικός τρόπος ζωγραφικής) βασίζεται πάνω στην επανάληψη σημείων. 

Το σημείο αποτελεί ένα στοιχείο του χώρου και κατ’ επέκταση αποτελεί και 

γεωμετρικό στοιχείο που δεν είναι απαραίτητα ορατό αλλά είναι απαραίτητο 

για την διαμόρφωση ενός έργου (Μαγουλιώτης, 2002). 

 Γραμμή: Αν ενώσουμε τα στοιχεία – ίχνη που αφήνει το σημείο κατά την 

κίνησή του μέσα στο χώρο προκύπτει η γραμμή. «Εμφανίζεται ποικιλόμορφα 

(λεπτή, χοντρή, μέτρια), με εντάσεις κίνησης (ελεύθερη, ευθύγραμμη, 

τρεμάμενη, διακεκομμένη, τρυφερή, σκληρή, χαρούμενη, αγχώδης). Κινείται και 

κατευθύνει το σημείο στο χώρο. Παρουσιάζεται μοναχική, συνοδευόμενη, 

πυκνή, παραστατική» (Μαγουλιώτης, 1995α. 2002:25). 

Η ευθεία γραμμή προκύπτει με την ένωση δύο άμεσων σημείων. Η 

ύπαρξη ευθειών γραμμών (οριζόντιων, κάθετων, πλαγίων, παράλληλων κτλ.) σε 

ένα έργο δίνουν ένταση στο χώρο και εκφράζουν διάφορα συναισθήματα. Η 

καμπύλη γραμμή δημιουργείται από ένωση όχι ευθύγραμμη δύο άμεσων 

σημείων. Η ύπαρξη καμπύλων γραμμών (κυματιστών, τοξοειδών και 

σπειροειδών, συνεχόμενων, μικρών και μεγάλων) δίνουν στο έργο χάρη, 

κομψότητα, ρυθμό (Chapman, 1993). 

Τα συμβολικά συστήματα όπως για παράδειγμα το αλφάβητο, τα οδικά 

σήματα, οι χάρτες, τα μαθηματικά σύμβολα κ.α. χρησιμοποιούν τις γραμμές για 

να μεταδώσουν συγκεκριμένα κωδικοποιημένα μηνύματα. Βασική τους ιδέα 

είναι η γραφική δύναμη της γραμμής (Chapman, 1993). 

Οι γραμμές για το σχέδιο αποτελούν ότι οι λέξεις για το κείμενο. Οι 

γραμμές από μόνες τους έχουν μεγάλη εκφραστική δυνατότητα γι’ αυτό πρέπει 

να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο υλικό που χρησιμοποιείται κάθε φορά για να 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:45:12 EEST - 44.213.66.193



30 
 

αποδώσει το επιθυμητό ίχνος και κατ’ επέκταση να απεικονιστεί με τον 

επιθυμητό τρόπο το κάθε θέμα (Μαγουλιώτης, 1995). 

 Σχήμα: Αν ενωθούν πολλές γραμμές μεταξύ τους δημιουργείται το σχήμα 

(Μαγουλιώτης, 2002). «Το σχήμα, η επιφάνεια, το επίπεδο είναι ο 

περίκλειστος, περιφραγμένος, επίπεδος χώρος, ο οποίος προέκυψε από την 

πορεία μιας γραμμής ή από την ελεύθερη ή αναλογική σύνθεση κάποιων 

γραμμών. ….Μια κηλίδα χρώματος (μικρή ή μεγάλη) που καλύπτει μια 

επιφάνεια, όταν αυτή είναι επίπεδη, λέγεται σχήμα. Την επιφάνεια αυτή στη 

γλυπτικά τη λέμε και επίπεδο» (Μαγουλιώτης, 2002:26). Το σχήμα, η 

επιφάνεια χαρακτηρίζεται από δύο διαστάσεις, μήκος και πλάτος και τις 

ιδιότητές τους (Chapman, 1993). Ανάλογα, με το είδος των γραμμών και τον 

τρόπο που ενώνονται προκύπτουν διαφορετικά σχήματα. Έτσι, αν μια ενιαία 

και καμπύλη γραμμή κλειστεί, θα δημιουργηθεί ο κύκλος. Αν ενωθούν τρεις 

ευθείες γραμμές, θα προκύψει το τρίγωνο, αν ενωθούν τέσσερις ευθείες 

γραμμές, θα προκύψει το τετράγωνο κτλ. (Μαγουλιώτης, 2002) 

 Όγκος: Οι όγκοι δημιουργούνται όταν ενώνονται πολλά σχήματα (επίπεδα) 

(Μαγουλιώτης, 2002). «Ο όγκος είναι μια σύνθεση από σχήματα ή κηλίδες 

χρωμάτων, ή επίπεδα ή επιφάνειες κατάλληλα τοποθετημένα» (Μαγουλιώτης, 

2002:29). Ο όγκος, στη ζωγραφική, έχει δύο διαστάσεις, μήκος και πλάτος 

ενώ το βάθος δημιουργείται από τεχνικές ψευδαισθήσεις. Σε άλλες τέχνες που 

τα έργα τους έχουν τρεις διαστάσεις, όπως η γλυπτική,  αρχιτεκτονική κτλ. ο 

όγκος είναι αποτέλεσμα πραγματικό τριών διαστάσεων (μήκος, πλάτος και 

ύψος) και μπορούμε να τον δούμε, να τον πιάσουμε, να τον αισθανθούμε 

(Chapman, 1993. Μαγουλιώτης, 2002) 

 Χρώματα: Ένα εικαστικό μορφικό στοιχείο που διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στην τέχνη είναι τα χρώματα. Το χρώμα είναι το στοιχείο που μέσω της 

όρασης χαρακτηρίζει κάθε αντικείμενο. Υπάρχουν, επίσης, πράγματα που 

αποδίδονται με ένα συγκεκριμένο χρώμα ( κόκκινο χρώμα= παπαρούνες 

(λουλούδια), πασχαλίτσες (έντομα), φράουλες (φρούτα), φωτιά (ενέργεια), 

έρωτας (συναίσθημα), πράσινο χρώμα= φύση) (Μαγουλιώτης, 2002). 

Τα χρώματα έγιναν αντικείμενο προβληματισμού, έρευνας και μελέτης 

πολλών ανθρώπων από διαφορετικές οπτικές. Έτσι, έχουν διατυπωθεί απόψεις 

σχετικά με την κοινωνιολογική καθιέρωση τους, με την ψυχολογική αποκάλυψη 
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των χρωμάτων καθώς και με την αισθητική ψευδαίσθηση που προκαλούν 

(Μαγουλιώτης, 2002). 

Οι «χώροι» των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών και της 

τέχνης δεν έμειναν «αδιάφοροι» στο φαινόμενο χρώματα. Μαθηματικοί  αλλά 

και ζωγράφοι υπογράμμισαν τη σημασία των χρωμάτων στην αισθητική και 

στην μαθηματική σκέψη. Έτσι,  δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι ακαδημίες 

μελετούν και εφαρμόζουν την γεωμετρία του Leonardo da Vinci και ο 

W.Kandinsky τόνισε το ρόλο της μαθηματικής σκέψης ως διανοητική εργασία 

στην ιστορία της τέχνης (Μαγουλιώτης, 2002). 

 Σύνθεση: Οι εικαστικές μορφές, ωστόσο, πραγματικές ή φανταστικές έχουν 

ως βάση εικαστικά μορφικά στοιχεία, προκύπτουν με τρόπους και μεθόδους 

που επιλέγουν οι καλλιτέχνες και είναι προϊόντα σύνθεσης των εικαστικών 

στοιχείων (Μαγουλιώτης, 2002). «Σύνθεση σημαίνει τακτοποίηση, δόμηση 

και ρυθμολογία ενός έργου σε μια αρχιτεκτονική ενότητα. Στηρίζεται στα 

εικαστικά στοιχεία, ανεξάρτητα αν αυτά συμπίπτουν ή όχι με τα φυσικά 

στοιχεία – κίνητρα» (Μαγουλιώτης, 2002:35).  

 Πείραμα: Η επίτευξη ενός ιδιαίτερου οπτικού αποτελέσματος αναγκάζει τους 

καλλιτέχνες να πειραματιστούν με διάφορα μέσα. Επιπλέον, ο πειραματισμός 

ενισχύει τους καλλιτέχνες προκειμένου να γνωρίσουν τις δυνατότητες των 

υλικών για μελλοντική πιθανή χρήση τους. Οι μαθητές πρέπει να 

ενθαρρύνονται από τους εκπαιδευτικούς να πειραματίζονται με τα υλικά, 

αφενός για να αποτυπώσουν με τον καλύτερο τρόπο αυτό που επιθυμούν και 

αφετέρου για να καλλιεργήσουν δεξιότητες (Chapman, 1993).  

 

Γ6. Μορφές εικαστικών παιχνιδιών στο νηπιαγωγείο 

Σύμφωνα με τον Nachmanovitch (2013), o αυτοχεδιασμός, η σύνθεση, η 

ζωγραφική και γενικότερα όλες οι δημιουργικές πράξεις είναι μορφές 

παιχνιδιού. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι χωρίς παιχνίδι δεν μπορούμε να 

κατακτήσουμε τη μάθηση και κατ’ επέκταση την εξέλιξη. Και αυτό γιατί «το 

παιχνίδι είναι η ρίζα της αυθεντικής τέχνης, είναι το ακατέργαστο υλικό που ο 

καλλιτέχνης κατευθύνει και οργανώνει με όλες του τις γνώσεις και την τεχνική. Η 

ίδια η τεχνική πηγάζει από το παιχνίδι» (Nachmanovitch, 2013: 55). Η τεχνική 

αποκτιέται με την συνεχή εξάσκηση, τον πειραματισμό, με τη δοκιμή των 
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εργαλείων και των ορίων τους. Ένα παιχνίδι είναι και η δημιουργική δουλειά. 

Και μάλιστα «η έκρηξη της δημιουργίας μες στη στιγμή συμβαίνει όταν η εργασία 

και το παιχνίδι γίνονται ένα» (Nachmanovitch, 2013: 66) 

Τα εικαστικά παιχνίδια που πραγματοποιούνται στο νηπιαγωγείο 

βοηθάνε τα παιδιά να εκτονώσουν την ενέργεια που τους περισσεύει και να 

ανακουφιστούν. Επίσης, αποτυπώνοντας τον εσωτερικό τους κόσμο, 

απεγκλωβίζουν επικίνδυνα συναισθήματα και τα εκτονώνουν. Αρκετά παιδιά, 

επιλέγουν να ασχοληθούν με κάποιο εικαστικό παιχνίδι προκειμένου να 

ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν σωματικά. 

Σε ένα εικαστικό ετήσιο σχολικό πρόγραμμα θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται δραστηριότητες που να ενθαρρύνουν τους πειραματισμούς 

και τις διερευνήσεις των παιδιών με διαφορετικές τεχνικές και υλικά (Morgan, 

1988). Στα πλαίσια, λοιπόν, ενός τέτοιου προγράμματος, πρέπει να 

πραγματοποιούνται δραστηριότητες (Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 

2007):  

o Σχεδίου και ζωγραφικής (με μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, νερομπογιές, 

δακτυλομπογιές). 

o Γλυπτικής – πλαστικής (με πλαστελίνη, πηλό, χαρτοπολτό) 

o Κολλάζ (με έντυπο υλικό, φυσικά υλικά, ζυμαρικά, υφάσματα, κουμπιά, 

δοχεία και χαρτόκουτα κα) 

o Κατασκευών (με ανακυκλωμένα υλικά, υφάσματα, καρούλια, νήματα, 

χαρτόκουτα και δοχεία διαφόρων μεγεθών κα) 

o Χαρακτικής και τυπώματος (με λαχανικά, χαρτόνια) 

o Γνωριμίας με έργα τέχνης (με επισκέψεις σε μουσεία, εκθέσεις στο χώρο 

του σχολείου) 

Στη συνέχεια, ακολουθούν μια σειρά από εικαστικά παιχνίδια 

(Μαγουλιώτης, 2001. Μαγουλιώτης, 2002. Magouliotis, 2009. Naylor, 2007. 

Τζεκάκη, 2010) τα οποία ικανοποιούν τους λόγους για τους οποίους επιλέγουν 

τα παιδιά να παίξουν και οι οποίοι αναφέρθηκαν προηγουμένως: 

o Παιχνίδια – πειράματα και επινοήσεις με τα χρώματα: 

 Το παιχνίδι με τα χρώματα που εκτοξεύονται ή πιτσιλίζουν 

 Το παιχνίδι με τις χρωματικές μικρές κουκκίδες 
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 Το παιχνίδι με τα πινέλα γεμάτα χρώματα που κάνουν χορευτικά 

πηδήματα 

 Το παιχνίδι με γραμμωτές πινελιές 

 Το παιχνίδι  με τους ευθύγραμμους χρωματισμούς 

 Το παιχνίδι με τη δημιουργία ανοιχτόχρωμων λεκέδων 

 Το παιχνίδι με τις μεγάλες και μικρές πινελιές 

 Το παιχνίδι του κατατεμαχισμένου χρώματος ή του τυπώματος 

 Το παιχνίδι των ενιαίων ή πλακάτων χρωματισμών 

 Το παιχνίδι του «βάφε-ξύσε- χάραξε» 

 Χρώματα με κίνηση 

 Το παιχνίδι των ενιαίων ή πλακάτων χρωματισμών με τη γραμμωτή 

οριοθέτηση των χρωμάτων 

 Το παιχνίδι με τις χρωματικές εντάσεις χωρίς όρια 

 Το παιχνίδι με τις έντονες χρωματικές συγκρούσεις ή τους 

αντιθετικούς χρωματισμούς, ή κιαροσκούρο 

 Το παιχνίδι της χρωματιστής γλυπτικής ή της ανάγλυφης 

ζωγραφικής 

 Το παιχνίδι με το μονό- διπλό χρώμα ή τη μονοχρωμία- διχρωμία 

 Το παιχνίδι της τετραχρωμίας 

 Τα χρώματα να μπαίνουν σε τάξη ή οπ αρτ 

o Παιχνίδια γλυπτικής – πλαστικής (με πλαστελίνη, πηλό, χαρτοπολτό κα) 

 Πλάσιμο με πλαστελίνη - με πηλό(φυσικό) 

 Πλάσιμο με τη χρήση εργαλείων για αφαίρεση μορφή και μάζα 

 Σκάλισμα πηλού 

 Κατασκευή σχημάτων (τουβλάκια) για κτίσιμο ή για παίξιμο 

παιχνιδιών 

 Κατασκευές με πηλό ή αλουμινόχαρτο: φιγούρες ολόγλυφες ή 

ανάγλυφες  

 Γλυπτική με φρούτα (ή φλούδες φρούτων γενικά) και λαχανικά 

 Γλυπτική με πέτρες και χαλίκια 

 Γλυπτική με σφουγγάρια 

o Παιχνίδια Κολλάζ (με έντυπο υλικό, φυσικά υλικά, ζυμαρικά, υφάσματα, 

κουμπιά, δοχεία και χαρτόκουτα κα) 
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 Κολλάζ από φύλλα 

 Κολλάζ σε στυλ παζλ με χαρτί ή χαρτόνι-από τυχαία σχήματα, 

κομμένα από χαρτιά ή χαρτόνια 

 Παιχνίδια χαρτοδιπλωτικής σε κολλάζ 

 Κολλάζ από διπλωτική σε ανάγλυφα 

 Ψηφιδωτά (με κουμπιά, μικρά χρωματιστά χαλίκια, ξηροί καρποί, 

σπόρια, μικρά χρωματιστά χαρτάκια, μικρά φύλλα δέντρων ή 

λουλουδιών, πούλιες και χάντρες, πινέζες χρωματιστές, πώματα 

διάφορα, ζυμαρικά, μικρά κομμάτια από χρωματιστά υφάσματα, 

νήματα, κοχύλια κτλ) 

o Παιχνίδια Κατασκευών  

 Κατασκευές με ανακυκλωμένα υλικά  

 Κατασκευές με υφάσματα 

 Κατασκευές με καρούλια 

 Κατασκευές με νήματα 

 Κατασκευές με χαρτόκουτα και δοχεία διαφόρων μεγεθών  

 Κατασκευές από λουρίδες χαρτονιού ή χαρτιού 

 Κατασκευές από χάρτινους κώνους 

 Κατασκευές από πλαστικά μπουκάλια και άλλα πλαστικά και 

μεταλλικά υλικά 

o Παιχνίδια χαρακτικής και τυπώματος 

 Εφαρμοσμένες επιφάνειες ανάγλυφου 

 Δαντελωτές επιφάνειες 

 Στάμπες από διάφορα υλικά 

 Τύπωμα με γεωμετρικά στερεά 

 Μονοτυπία 

 Στάμπες από φελιζόλ και πατάτες 

 Τύπωμα με φύλλα 

 Τύπωμα με λαχανικά και φρούτα 

 Κοψίματα σε χαρτόνι 

 Τύπωμα από στένσιλ 

o Παιχνίδια γνωριμίας με έργα τέχνης (Κωτσαλίδου et al., 2013. Κωτσαλίδου et 

al., 2014α. Κωτσαλίδου et al., 2014β) 
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Μια σειρά από εικαστικά παιχνίδια προτείνονται στους εκπαιδευτικούς 

της Νότιας Καρολίνας προκειμένου τα παιδιά να μαθαίνουν διασκεδάζοντας και 

παίζοντας (Betty, 2002) . Πιο συγκεκριμένα, ο οδηγός περιλαμβάνει παιχνίδια με 

άμμο και νερό μέσω των οποίων τα παιδιά βιωματικά κατακτούν μαθηματικές 

έννοιες. Ενδεικτικά αναφέρουμε: κάνουν προβλέψεις, εκτιμήσεις, μετρήσεις, 

συγκρίσεις. Μαθαίνουν για το βάρος και την ισορροπία, και χρησιμοποιούν 

λεξιλόγιο όπως περισσότερο από, λιγότερο από, ίσο με., κ.α. Άλλη μια κατηγορία 

παιχνιδιών αποτελούν τα παιχνίδια ζωγραφικής, σχεδίου, κολλάζ, παιχνίδια με 

χρώματα, γραμμές, σχήματα και μεγέθη.  

 

Γ7. Τα εικαστικά παιχνίδια ως μέσο αγωγής στο νηπιαγωγείο 

Τα εικαστικά παιχνίδια συμβάλλουν στην καλλιέργεια της φαντασίας και της 

δημιουργικότητας των παιδιών. Με τις εικαστικές δραστηριότητες τα παιδιά 

αναπτύσσουν τις ικανότητές τους όσο αφορά τον αισθητικό συλλογισμό, τη 

σκέψη και την κρίση. 

Τα παιδιά προκειμένου να δημιουργήσουν ένα εικαστικό έργο 

ακολουθούν μια σειρά νοητικών διεργασιών. Μ’ αυτό τον τρόπο τα παιδιά 

κατακτούν τη γνώση αλλά και αναπτύσσονται νοητικά, συναισθηματικά και 

κοινωνικά ( Gardner, 1990). 

Σκοπός της εικαστικής εκπαίδευσης είναι τα παιδιά να μπορούν να 

φαντάζονται και να συνδέουν ιδέες και γνώσεις ώστε να κάνουν πιο όμορφη τη 

ζωή τους. Είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται στα παιδιά από την πλευρά του 

σχολείου η ύπαρξη ποικιλίας τρόπων με τους οποίους τους δίνεται η 

δυνατότητα να αποτυπώσουν σκέψεις, συναισθήματα και προϊόντα της 

φαντασίας τους (Eisner, 1999). 

Κατά την διάρκεια των εικαστικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά 

μαθαίνουν να εργάζονται «ομαδοσυνεργατικά» και «περιφερειακά». Επιπλέον, 

σε ότι αφορά τις επιλογές των υλικών –εργαλείων, αλλά και των ιδεών που θα 

προκύψουν, αυτές επηρεάζονται από τις επιλογές της ομάδας αφού κάποια 

παιδιά λειτουργούν ως μοντέλα το ένα με το άλλο (Eisner, 2002). 

Τα εικαστικά συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων, 

καλλιεργούν την φαντασία και τη δημιουργικότητά τους και δίνουν πολλές 
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οπτικές και απτικές εμπειρίες, εμπλουτίζοντας την προσωπική τους ζωή (Τρίμη, 

1996). 

Οι εικαστικές δραστηριότητες δίνουν την δυνατότητα διαθεματικές 

προσέγγισης της γνώσης. Τα παιδιά βρίσκουν πολύ ενδιαφέρον στα εικαστικά 

αφού δίνουν έναν ευχάριστο τόνο στην διδασκαλία και τη μάθηση και  

κινητοποιούν τους μαθητές. Η παιγνιώδη δομή των εικαστικών 

δραστηριοτήτων, η σύνδεσή τους με την κοινωνία και η ερμηνευτική 

λειτουργικότητά τους δίνουν άλλη διάσταση στη διδασκαλία και τη μάθηση 

(Σωτηροπούλου – Ζορμπαλά, 2009) 

Εξάλλου, τα μικρά παιδιά δεν είναι σε θέση πάντα να εκφράσουν τα 

συναισθήματά τους, τις ιδέες με λόγια αλλά τους είναι πιο εύκολο όλα αυτά να 

τα αποτυπώσουν στο χαρτί (Harrigan, 1984 . Case & Dalley, 1990. Gil, 1994. 

Malchiodi, 1990, 1997). Οι εικαστικές τέχνες αποτελούν ένα εκπαιδευτικό 

«εργαλείο» το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί για να 

διδάξουν όλα τα παιδιά (Cole, 2012). Αυτή την άποψη διατυπώνει και η Meryl 

Goldberg (1997, όπως αναφέρεται στο Cole, 2012) στο βιβλίο της «Art and 

Learning» όπου υπογραμμίζει την χρήση των εικαστικών τεχνών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

Σύμφωνα με τον Bressler (1993, όπως αναφέρεται στο Sill, 2009), 

υπάρχουν τρεις τρόποι που εφαρμόζονται οι τέχνες. Σύμφωνα: 

α. Πρώτη προσέγγιση, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τα υλικά και αφήνει 

τους μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι τους τη μάθηση με μικρές 

παρεμβάσεις. Δίνεται, μ’ αυτό τον τρόπο μεγάλη σημασία στην 

δημιουργικότητα και στην ελεύθερη έκφραση των μαθητών.  

β. Δεύτερη προσέγγιση είναι αυτή συνήθως κυριαρχεί στις σχολικές 

αίθουσες. Οι εκπαιδευτικοί προσφέρουν στους μαθητές έτοιμα υλικά 

(φωτοτυπίες ή υλικά με συγκεκριμένο τρόπο χρησιμοποίησης) με 

αποτέλεσμα να περιορίζεται η αυτό-έκφραση και η δημιουργικότητα των 

μαθητών. Το μάθημα επικεντρώνεται στην δημιουργία ενός συγκεκριμένου 

αποτελέσματος, όμοιου για όλους τους μαθητές.  

γ. Τρίτη προσέγγιση μοιάζει με την πρώτη όσο αφορά την προσφορά και 

την ποικιλία των υλικών. Η διαφορά εστιάζεται στη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών οι οποίοι καθοδηγούν τους μαθητές προκειμένου να 
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ανακαλύψουν στοχευμένα τις τέχνες.  Οι μαθητές δημιουργούν με βάση το 

ατομικό τους κριτήριο και γνωρίζουν τις δυνατότητες των τεχνών. 

Για τρεις τρόπους προσέγγισης των τεχνών αναφέρει και ο Schirrmacher 

(2002, όπως αναφέρεται στο Sill, 2009) ότι συναντάμε στα προγράμματα 

σπουδών: 

α. Η πρώτη προσέγγιση εστιάζει στον εκπαιδευτικό ο οποίος αυτός 

κατευθύνει τους μαθητές στο τι θα φτιάξουν και πώς θα το φτιάξουν. 

Δίνονται σαφής οδηγίες κατά την εφαρμογή και η πρωτοβουλία των 

μαθητών είναι ελάχιστη.  

β. Διαμετρικά αντίθετη είναι η δεύτερη προσέγγιση, σύμφωνα με την 

οποία οι μαθητές παίρνουν πρωτοβουλία για την πορεία της διδασκαλίας 

και εξαρτάται από το πλήθος των ιδεών και καλλιτεχνικών εμπειριών τους.  

γ. Η τρίτη προσέγγιση περιγράφει έναν εκπαιδευτικό που είναι υπεύθυνος 

για το θέμα, την εξασφάλιση ποικιλίας υλικών,  την παρουσίαση νέων 

τεχνικών και που συνδέει τις τέχνες και με άλλες περιοχές του 

προγράμματος σπουδών. Πρόκειται για μια ανοιχτού τύπου προσέγγιση 

των τεχνών (open-ended approach) η οποία έχει δομή αλλά που ο μαθητής 

βρίσκεται στο επίκεντρο του προγράμματος. 

Στο χώρο της Προσχολικής Αγωγής, η Sill (2009) υποστηρίζει ότι ο 

αποτελεσματικότερος τρόπος διδασκαλίας για το νηπιαγωγείο είναι η 

«ανακατεμένη» τέχνη (blended-art). Με τον όρο «ανακατεμένη τέχνη» αποδίδει 

τον συνδυασμό της πρώτης και της τρίτης προσέγγισης που προτείνει ο  

Schirrmacher. Σύμφωνα με την πρόταση της Sill, η διδασκαλία όλων των 

περιοχών του προγράμματος σπουδών μπορούν να διδαχθούν μέσω των 

τεχνών. Απαιτείται η ύπαρξη ενός πλούσιου σε αισθητικά ερεθίσματα 

παιδαγωγικού περιβάλλοντος και η εξασφάλιση ελεύθερης έκφρασης της 

δημιουργικότητας των μαθητών. 

Σύμφωνα με τον Μαγουλιώτη (2002 & 2014. Μαγουλιώτης et al., 2013), η 

δημιουργία των εικαστικών έργων χαρακτηρίζονται από τον δημιουργό τους και 

τον τρόπο παραγωγή τους. Ο δημιουργός είναι αυτός που επιλέγει τα υλικά, τις 

μορφές και τον σκοπό για τον οποίο εμπλέκεται σ’ αυτή του την ενέργεια. 

Λαμβάνοντας υπόψη μας τα παραπάνω, η εικαστική δράση διακρίνεται σε: 
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α. περιοριστική ή κατευθυνόμενη εικαστική δράση: η επιλογή των υλικών 

καθώς και η σύλληψη της ιδέας δεν γίνεται από τον δημιουργό αλλά από 

κάποιο άλλο πρόσωπο. Το αποτέλεσμα είναι μια δημιουργία σύμφωνα με 

υποδείξεις του τρίτου προσώπου και απουσιάζει η πρωτοβουλία του 

δημιουργού. Στο χώρο της εκπαίδευσης, αντικατοπτρίζεται στην επίδοση 

φωτοτυπημένων έργων στους μαθητές και στην αντιγραφή. 

β. αυτόβουλη ή ελεύθερη εικαστική δράση: ο δημιουργός δημιουργεί χωρίς 

περιορισμούς, εκφράζεται ελεύθερα και φανερώνει την προσωπικότητά 

του. Όσο αφορά το σχολικό χώρο, πρόκειται για το ελεύθερο σχέδιο του 

παιδιού μέσα στο οποίο απεικονίζονται ελεύθερα τα ενδιαφέροντά του, τα 

βιώματά του και γενικότερα ο εσωτερικός του κόσμος. 

γ. αυτοδίδακτη εικαστική δράση: ο δημιουργός δημιουργεί από τις 

εμπειρίες του, είναι αυτοδίδακτος. Μόνος του επιλέγει τα υλικά, τα 

δοκιμάζει, αποτυπώνει τις γνώσεις του χωρίς καμιά καθοδήγηση. 

δ. καθοδηγούμενη εικαστική δράση μέσω αγωγής: αν και η τέχνη δεν 

διδάσκεται, εντούτοις υπάρχουν χώροι όπου δίνουν πληροφορίες σχετικά 

με τα υλικά και τους τρόπους έκφρασης της τέχνης. Τα έργα που 

προκύπτουν μέσα σε οργανωμένους χώρους, επηρεάζονται από όσα 

γνωρίζουν και καθοδηγούνται από καλλιτέχνες και παιδαγωγούς. Ωστόσο, 

όταν το αποτέλεσμα αυτής της δράσης είναι καθοδηγούμενο αλλά οδηγεί 

στην ελεύθερη έκφραση του υποκειμένου, τότε η καθοδήγηση λειτουργεί 

θετικά. Στην περίπτωση όμως που η καθοδήγηση περιορίζει την ελεύθερη 

έκφραση του υποκειμένου, τότε λειτουργεί αρνητικά και το αποτέλεσμα 

είναι όλα τα έργα να είναι ίδια ή να αντικατοπτρίζουν τις επιθυμίες του 

καθοδηγητή..  

Αρκετά προγράμματα σπουδών έχουν αναπτυχθεί με επίκεντρο τις 

τέχνες μέσω των οποίων οι μαθητές προσεγγίζουν τη μάθηση και άλλων 

γνωστικών περιοχών (La Haye & Naested, 2013. Biller, 1995. Biller, 2002. 

Naylor, 2007). Ιδιαίτερος λόγος γίνεται για την εκμάθηση μαθητικών εννοιών 

μέσω των τεχνών (La Haye & Naested, 2013. Fasanelli & Wilson, 2000. Biller, 

1995. Biller, 2002. Naylor, 2007. Κωσταλίδου, et al., 2014α. Κωτσαλίδου, et al., 

2013. Κωτσαλίδου, et al., 2014β ). Η προσέγγιση της μαθηματικής γνώσης μέσα 

από εικαστικές δραστηριότητες ή η διερεύνηση των τεχνών μέσω μαθηματικών 
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οδών («Math in Art or Art in Math», Biller, 1995) αποδεικνύουν τη στενή σχέση 

που συνδέει τις δυο γνωστικές περιοχές.  

Ο συνδυασμός των δύο αυτών μαθησιακών περιοχών εξισορροπεί την 

δημιουργική φαντασία των τεχνών με την λογική των μαθηματικών. Άλλωστε, 

παρατηρώντας κλασικά έργα μεγάλων καλλιτεχνών (Αλμπέρτι, Leonardo da 

Vinci, Escher, Dali, Πικάσο κ.α.) παρατηρούμε την χρήση μαθηματικών 

συναρτήσεων (Μπουλώ, 2002. Corner & Wilson, 2000. Brinkworth & Scott, 

2007). Η ενεργή εμπλοκή των μαθητών σε εικαστικές δραστηριότητες μέσω των 

οποίων προσεγγίζουν μαθηματικές έννοιες ενισχύει την εκμάθησή τους. 

Σύμφωνα με τον Biller(1995): «Πες τους (τους μαθητές) και θα το ξεχάσουν. Δείξ’ 

τους και θα το θυμηθούν. Μπλέξ’ τους και θα το καταλάβουν». 

Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για την Προσχολική Εκπαίδευση 

αναγνωρίζουν τα Εικαστικά ως μία περιοχή μάθησης εξαιρετικής σημασίας για 

το νηπιαγωγείο. Ειδικότερα, όσο αφορά το ΔΕΠΠΣ επισημαίνει για τα εικαστικά: 

«Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά με κατάλληλες δραστηριότητες διακρίνουν 

την ομορφιά στη φύση, στο περιβάλλον και στα έργα τέχνης με τα οποία έρχονται 

σε επαφή. Αναπτύσσουν ενδιαφέρον για την καλλιτεχνική δημιουργία καθώς και 

επιθυμία να συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Παρατηρούν, 

πειραματίζονται με διαφορετικά υλικά και τεχνικές, ερευνούν και χρησιμοποιούν 

τις εμπειρίες και τις ιδέες τους ως στοιχεία καλλιτεχνικής δημιουργίας και 

έκφρασης. Ανακαλύπτουν ότι η τέχνη είναι μέσο έκφρασης και επικοινωνίας 

μεταξύ των ανθρώπων. Χρησιμοποιούν την τέχνη σε συνδυασμό με άλλες 

δραστηριότητες του προγράμματος» (σελ. 589) (ΔΕΠΠΣ, 2003) 

Αντίστοιχα, στον οδηγό της νηπιαγωγού: 

«Η συμμετοχή των παιδιών σε δημιουργικές – καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες, με την κατάλληλη παιδαγωγική αξιοποίηση, μπορεί να συμβάλλει 

ουσιαστικά τόσο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους όσο και στην 

υποστήριξη της μαθησιακής τους προσπάθειας και της συνολικής τους ανάπτυξης, 

στο βαθμό που οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται επιτυγχάνουν: 

o Να διεγείρουν και να διατηρούν το ενδιαφέρον των παιδιών, 

o Να προωθούν τη δημιουργικότητά τους και να ερεθίζουν τη 

φαντασία τους, 
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o Να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας και 

της αναπαραστατικής τους σκέψης, 

o Να εμπλουτίζουν τις δυνατότητές τους στο να εκφράζουν με 

διαφορετικούς τρόπους και μέσα τη σκέψη και τα συναισθήματά 

τους, 

o Να καλλιεργούν την αισθητική τους αντίληψη. 

Ειδικότερα, η εικαστική έκφραση επιτρέπει τα νήπια «να 

πειραματίζονται, τα παιδιά αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους, 

καλλιεργώντας την ευφυΐα, την εφευρετικότητα και τη φαντασία τους. 

Δοκιμάζοντας να χρησιμοποιήσουν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους τα 

παραπάνω υλικά, τα μικρά παιδιά βιώνουν αισθητηριακές εμπειρίες που 

συμβάλλουν στην αισθητική τους ανάπτυξη, αλλά και εκφράζουν τα βιώματα και 

τα συναισθήματά τους»(σελ.289) 

Στην ίδια κατεύθυνση προσανατολίζεται και το «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» που 

περιλαμβάνει τα εικαστικά σε μια από τις οχτώ περιοχές μάθησης. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι τα προγράμματα σπουδών μιλάνε για διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση 

της γνώσης. Μάλιστα, όσο αφορά το «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» που αποτελεί το νεότερο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το νηπιαγωγείο αναγνωρίζει τα εικαστικά ως μέσο 

μάθησης σε όλα τα άλλα αντικείμενα μάθησης. Σύμφωνα με τον Herne (1996, όπως 

αναφέρεται στο Μαγουλιώτης, 2014), το 50% του αναλυτικού προγράμματος της 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας διδάσκεται μέσα από τις εικαστικές τέχνες. 

 

Γ8. Συμπεράσματα 

Τα εικαστικά αποτελούν μια από τις γνωστικές περιοχές στο χώρο του 

σύγχρονου νηπιαγωγείου. Η συμβολή τους στη αγωγή των μικρών –κυρίως – 

παιδιών έχει επισημανθεί από πολλούς ερευνητές γι’ αυτό και αρκετά 

προγράμματα σπουδών επιτυγχάνουν την διδασκαλία εννοιών άλλων 

γνωστικών αντικειμένων μέσω των τεχνών.  

Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωριστεί και στο χώρο της 

ελληνικής εκπαίδευσης ο ρόλος των εικαστικών τεχνών αφού κατέχει θέση 

ισότιμη με αυτή της γλώσσας και των μαθηματικών, τουλάχιστον σε επίπεδο 

βιβλιογραφίας. Αξίζει να δούμε τη θέση που δίνεται στα εικαστικά μέσα στη 

σχολική τάξη του ελληνικού νηπιαγωγείου και το ρόλο τους.  
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Δ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 

Δ1. Γενικά 

Τα τελευταία χρόνια πολύς λόγος έχει γίνει για τη δημιουργία καινούργιων 

προγραμμάτων εκπαίδευσης που να εξασφαλίζουν την μαθηματική εκπαίδευση 

με ευχάριστο τρόπο από την προσχολική ηλικία.  

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε αρχικά με το τι είναι τα μαθητικά 

και θα αναφέρουμε τους τρόπους διδασκαλίας που έχουν εφαρμοστεί τα 

τελευταία χρόνια.  

Στη συνέχεια θα δικαιολογήσουμε γιατί πρέπει τα παιδιά να μαθαίνουν 

μαθηματικά από μικρές ηλικίες και ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

κατά τη διδασκαλία τους. 

Θα αναφέρουμε ποια είναι τα μαθηματικά στοιχεία που μπορεί να 

κατανοήσει η σκέψη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα ερευνών και ποια είναι τα μαθηματικά στοιχεία που 

περιλαμβάνουν τα προγράμματα σπουδών.  

Τέλος, θα επικεντρωθούμε στο ελληνικό νηπιαγωγείο και στους τρόπους 

διδασκαλίας των μαθηματικών - δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα εικαστικά 

παιχνίδια - που προτείνει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.  

 

Δ2. Τι είναι τα μαθηματικά 
Τα μαθηματικά είναι μια επιστήμη που δεν ασχολείται με πραγματικά 

αντικείμενα. Δεν είναι, δηλαδή, μια φαινομενολογική επιστήμη που ασχολείται 

με μια κατηγορία φαινομένων του πραγματικού κόσμου όπως οι φυσικές 

επιστήμες. Ούτε πρόκειται για μια εμπειρική επιστήμη που φτιάχνει έναν τύπο 

από άμεση εμπειρία και τον χρησιμοποιεί για να λύνει και τα υπόλοιπα 

προβλήματα (Τζεκάκη, 2007α). 

Τα μαθηματικά είναι μια επιστήμη που προκειμένου να αντιμετωπίσει 

κάποιες καταστάσεις δημιουργεί «έννοιες» τις οποίες αργότερα τις γενικεύει 

ώστε να λειτουργούν σε όλες τις όμοιες καταστάσεις. Οι αριθμοί, για 

παράδειγμα, δεν είναι πραγματικά αντικείμενα (Dossey, 1992). Δημιουργήθηκαν 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:45:12 EEST - 44.213.66.193



42 
 

από τον άνθρωπο για εξυπηρετήσουν κάποιες ανάγκες (πράξεις, συναλλαγές, 

μετρήσεις) και στη συνέχεια εξελίχθηκαν και τυποποιήθηκαν σε σύνολα με 

ιδιότητες και σχέσεις (Τζεκάκη, 2007α). Πρόκειται για ένα ανθρώπινο 

δημιούργημα που μεταλλάσσεται ανάλογα με χρόνο και τις συνθήκες (Κολέζα, 

2009), όπως επισημαίνει ο Richards (1991:15): «Τα μαθηματικά είναι μια 

κοινωνικά κατασκευασμένη ανθρώπινη δραστηριότητα, που έχει παράδοση, 

ιστορία και κουλτούρα». 

Τα μαθηματικά ως ένα σύνολο κανόνων και τεχνικών έπρεπε να 

μεταφερθούν από το δάσκαλο στους μαθητές. Η επικράτηση της 

κατασκευαστικής επιστημολογίας σε ζητήματα που αφορούν τη γνώση 

επηρέασε την Διδακτική των Μαθηματικών εμπλέκοντας ενεργά τον μαθητή 

στην διαδικασία εκμάθησης τους (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2012). Οι 

ερευνητές της Διδακτικής των Μαθηματικών ανέπτυξαν πολλές προσεγγίσεις σε 

θεωρητικό επίπεδο για την μάθηση και την διδασκαλία των μαθηματικών.  

Πέντε είναι οι βασικές προσεγγίσεις που επηρέασαν την διδασκαλία των 

μαθηματικών τόσο στην Ελλάδα όσο και στον διεθνή χώρο: η παραδοσιακή 

προσέγγιση, η δομιστική προσέγγιση, οι κοινωνικο-πολιτισμικές προσεγγίσεις, η 

κατασκευαστική προσέγγιση και η αλληλεπιδραστική προσέγγιση. 

α. Η παραδοσιακή προσέγγιση: Στηρίζεται στο μοντέλο «μεταφοράς της 

γνώσης». Ο δάσκαλος εξηγεί το μάθημα δείχνοντας παραδείγματα και ο 

μαθητής μαθαίνει ακούγοντάς τα παθητικά και εφαρμόζοντάς τα σε 

ασκήσεις για την εμπέδωση της γνώσης. Αν και η προσέγγιση αυτή έχει 

δεχθεί πλήθος αρνητικών κριτικών, σύμφωνα με τους Καφόυση & 

Χαβιάρης (1999) επηρεάζει ακόμη και στις μέρες μας την πορεία της 

διδασκαλίας που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί. 

β. Η δομιστική προσέγγιση: Επηρέασε τη διδασκαλία των μαθητικών 

κυρίως κατά τη δεκαετία του ’80. Ο μαθητής εμπλέκεται ενεργά στην 

ανακάλυψη της μαθηματικής γνώσης μέσα από μια σειρά 

κατασκευασμένων δραστηριοτήτων ενεργώντας σε συγκεκριμένο 

σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό (Pestalozi, Montessori, Audemars & 

Lafendel, Pauli, Cuisenaire, Dienes κ.ά.). Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, 

η μαθηματική γνώση επέρχεται ως αποτέλεσμα μια σειράς νοητικών 

ενεργειών και νοητικών αναπαραστάσεων κατά τη διαδικασία της 
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διδασκαλίας. Ωστόσο, η κριτική που έχει δεχτεί αυτή η προσέγγιση δεν 

περιορίζεται μόνο στο σημείο ότι εστιάζει στην διαδικαστική μαθηματική 

γνώση και όχι στην εννοιολογική κατανόηση των μαθηματικών αλλά και 

επικρίσεις για το υλικό. Σύμφωνα με τους επικριτές, το υλικό για να 

βοηθήσει τον μαθητή να ανακαλύψει τη γνώση, πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

με τον τρόπο που έχει προκαθορίσει ο δάσκαλος (έμμεση καθοδήγηση).  

γ. Οι κοινωνικο - πολιτισμικές προσεγγίσεις: Έχουν ως βασικό 

χαρακτηριστικό τους την κοινωνική και πολιτισμική διάσταση που δίνουν 

στην διαδικασία κατασκευής της γνώσης. Κύριος εκφραστής αυτής της 

θεωρίας είναι ο Vygotsky, σύμφωνα με τον οποίο: « Οποιαδήποτε νοητική 

λειτουργία ήταν εξωτερική και κοινωνική πριν εσωτερικευθεί… Κάθε 

λειτουργία που αφορά στην πολιτισμική ανάπτυξη του παιδιού 

εμφανίζεται δύο φορές: τη μια σε κοινωνικό επίπεδο και αργότερα σε 

ατομικό. Αρχικά λοιπόν εμφανίζεται μεταξύ των ατόμων (διαψυχολογική) 

και μετά μέσα στο παιδί (ενδοψυχολογική)… Όλες οι ανώτερες λειτουργίες 

ξεκινούν ως πραγματικές σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους» (Vygotsky, 

1997:204). Η θεωρία του Vygotsky και των συνεχιστών του εφαρμόστηκε 

μέσα στην τάξη με τη μορφή της «αναπτυξιακής διδασκαλίας» (van Oers, 

1996).  Σύμφωνα με την τελευταία ερευνήτρια, καθοριστικός στη μάθηση 

είναι ο ρόλος των υλικών τα οποία εκφράζουν τις ιδεατές ιδιότητες των 

μαθηματικών αντικειμένων και κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

ενσωματώνουν τις αφηρημένες μαθηματικές σχέσεις σε κοινωνικές 

πρακτικές (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2012). 

δ. Η κατασκευαστική προσέγγιση: Στηρίχθηκε πάνω στη γενετική 

επιστημολογία του Piaget (Κολέζα, 2009. Τζεκάκη, 2007α. Καφούση & 

Σκουμπουρδή, 2012) . Κύριος εκπρόσωπος αυτής της θεωρίας είναι ο von 

Glasersfeld, σύμφωνα με τον οποίο η γνώση είναι ένα ανθρώπινο 

δημιούργημα που βασίζεται στην ενεργητική συμμετοχή του ατόμου και 

επηρεάζεται από τις προσωπικές εμπειρίες του (von Glasersfeld, 1990). Η 

κριτική που δέχτηκε αυτή η θεωρία αφορά την κοινωνική διάσταση της 

μαθηματικής γνώσης που απουσιάζει από τη διαδικασία κατασκευής της 

γνώσης.  
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ε. Η αλληλεπιδραστική προσέγγιση: Έχει ως κύριους υποστηρικτές της 

τους Bauersfeld, Voigt και Krummheuer και έρχεται να συμπληρώσει την 

κατασκευαστική προσέγγιση (Cobb & Bauersfeld, 1995). Σύμφωνα με την 

αλληλεπιδραστική θεωρία γνώσης, τα άτομα χρησιμοποιούν τις γνώσεις 

τους προκειμένου να κατανοήσουν μαθηματικές έννοιες και στην συνέχεια 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και συμφωνούν ώστε να λύσουν και να 

εξηγήσουν το πρόβλημα.  

Οι ερευνητές της Διδακτικής των Μαθηματικών διατύπωσαν τις απόψεις 

τους –θετικές ή αρνητικές- για κάθε διδακτική προσέγγιση. Ανεξάρτητα από την 

στάση τους, όλοι συμφωνούν ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός πλαισίου 

αρχών για τη μάθηση και τη διδασκαλία των σχολικών μαθηματικών. Σύμφωνα 

με τις Καφούση & Σκουμπουρδή (2012), αυτές οι αρχές μπορούν να 

περιοριστούν σε τέσσερις: 

α. Οι προσωπικές ιδιαιτερότητες και το κοινωνικο– πολιτισμικό υπόβαθρο 

των παιδιών δεν περιορίζει την ικανότητα τους να μάθουν μαθηματικά. 

Ωστόσο, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού διαμορφώνεται το 

πλαίσιο παροχής ευκαιριών και υποστήριξης. 

β. Η μαθηματική γνώση στηρίζεται πάνω στις προϋπάρχουσες γνώσεις 

των παιδιών πάνω στα μαθηματικά που διαθέτουν τα παιδιά όταν 

έρχονται στο σχολείο. Οι «άτυπες γνώσεις» οι οποίες έχουν αποκτηθεί από 

τα παιδιά κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού τους, χωρίς 

«διδασκαλία», αποτελούν την αφετηρία μάθησης των σχολικών 

μαθηματικών. 

γ. Οι μαθητές προκειμένου να κατανοήσουν μια μαθηματική έννοια 

απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα και περιλαμβάνει «προσωπικό 

αναστοχασμό» όπου ο μαθητής επεξεργάζεται, αναδιοργανώνει και τέλος 

ενσωματώνει τη γνώση σε ένα πρώτο επίπεδο για να περάσει στο επόμενο. 

Ένας όρος που χρησιμοποιείται από τους ερευνητές για να αποδώσει τον 

τρόπο που τα παιδιά επεξεργάζονται και στη συνέχεια  οικειοποιούνται 

την μαθηματική γνώση είναι ο όρος «μαθηματικοποίηση» (Κολέζα,2009. 

Καφούση & Σκουμπουρδή, 2012, Τζεκάκη, 2007α). Μάλιστα η διαδικασία 

αυτή διακρίνεται σε δύο επίπεδα, πρώτα την «οριζόντια 
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μαθηματικοποίηση» και στη συνέχεια την «κατακόρυφη 

μαθηματικοποίηση» 

δ. Το κοινωνικο – πολιτισμικό πλαίσιο της τάξης επηρεάζει τη διαδικασία 

της μαθηματικής μάθησης. Ανάλογα με το επίπεδο επικοινωνίας των 

μελών της τάξης και την επεξεργασία των μαθηματικών νοημάτων μέσα σ’ 

αυτή επηρεάζεται η μάθηση μια μαθητικής έννοιας. 

 

Δ3. Οι δυσκολίες και η αναγκαιότητα των μαθηματικών 

Τα 2/3 περίπου των μαθητών δεν καταφέρνουν να αναπτύξουν μια ουσιαστική 

μάθηση των Μαθηματικών, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα ερευνών που 

πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Καλδρυμίδου et al., 2000).  

Οι δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές κατά την προσπάθεια 

κατάκτησης της μαθηματικής γνώσης διακρίνονται από τους ερευνητές σε τρεις 

κατηγορίες (Confrey, 1985. Fort, 1992): 

α. Δυσκολίες επιστημολογικού τύπου, που οφείλονται στην ιστορική 

εξέλιξη της μαθηματικής επιστήμης,  

β. Δυσκολίες διδακτικού τύπου, που οφείλονται στον τρόπο διδασκαλίας 

και στις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά την μαθησιακή 

μαθηματική διαδικασία, και 

γ. Δυσκολίες ψυχογενετικής προέλευσης, που οφείλονται στον βαθμό 

αντίληψης μιας μαθηματικής έννοιας τη δεδομένη χρονική στιγμή από το 

άτομο. 

Οι διαπιστώσεις αυτές γεννούν μια σειρά από προβληματισμούς στους 

ερευνητές: Μήπως δεν είναι απαραίτητο να διδάσκονται όλα τα παιδιά τόσα 

Μαθηματικά; Ή μήπως δεν είναι απαραίτητη η διδασκαλία σύνθετων 

μαθηματικών αλλά να αποτελείται η μαθηματική εκπαίδευση από βασικές 

γνώσεις; 

Στα ερωτήματα αυτά έρχεται να απαντήσει η επιστημονική κοινότητα 

υποστηρίζοντας ότι τα Μαθηματικά έχουν κοινωνικό χαρακτήρα και είναι 

ευκαιρία και δικαίωμα για όλους. Τα μαθηματικά αποτελούν μέρος της 

καθημερινής  και προσωπικής ζωής του καθενός όσο αφορά τις συναλλαγές του. 

Επιπλέον, η μαθηματική εκπαίδευση είναι στενά συνδεδεμένη με την 

συλλογιστική ικανότητα η οποία βοηθάει το άτομο να αντιμετωπίζει διάφορες 
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καταστάσεις σε προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο με μαθηματικό 

τρόπο. Οι μαθητές προκειμένου να κατακτήσουν αυτό το επίπεδο οργάνωσης 

και διαχείρισης των καταστάσεων είναι απαραίτητο να αποκτούν μια πιο 

ουσιαστική μαθηματική εκπαίδευση και όχι μια επιφανειακή τυπική 

απομνημόνευση. Τέλος, τα Μαθηματικά είναι τμήμα της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Η UNESCO αναγνωρίζοντας την αξία αυτού του σημαντικού 

πνευματικού δημιουργήματος συμπεριέλαβε την μαθηματική εκπαίδευση ως 

αγαθό και δικαίωμα κάθε ανθρώπου (Τζεκάκη, 2007α & 2007β).  

Ποια είναι όμως τα Μαθηματικά που πρέπει να διδάσκονται τα μικρά 

παιδιά; Η αλήθεια είναι ότι αρκετοί γονείς και εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι 

κατά την προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία τα παιδιά δεν πρέπει να 

διδάσκονται μαθηματικά. Η μαθηματική τους εκπαίδευση πρέπει να 

περιορίζεται σε απλά πράγματα όπως μετρήσεις, απλές πράξεις, αναγνώριση 

σχημάτων, δικαιολογώντας ότι αυτό το μαθηματικό περιεχόμενο μπορούν να 

προσεγγίσουν (Τζεκάκη, 2010). Η παραπάνω άποψη έρχεται σε αντίθεση με τα 

περισσότερα σύγχρονα προγράμματα σπουδών.  

Η αναγκαιότητα έναρξης της μαθηματικής εκπαίδευσης από τις μικρές 

ηλικίες συνδέεται με την κοινωνική, συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη των 

παιδιών που αρχίζει σ’ αυτή την ηλικία. Κρίνεται απαραίτητη η έγκαιρη 

ανάπτυξη ενός μαθηματικού τρόπου σκέψης γιατί θα σηματοδοτήσει τόσο την 

ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, όσο και την μετέπειτα μαθηματική τους 

κατάρτιση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην άτυπη μαθηματική γνώση που 

αρχίζει από τις μικρότερες ηλικίες, γνώση που βάζει τις βάσεις για την 

μαθηματική εκπαίδευση (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2012. Τζεκάκη, 2007α & 

2007β, 2010). Και μάλιστα η άτυπη μαθηματική γνώση θεωρείται βάση για την 

μαθηματική σκέψη όσο η μητρική γλώσσα θεωρείται η βάση για την ανάπτυξη 

του προφορικού και γραπτού λόγου (Ginsburg, 2002). Μάλιστα, « Η ουσιαστική 

ανάπτυξη του νοήματος για τις αριθμητικές έννοιες ονομάστηκε 

«αριθμητισμός», ένας όρος που αποδίδει στα ελληνικά τη λέξη «numeracy» και 

συνδυάζεται με τον «αλφαβητισμό» , και στις μέρες μας πια με τον 

«τεχνολογικό αλφαβητισμό», για να δημιουργήσουν τους κύριους πόλους της 

βασικής εκπαίδευσης των νέων ανθρώπων» (Τζεκάκη, 2010:288). Σύμφωνα με 

τους Doig, McCrae & Rowe (2003, όπως αναφέρεται στο Vandermaas-Peeler et 
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al. 2009), ο αριθμητισμός (numeracy) εμφανίζεται και ως ποσοτικός 

αλφαβητισμός (quantitative literacy) και μαθηματικός αλφαβητισμός 

(mathematical literacy) περιλαμβάνει γενικότερα όχι μόνο την κατανόηση 

σχολικών μαθηματικών αλλά και των μαθηματικών την καθημερινής ζωής. 

Μάλιστα, υπάρχει και ο όρος «αναδυόμενος αριθμητισμός» (emergent numeracy) 

που περιλαμβάνει τις μαθηματικές έννοιες που έχει κατακτήσει ένα παιδί πριν 

αυτό εισέλθει στην τυπική μαθηματική εκπαίδευση (Vandermaas-Peeler et al., 

2009).  

 

 

Δ4. Τα μαθηματικά στοιχεία 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών όσο αφορά τη Διδακτική των 

Μαθηματικών και το επίπεδο των μαθηματικών γνώσεων που αντιστοιχεί σε 

κάθε ηλικία: η αρίθμηση, οι πράξεις καθώς και ζητήματα γεωμετρίας και 

μετρήσεων, αποτελούν βασικοί στόχοι μάθησης για τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας. Αναλυτικά: 

 

 Αριθμοί και Πράξεις: Με τον όρο αριθμός εννοούμε «το ποσό που προκύπτει 

από τη μέτρηση ομοειδών μονάδων, είναι το αριθμητικό ψηφίο» (Τεγόπουλος – 

Φυτράκης, 1992:108). Είναι η «έννοια που δηλώνεται με μαθηματικά σύμβολα 

(λ.χ. 1, 2,3 κ.λπ.), γράμματα (α', β', γ' κ.λπ.) ή λέξεις (λ.χ. ένα, δύο, τρία κ.λπ.), 

φανερώνει το πλήθος των πραγμάτων στα οποία αναφερόμαστε και μας 

χρησιμεύει στους υπολογισμούς και στις μετρήσεις, λ.χ. ένα και ένα κάνουν δύο 

(1+1 = 2)» (Μπαμπινιώτης, 2002: 274). Όσο αφορά τον όρο  πράξεις, σύμφωνα με τους 

Τεγόπουλος & Φυτράκης (1992:632) είναι «οι τέσσερις γενικοί τρόποι με τους 

οποίους από δοθέντες αριθμούς παράγεται άλλος (πρόσθεση, αφαίρεση, 

πολλαπλασιασμός και διαίρεση)».  «Είναι καθεμιά από τις τέσσερις μαθηματικές 

διαδικασίες για την παραγωγή ενός αριθμού από άλλους αριθμούς, δηλ. η 

πρόσθεση, η αφαίρεση, ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση» (Μπαμπινιώτης, 

2002: 1463). Βασικός στόχος αυτού του θεματικού άξονα αποτελεί η κατανόηση 

των αριθμών, των πράξεων και των αριθμητικών συστημάτων, οι σχέσεις 

μεταξύ των αριθμών καθώς και οι μορφές γραφής κι αναπαράστασής τους 

(Τζεκάκη, 2007α). Καθοριστικό ρόλο για την οικοδόμηση της μαθηματικής 
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γνώσης και την κατάκτησης των μαθηματικών εννοιών αποτελεί η αρίθμηση. 

Με τον όρο αρίθμηση (counting) εννοούμε την ικανότητα του παιδιού να 

απαγγέλλει τις αριθμολέξεις στη σωστή, συμβατική σειρά και να μπορεί να 

κατασκευάζει αριθμήσιμες μονάδες έτσι ώστε τελικά να μπορεί να αντιστοιχεί 

κάθε αριθμολέξη με την αριθμήσιμη μονάδα της (Καφούση & Σκουμπουρδή, 

2012). Οι ενότητες των μαθηματικών που αποτελούν μέρος του περιεχομένου 

των μαθηματικών του νηπιαγωγείου και εξυπηρετούν την επίτευξη του βασικού 

στόχου που προαναφέραμε είναι: κατασκευή της προφορικής ακολουθίας των 

αριθμολέξεων, άμεση εκτίμηση ποσοτήτων, απαρίθμηση και κατασκευή συλλογών 

ορατών αντικειμένων, αναγνώριση και γραφή των συμβόλων των αριθμών, 

διατακτικοί αριθμοί, οικοδόμηση των φυσικών αριθμών μέχρι το 20, συγκρίσεις 

συλλόγων αντικειμένων, πρόσθεση και αφαίρεση μονοψήφιων αριθμών, λεκτικά 

προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης, ανάλυση και σύνθεση αριθμών, η έννοια 

της δεκάδας, πολλαπλασιασμός και διαίρεση, λεκτικά προβλήματα 

πολλαπλασιασμού και διαίρεσης και κλάσματα. Ακολουθεί η ανάπτυξη αυτών των 

ενοτήτων και η παρουσίαση σχετικών σύγχρονων ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

Κατασκευή της προφορικής ακολουθίας των αριθμολέξεων: Έρευνες έχουν 

δείξει ότι τα παιδιά από την ηλικία μόλις των δυο ετών έχουν μάθει τις 

πρώτες αριθμολέξεις («ένα» και «δύο»). Πλήθος ερευνητών έχει 

απασχολήσει ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά οικοδομούν τη σειρά των 

αριθμολέξεων. Τα πιο γνωστά μοντέλα του Wright (1996) και των Fuson, 

Richards και Briars  (1982) μιλάνε για πέντε διαφορετικά επίπεδα 

απόκτησης της μάθησης των αριθμολέξεων από το 1 έως το 100 τόσο σε 

ευθεία όσο και σε αντίστροφη σειρά. 

Άμεση εκτίμηση ποσοτήτων: Εξίσου καθοριστικής σημασίας είναι η ανάπτυξη 

της ικανότητας άμεσης εκτίμησης ποσοτήτων από τα παιδιά. Σύμφωνα 

με τον Baroody (2004), πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία κατά τον 

σχεδιασμό δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν αυτό το στόχο μιας και 

αυτές οι δραστηριότητες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της φαντασίας για 

τις μικρότερες ηλικίες, και στην οργάνωση στρατηγικών από τα παιδιά 

μεγαλύτερων ηλικιών (Clements, 1999).  

Απαρίθμηση και κατασκευή συλλογών ορατών αντικειμένων: Με τον όρο 

«απαρίθμηση» (enumeration) εννοούμε τον συντονισμό της ακολουθίας 
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των αριθμολέξεων με μια συλλογή αντικειμένων που είναι ορατά. Έχει 

διαπιστωθεί από πολλές έρευνες ότι τα μικρά παιδιά είναι σε θέση να το 

επιτύχουν αυτό (Fuson, 1988). Αυτό όμως που είναι σημαντικό να 

κατανοήσουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι ότι χρησιμοποιώντας την 

αρίθμηση μπορούν να βρουν το πλήθος των αντικειμένων μιας ορατής 

συλλογής καθώς και για να φτιάξουν τα ίδια μια συλλογή αντικειμένων 

συγκεκριμένης πληθικότητας. Έρευνες έχουν δείξει ότι από την ηλικία 

των 3 ½ - 4 ετών αρχίζει να αναπτύσσεται αυτή η ικανότητα στα παιδιά 

και προϋποθέτει τον συντονισμό γνώσης της ακολουθίας των 

αριθμολέξεων στη συμβατική σειρά, αντιστοίχησης κάθε ορατού 

αντικειμένου της συλλογής με μια αριθμολέξη και διατήρησης των 

αντικειμένων που έχουν απαριθμηθεί και αυτών που δεν έχουν 

(Καφούση & Σκουμπουρδή, 2012).  Ο συντονισμός αυτών των τριών 

διαδικασιών είναι ιδιαίτερα απαιτητικός ενώ έρευνες αποδεικνύουν ότι 

παιδιά 4 ½ - 5 ½ ετών συναντούν δυσκολίες στο τρίτο σημείο (Fuson, 

1988). Τα νήπια πρέπει να ενθαρρύνονται να απαριθμούν και να 

κατασκευάζουν συλλογές ορατών αντικειμένων τα οποία μπορεί να είναι 

ή όχι σε σειρά, να έχουν διαφορετικό μέγεθος, να είναι ή όχι όμοια 

(Καφούση & Σκουμπουρδή, 2012).  

Αναγνώριση και γραφή των συμβόλων των αριθμών: Η αναγνώριση των 

συμβόλων των αριθμών από τα παιδιά αρχίζει από μικρή ηλικία. Δεν 

συμβαίνει όμως το ίδιο και με την γραφή τους η οποία αρχίζει αργότερα 

όταν τα παιδιά τα αντιγράφουν ή τα σχεδιάζουν, συνήθως σε σχολικό 

περιβάλλον (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2012). Η γραφή των συμβόλων 

των αριθμών με τον συμβατικό τρόπο γίνεται κυρίως από παιδιά 

μεγαλύτερων ηλικιών. Ο τρόπος γραφής των συμβόλων των αριθμών 

από τα παιδιά διάφορων ηλικιών διαπιστώθηκε όταν τους ζητήθηκε να 

αναπαραστήσουν την ποσότητα μια συλλογής αντικειμένων. Τα 

αποτελέσματα των ερευνών (Hughes, 2002) έδειξαν ότι υπάρχουν 

τέσσερις τρόποι αναπαραστάσεων:  
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α)ιδιοσυγκρασιακές απαντήσεις,  

 

Εικόνα 4: Ιδιοσυγκρασικές απαντήσεις. Άλισον (4 χρ. & 2 μην.): 2 τούβλα (αριστερά),  
Νίκολα (4 χρ. & 4 μην.): 5 τούβλα (δεξιά) (Hughes, M. 1996: 91) 

      

β) εικονογραφικές απαντήσεις, 

 

Εικόνα 5: Εικονογραφικές απαντήσεις.  
Ρέιτσελ (4χρ. & 10 μην.): σχεδίασμα περιγράμματος 6 τούβλων (Hughes, M. 1996:93) 

     

γ) εικονικές απαντήσεις και  

 

Εικόνα 6: Εικονικές απαντήσεις. Μιούτελ ( 4 χρ. & 3 μην.): 5 τούβλα (πάνω), 
 Έμα (5 χρ. & 2 μην.): 6 τούβλα (κάτω) (Hughes, M. 1996:94) 
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δ) συμβολικές απαντήσεις.                   

 

Εικόνα 7: Συμβολικές απαντήσεις: Νιλ (3 χρ. & 5 μην.) (πάνω), 
 Λι (6 χρ. & 11 μην.) (κάτω) (Hughes, M. 1996: 95) 

Οι εικονικές και ιδιοσυγκρασιακές απαντήσεις προέρχονταν κυρίως από 

τα παιδιά μικρότερων ηλικιών, ενώ οι εικονογραφικές και συμβολικές 

απαντήσεις δίνονταν από τα μεγαλύτερα παιδιά (Hughes, 2002).  

Διατακτικοί αριθμοί: η κατανόηση της διατακτικής σημασίας των αριθμών 

είναι η κατάκτηση ότι ένα αντικείμενο έχει μια θέση σε μια συλλογή και 

εκφράζεται με τις λέξεις πρώτος, δεύτερος, τρίτος κ.λ.π. Αποτελέσματα 

ερευνών περιγράφουν την δυσκολία που αντιμετωπίζει η σκέψη των 

παιδιών της προσχολικής ηλικίας να κατανοήσουν τους διατακτικούς 

αριθμούς γι’ αυτό και απαιτείται η πραγματοποίηση δραστηριοτήτων 

που να συμβάλλουν στην άμβλυνση αυτών των δυσκολιών. 

Οικοδόμηση των φυσικών αριθμών μέχρι το 20: Η οικοδόμηση των φυσικών 

αριθμών μέχρι το 20, στα σχολικά μαθηματικά της χώρας μας 

περιλαμβάνει δραστηριότητες με ομαδοποιήσεις, ταξινομήσεις, διατάξεις, 

αντιστοιχήσεις, την έννοια του συνόλου και ισοδύναμα σύνολα. Και αυτό 

γιατί η μαθηματική αυτή έννοια στηρίχτηκε στην Θεωρία Συνόλων. 

Ειδικότερα για την προσχολική αγωγή, η εκπαιδευτική διαδικασία 

περιελάμβανε δραστηριότητες κατά τις οποίες τα νήπια έπρεπε να 

αντιστοιχήσουν με γραμμές ή να κυκλώσουν αντικείμενα ως απόδειξη 

της κατάκτησης της έννοιας της πληθικότητας και του αριθμού. 

Σύγχρονες έρευνες έχουν αποδείξει ότι η ικανότητα του παιδιού για 

αρίθμηση είναι αυτή που συμβάλλει στην καλλιέργεια και κατάκτηση 

των αριθμητικών εννοιών (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2012).  
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Συγκρίσεις συλλογών αντικειμένων: Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία 

μπορούν να συγκρίνουν πολύ μικρές ορατές συλλογές αντικειμένων. Οι 

εκφράσεις που χρησιμοποιούν είναι «περισσότερο», «λιγότερο», «ίδιο» 

καθώς και «τόσα… όσα». Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να 

δραστηριοποιούνται σε συγκρίσεις συλλογών αντικειμένων γιατί έτσι 

οικοδομούν την έννοια της πληθικότητας των αριθμών και κατανοούν τις 

πράξεις με αριθμούς (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2012). 

Πρόσθεση και αφαίρεση μονοψήφιων αριθμών:  Τα παιδιά από πολύ μικρή 

ηλικία αντιλαμβάνονται διαισθητικά ότι ένα σύνολο ορατών 

αντικειμένων γίνεται μεγαλύτερο όταν προσθέτεις-βάζεις σ’ αυτό 

αντικείμενα και μικρότερο όταν αφαιρείς-βγάζεις απ’ αυτό αντικείμενα. 

Αυτή η «διαισθητική» κατάκτηση της παιδικής σκέψης είναι πολύ 

σημαντική γιατί αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση 

της διαδικασίας της πρόσθεσης και της αφαίρεσης μονοψήφιων αριθμών. 

Ανάλυση και σύνθεση αριθμών: Η ανάλυση και η σύνθεση αριθμών για τα 

νήπια συμβάλλει στην κατανόηση της σχέσης του μέρους με το όλο. Τα 

παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι το όλο που αποτελείται από ένα 

σύνολο αντικειμένων μπορεί να διαιρεθεί σε μέρη και ότι τα μέρη αυτά 

μπορούν να ξαναφτιάξουν το όλο, το αρχικό σύνολο. Είναι σημαντικό τα 

παιδιά να κατανοήσουν αυτή την πράξη , μιας και αργότερα πάνω σ’ 

αυτή τη σχέση στηρίζεται η επίλυση προβλημάτων πρόσθεσης και 

αφαίρεσης καθώς και η κατανόηση του δεκαδικού συστήματος, οι 

ιδιότητες των πράξεων, η έννοια του κλάσματος και του λόγου (Baroody, 

2004)  

Η έννοια της δεκάδας: Τα παιδιά αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες στην 

κατανόηση της δομής του δεκαδικού συστήματος. Προϋπόθεση για την 

κατανόησή του είναι το παιδί να καταλάβει ότι η θέση που έχει κάθε 

ψηφίο σε έναν αριθμό του δίνει και διαφορετική αξία. Προκειμένου να 

γίνει αυτό αντιληπτό από τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούσαν 

δομημένα υλικά ώστε αρχικά να το κατανοήσουν βλέποντας και 

αγγίζοντάς το και στη συνέχεια να το αποδώσουν εικονικά. Βέβαια, 

έρευνες έχουν αποδείξει ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες δεν 

συμβάλλουν στην ουσιαστική κατανόηση από τα παιδιά, ενώ αυτό που 
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είναι καθοριστικής σημασίας είναι η κατανόηση της έννοιας της δεκάδας 

(Καφούση & Σκουμπουρδή, 2012).   

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση: Τα παιδία προσχολικής ηλικίας μπορούν να 

κατανοήσουν απλά προβλήματα πολλαπλασιασμού και διαίρεσης. 

Άλλωστε, η κατανόηση αυτών των πράξεων στηρίζεται στην κατάκτηση 

ότι ένα όλο μπορεί να φτιαχτεί από μέρη που έχουν ίσο μέγεθος αλλά και 

να χωριστεί σε μέρη που έχουν το ίδιο μέγεθος (Baroody, 2004).  

Κλάσματα: Τα κλάσματα είναι μια μαθηματική έννοια που δύσκολα γίνεται 

κατανοητή όχι μόνο από μικρά παιδιά αλλά έρευνες εντοπίζουν 

αδυναμίες ακόμα και σε φοιτητές και σε ενήλικες. Τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη μοιρασιά ενός αντικειμένου 

9μιας ποσότητας) σε ίσα μέρη. Έρευνες επισημαίνουν την αδυναμία των 

νηπίων να μοιράσουν σε ίσα μέρη γιατί δεν τους προσέχουν το μέγεθος 

αλλά το πλήθος των κομματιών (όλα τα παιδιά να πάρουν ίσο αριθμό 

κομματιών). 

 

 Γεωμετρία: Σύμφωνα με τους Τεγόπουλος- Φυτράκης (1992:168) γεωμετρία 

είναι «Κλάδος των μαθηματικών επιστημών, που ασχολείται με τις ιδιότητες του 

χώρου, τα μεγέθη επιφανειών και όγκων και τις μεταξύ τους σχέσεις». «Είναι ο 

κλάδος των μαθηματικών, που ασχολείται με τις ιδιότητες, τη μέτρηση και τις 

σχέσεις των διαφόρων μορφών (σχημάτων ή σωμάτων) με τον χώρο, μέσα στον 

οποίο εντάσσονται» (Μπαμπινιώτης, 2002: 411). Η Γεωμετρία επικεντρώνει το 

ενδιαφέρον των μικρών παιδιών και τους βοηθά να κατανοήσουν τον κόσμο του 

χώρου με συστηματικό τρόπο. Τα θέματα με τα οποία ασχολούνται στο 

νηπιαγωγείο είναι: επίπεδα και στερεά σχήματα (χαρακτηριστικά και ιδιότητες), 

η γωνία, εξωτερικές και εσωτερικές σχέσεις ομοιότητας και η αίσθηση του χώρου 

(θέση και προσανατολισμός) (Τζεκάκη, 2007. Καφούση & Σκουμπουρδή, 2012). 

Αναλυτικά: 

Επίπεδα και στερεά σχήματα: Τα παιδιά όταν έρχονται στο νηπιαγωγείο 

έχουν άτυπες γνώσεις για τα σχήματα τις οποίες έχουν αποκτήσει 

διαισθητικά μέσω τις παρατήρησης και του αγγίγματος των 

αντικειμένων και των ιδιοτήτων τους. Έχει διαπιστωθεί από έρευνες ότι 

τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αναγνωρίζουν τα σχήματα: κύκλος & 
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τετράγωνο (με μεγαλύτερη ευκολία ), τρίγωνο & ορθογώνιο τα οποία 

συναντάμε στο πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου. Όσο αφορά τα 

στερεά σχήματα, έρευνες υποστηρίζουν ότι τα παιδιά αν και μπορούν να 

κατανοήσουν τις ιδιότητές τους ωστόσο τα αποκαλούν με τους όρους 

των επίπεδων σχημάτων. Άλλοι ερευνητές θεωρούν ότι είναι πιο δόκιμη η 

προσέγγιση πρώτα των στερών σχημάτων και μέσα από τυπώματα των 

πλευρών τους να προχωρήσουν στα επίπεδα σχήματα. 

Γωνία: Η γωνία είναι μια γεωμετρική έννοια που αν και τα παιδιά διαθέτουν 

πολλές άτυπες γνώσεις διαισθητικά, η κατανόηση της σε εννοιολογικό 

επίπεδο έχει αρκετές δυσκολίες.  

Εξωτερικές και εσωτερικές σχέσεις ομοιότητας: Τα παιδιά μπορούν να 

κατανοήσουν τη σχέση της ταυτότητας ( δύο σχήματα είναι όμοια και ίσα 

μαζί) και τη σχέση της συμμετρίας. Από πολύ μικρά (προνήπια) μπορούν 

να αιτιολογήσουν διαισθητικά και οργανώνοντας δικές τους στρατηγικές 

αν δύο σχήματα είναι όμοια. Επίσης, αντιλαμβάνονται πιο εύκολα την 

κάθετη αμφίπλευρη συμμετρία από την οριζόντια, ωστόσο η έννοια της 

συμμετρίας κατακτιέται μετά την ηλικία των 12 ετών. 

Αίσθηση του χώρου: Η κατανόηση της αίσθησης του χώρου αποτελεί 

συνδυασμό δύο κατακτήσεων: του προσανατολισμού στο χώρο και της 

χωρικής οπτικοποίησης. Ο Piaget ((Τζεκάκη, 2010. Καφούση & 

Σκουμπουρδή, 2012) υποστήριξε ότι το παιδί κατανοεί πρώτα τις 

τοπολογικές έννοιες, στη συνέχεια τις προβολικές και τέλος τις ευκλείδιες 

και μετρικές. Σύμφωνα με τη Χρονάκη (Chronaki, 1997 όπως αναφέρεται 

στο Χρονάκη & Δημούλα, 2005) , «θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τρεις 

αλληλένδετες διαστάσεις ως κύρια χαρακτηριστικά της χωρικής σκέψης:  

1. το  σημειωτικό σύστημα, το οποίο εκφράζεται μέσα από γραφικές, 

γλωσσικές και οπτικές αναπαραστάσεις, 

2. το ψυχολογικό του περιεχόμενο, ως μια δραστηριότητα εστιασμένη 

στο να καταγράφει χωρικές εικόνες ποικίλων βαθμών αφαίρεσης, 

οπτικοποίησης και γενίκευσης και 

3. τα λειτουργικά τμήματα που απαιτούνται, προκειμένου να 

επιλυθούν συγκεκριμένα προβλήματα και τα οποία περιλαμβάνουν 
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στοιχεία και τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέρη και 

το σύνολο». 

Έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

πρέπει να εμπλέκονται σε δραστηριότητες ανάπτυξης του 

προσανατολισμού και τη χωρικής οπτικοποίησης, ωστόσο αποτελούν 

μακροχρόνιες διαδικασίες που κατακτιούνται εξελικτικά(Τζεκάκη, 2010. 

Καφούση & Σκουμπουρδή, 2012).  

 

 Μέτρηση: Η μέτρηση αποτελεί μια σύνθετη μαθηματική εφαρμογή που η 

κατανόησή της απαιτεί των συνδυασμό εννοιών και δεξιοτήτων.  Σύμφωνα με 

τον Μπαμπινιώτη (2002: 1092), μέτρηση είναι «ο αριθμητικός καθορισμός 

μεγέθους ή ποσού με βάση τη σύγκριση ως προς συγκεκριμένη μετρική μονάδα». 

Αποτελεί μια ξεχωριστή θεματική ενότητα με βασική ιδέα την ποσοτικοποίηση 

χαρακτηριστικών των αντικειμένων προκειμένου να προχωρήσουμε στη 

μέτρησή τους. Στόχος του θεματικού αυτού άξονα είναι η κατανόηση των 

χαρακτηριστικών των αντικειμένων που μπορούν να μετρηθούν, των μονάδων 

μέτρησης, των συστημάτων μέτρησης και των διαδικασιών μέτρησης. Τα παιδιά 

από την προσχολική ηλικία αρχίζουν να καλλιεργούν την ικανότητα μέτρησης. 

Γνωρίζουν τις ιδιότητες των αντικειμένων (μήκος, εμβαδόν) αλλά δεν μπορούν 

να κατανοήσουν πώς μπορούν να τις μετρήσουν (Τζεκάκη, 2007. Καφούση & 

Σκουμπουρδή, 2012). Τα θέματα με τα οποία ασχολούνται στο νηπιαγωγείο και 

παρουσιάζονται παρακάτω είναι: μέτρηση μήκους ευθύγραμμου τμήματος, 

μέτρηση εμβαδού γεωμετρικού σχήματος και μέτρηση ανοίγματος γωνίας.  

Μέτρηση μήκους ευθύγραμμου τμήματος: Στην αρχή, τα παιδιά για να 

κατανοήσουν την μέτρηση του μήκους ευθύγραμμου τμήματος 

συγκρίνουν άμεσα τα δύο αντικείμενα μεταξύ τους. Βάζουν, δηλαδή τα 

δύο αντικείμενα το ένα δίπλα στο άλλο και παρατηρούν αν έχουν ή όχι το 

ίδιο μήκος. Στη συνέχεια, από την Α’ τάξη του Δημοτικού, χρησιμοποιούν 

βοηθητικά μέσα, π.χ. ένα σπάγκο, ένα χάρακα προκειμένου να 

συγκρίνουν το μήκος των αντικειμένων. 

Η κατανόηση της μέτρησης του μήκους του ευθύγραμμο 

τμήματος απαιτεί την κατάκτηση μιας σειράς μαθηματικών νοημάτων: 

 Το χωρισμό σε τμήματα (partitioning) 
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 Τη συνεχή επανάληψη της μονάδας (iterating) 

 Τη μεταβατικότητα (transitivity) 

 Tη διατήρηση (conservation) 

 Τη συσσώρευση της απόστασης (accumulation of distance) 

 Τη συσχέτιση του αριθμού με τη μέτρηση (relation between 

number and measurement) 

Μέτρηση εμβαδού γεωμετρικού σχήματος: Η μέτρηση του εμβαδού 

γεωμετρικού σχήματος αποτελεί δραστηριότητα που διδάσκεται στην Γ’ 

τάξη του Δημοτικού. Υπάρχουν κάποια σημεία που σχετίζονται με τη 

μέτρηση του εμβαδού που μπορούν να γίνουν κατανοητά και από παιδιά 

μικρότερων ηλικιών. Βέβαια, έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας όταν τους ζητήθηκε να καλύψουν μια συγκεκριμένη 

επιφάνεια αντιμετώπισαν δυσκολίες. Ένα πολύ μικρό ποσοστό κατάφερε 

να καλύψει την επιφάνεια  με οποιαδήποτε υλικό κι αν χρησιμοποιούσαν 

(Καφούση & Σκουμπουρδή, 2012).  

Μέτρηση ανοίγματος γωνίας: Η μέτρηση ανοίγματος γωνίας είναι μια 

διαδικασία που παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες στους μαθητές γι’ αυτό 

και αποτελεί αντικείμενο διδασκαλίας σε παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών. 

Ωστόσο, κρίνεται αρκετά σημαντικό η μέτρηση του ανοίγματος της 

γωνίας να «διδάσκεται» και στα παιδιά προσχολικής ηλικίας γιατί αφενός 

τα παιδιά μετρούν «άτυπα» το άνοιγμα των γωνιών και προκειμένου να 

δραστηριοποιηθούν με τα σχήματα τους χρειάζεται να γνωρίζουν το 

μέγεθος των γωνιών και αφετέρου είναι ικανά να μάθουν αυτές τις 

έννοιες όπως αποδεικνύουν έρευνες (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2012). 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η μαθηματική εκπαίδευση 

απαιτεί την εμπλοκή των παιδιών από την προσχολική ακόμη ηλικία με 

σημαντικές μαθηματικές έννοιες. Εξάλλου, πριν το παιδί πάει σχολείο 

αναπτύσσει κάποιες άτυπες μαθηματικές διαδικασίες στην καθημερινότητά του. 

Είναι, λοιπόν, απαραίτητο κατά την διαμόρφωση των σχολικών Μαθηματικών 

να λαμβάνονται υπόψη τόσο τα χαρακτηριστικά των Μαθηματικών εννοιών, 

όσο και τα χαρακτηριστικά του παιδιού αυτής της ηλικίας (Τζεκάκη, 2007). 

Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τον σχεδιασμό προγραμμάτων 

σπουδών μαθηματικών προσχολικής ηλικίας. Μελετώντας αυτά τα 
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προγράμματα παρατηρούμε ότι αν και υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις οι 

οποίες αφορούν τις χώρες προέλευσης, σε γενικές γραμμές συναντάμε μια κοινή 

πεποίθηση: την κατανόηση των Μαθηματικών από τους μαθητές και την 

καλλιέργεια της μαθηματικής τους ικανότητας.  

Ένα πιθανό πρόγραμμα σπουδών μαθηματικών που συνδυάζει τα 

μαθηματικά στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται σε όλα τα προγράμματα 

σπουδών και δίνεται ιδιαίτερη σημασία για την κατανόησή τους από τους 

μαθητές είναι (Τζεκάκη, 2007. Τζεκάκη, 2010): 

 Οι αριθμοί και οι πράξεις: κατανόηση αριθμών και πράξεων, 

αριθμητικά συστήματα, σχέσεις μεταξύ των αριθμών, μορφές γραφής και 

αναπαράστασης των αριθμών. Ειδικότερα, όσο αφορά την προσχολική ηλικία:  

o Οι αριθμοί από το 0 ως το 10. 

o Προσθέσεις και αφαιρέσεις στην πρώτη δεκάδα. 

o Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις (στα πολλαπλάσια:2,4,…,3,6,9,4,8,5,10). 

o Άτυπη προσέγγιση των κοινών κλασμάτων (1/2, 1/3, 1/4 ) 

 Οι σχέσεις χώρου και γεωμετρίες: ανάλυση χαρακτηριστικών και 

ιδιοτήτων των επίπεδων και στερεών σχημάτων, ανάλυση των γεωμετρικών 

σχέσεων, τοποθετήσεις και προσανατολισμός στο χώρο. Ειδικότερα, όσο αφορά 

την προσχολική ηλικία: 

o Γεωμετρικά σχήματα (επίπεδα και στερεά) 

o Γεωμετρικοί σχηματισμοί και απλές κατασκευές. 

o Απλές γεωμετρικές σχέσεις (τοποθέτησης και προσανατολισμού) και 

μετασχηματισμοί (μετακινήσεις, στροφές, συμμετρίες), οπτικοποιήσεις 

 Οι μετρήσεις: κατανόηση των μετρικών χαρακτηριστικών των 

αντικειμένων και των μονάδων τους, συστήματα και διαδικασίες μέτρησης. 

Ειδικότερα, όσο αφορά την προσχολική ηλικία: 

o Συγκρίσεις μεγεθών (μήκος, επιφάνεια, στοιχεία όγκου) 

o Εισαγωγή στη μέτρηση (άτυπες και τυπικές μονάδες, διαδικασία) 

o Εισαγωγή στη μέτρηση χρόνου και χρήματος 

 Η ανάπτυξη της αλγεβρικής σκέψης: σχηματισμοί, σχέσεις και 

αντιστοιχίες, γενίκευση επαναλαμβανόμενων μορφών, ανάλυση και 

αναπαράσταση των ποιοτικών και ποσοτικών σχέσεων με τη χρήση διάφορων 

αναπαραστατικών μορφών και αργότερα αλγεβρικών συμβόλων, 
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χρησιμοποίηση μαθηματικών μοντέλων για την παράσταση ποσοτικών και 

άλλων αλλαγών. Ειδικότερα, όσο αφορά την προσχολική ηλικία, εισαγωγή στα 

πρότυπα και τα σύμβολα για τη θεμελίωση της αλγεβρικής σκέψης: 

o Εύρεση σχέσεων (ποιοτικών και ποσοτικών), κανονικοτήτων και 

προτύπων 

o Δημιουργία συμβόλων και μοντελοποίηση 

 Η ανάλυση δεδομένων και οι πιθανότητες: συλλογή, οργάνωση και 

ανάλυση δεδομένων, χρήση μεθόδων περιγραφής και ανάλυσης, στατιστική, 

ανάπτυξη και αξιολόγηση των συμπερασμάτων και των προβλέψεων που 

στηρίζονται σε δεδομένα, κατανόηση και χρήση των βασικών εννοιών των 

πιθανοτήτων. Ειδικότερα, όσο αφορά την προσχολική ηλικία, πρώτη 

επεξεργασία δεδομένων και προσέγγιση της έννοιας της πιθανότητας: 

o Κατηγοριοποιήσεις, προτιμήσεις (εκλογές, ψηφοφορίες), απλά 

διαγράμματα, απλές εκτιμήσεις  

Σύμφωνα με τον Οδηγό της Νηπιαγωγού, οι εκπαιδευτικοί 

διαμορφώνουν ένα μαθησιακό περιβάλλον ώστε τα παιδιά να έχουν τη 

δυνατότητα να διερευνούν τις παρακάτω μαθηματικές έννοιες: 

 Την έννοια του αριθμού και τις διαδικασίες αρίθμησης και μέτρησης, 

 Χωρικές και χρονικές έννοιες, 

 Σχέσεις και κανονικότητες, 

 Την οργάνωση και την επεξεργασία δεδομένων. 

Η συμμετοχή των παιδιών σε οργανωμένες δραστηριότητες μάθησης έχει 

ως στόχο την επίτευξη των παρακάτω μαθηματικών επιδιώξεων: 

 Να ομαδοποιούν, να διατάσσουν, να σειροθετούν  και να ταξινομούν 

 Να κάνουν αντιστοιχήσεις 

 Να συγκεντρώνουν, να οργανώνουν και να επεξεργάζονται δεδομένα 

 Να αριθμούν (δηλ. να απαγγέλλουν την ακολουθία των φυσικών 

αριθμών), να απαριθμούν και να μετρούν 

 Να αντιλαμβάνονται τη θέση αντικειμένων αλλά και του εαυτού τους στο 

χώρο και να προσανατολίζονται σε αυτόν, να αναγνωρίζουν τα σχήματα 

και τις σχετικές τους θέσεις στο χώρο και να αντιλαμβάνονται τις 

ιδιότητές τους 

 Να κάνουν μετρήσεις 
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 Να κάνουν εκτιμήσεις  

 Να επιλύουν προβλήματα 

 

Δ5. Μαθηματικές περιοχές στο νηπιαγωγείο  
 

Η διδασκαλία των μαθηματικών, στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών στο 

διεθνή χώρο καθώς και στο ελληνικό, αφορά την παρώθηση των μαθητών να 

σκέφτονται και να λειτουργούν με μαθηματικό τρόπο. Σύμφωνα με την Κολέζα 

(2009): «Σήμερα, βασικός στόχος της Μαθηματικής Εκπαίδευσης είναι να 

αποκτήσουν οι μαθητές την ικανότητα να περιγράφουν και να ερμηνεύουν τον 

πραγματικό κόσμο και τον κόσμο των Μαθηματικών με μαθηματικούς όρους, 

δηλαδή τη δομική και λειτουργική αντίληψη των μαθηματικών εννοιών και 

διαδικασιών. Μέσα από τη διδασκαλία των Μαθηματικών, επιδιώκεται οι μαθητές 

να εξελίξουν σταδιακά τους τρόπους συλλογισμού τους σε πολυπλοκότερες και 

περισσότερο ολοκληρωμένες μορφές μαθηματικού συλλογισμού. Στόχος, επίσης, 

της διδασκαλίας των Μαθηματικών είναι να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να 

«επινοήσουν» (να «επανεφεύρουν») τα Μαθηματικά μέσα από διαδικασίες 

«μαθητικοποίησης» της πραγματικότητας» 

Τη θέση αυτή εντοπίζουμε και στο νέο οδηγό για την Νηπιαγωγό 

(Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασογιάννη, 2005): 

«…κυρίαρχος στόχος είναι τα παιδιά να αρχίσουν να σκέφτονται με 

τρόπους που χαρακτηρίζουν τη μαθηματική επιστήμη… Για να αρχίσουν να 

σκέφτονται με μαθηματικό τρόπο τα μικρά παιδιά είναι αναγκαίο να στις 

δίνονται ευκαιρίες να εξερευνούν, να χειρίζονται και να οργανώνουν 

συγκεκριμένα υλικά…»(σελ. 155) 

Αλλά και το πρόγραμμα σπουδών για τα Μαθηματικά (ΔΕΠΠΣ, 2003) 

«Ο σκοπός στις διδασκαλίας των Μαθηματικών εντάσσεται στις 

γενικότερους σκοπούς στις Εκπαίδευσης … εφόσον τα Μαθηματικά: 

ασκούν τον μαθητή στην μεθοδική σκέψη, στην ανάλυση, στην αφαίρεση, 

στη γενίκευση, στην εφαρμογή, στην κριτική και στις λογικές διεργασίες 

και τον διδάσκουν να διατυπώνει τα διανοήματά του με τάξη, σαφήνεια, 

λιτότητα και ακρίβεια…» (σελ.250)  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:45:12 EEST - 44.213.66.193



60 
 

Τα Μαθηματικά για τα παιδιά μικρών ηλικιών, προσεγγίζονται μέσα από 

δραστηριότητες και προβλήματα που σχετίζονται με την καθημερινότητά τους 

(Κολέζα, 2009). Σύμφωνα με τους Καφούση & Σκουμπουρδή (2012:153), το 

πλαίσιο διδασκαλίας των μαθηματικών για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

πρέπει: 

 Να διαμορφώνεται ανάλογα με τις άτυπες μαθηματικές γνώσεις γενικότερα 

των παιδιών αυτής της ηλικίας και ειδικότερα των νηπίων στα οποία 

απευθύνεται 

 Να είναι ευέλικτο και να προσαρμόζει τους μαθησιακούς στόχους ανάλογα 

με τις ανάγκες της ομάδας των νηπίων που απευθύνεται 

 Να περιλαμβάνει δραστηριότητες οι οποίες διαμορφώνονται κατά τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς ανάλογα με τη μαθησιακή μαθηματική 

εξέλιξη των νηπίων και να μην είναι προκαθορισμένες από την αρχή του 

σχολικού έτους 

 Να εμπεριέχει τον πειραματισμό ως βασικό στοιχείο της μαθηματικής 

διδασκαλίας 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών απομακρύνεται από τον παραδοσιακό δάσκαλο 

που παρουσιάζει, εξηγεί και ρωτάει. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός αποκτά πιο 

σύνθετο ρόλο (Cobb et al., 1992 όπως αναφέρεται στο Καφούση & 

Σκουμπουρδή, 2012.Τζεκάκη, 2007. Τζεκάκη, 2010), αφού: 

 Διαμορφώνει την τάξη ώστε να δίνονται ευκαιρίες στους μαθητές να 

πειραματιστούν μέσα από πραγματικές καταστάσεις. 

 Ενθαρρύνει την συνεργατική μάθηση έτσι ώστε οι μαθητές μέσα από 

αλληλεπίδραση και συνεργασία να ανταλλάσσουν γνώσεις, απόψεις και 

στρατηγικές. 

 Προωθεί την διαθεματική μάθηση έτσι ώστε οι μαθητές να συνδέουν 

διαφορετικές θεματικές περιοχές. 

 Δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες ώστε κάθε μαθητής να μεταφέρει μέσα 

στην τάξη τις μαθηματικές του εμπειρίες (άτυπες γνώσεις). 

 Υποστηρίζει τους μαθητές να σκέφτονται με μαθηματικό τρόπο έτσι ώστε 

να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους και να επιλύουν πρακτικά προβλήματα . 

Ειδικότερα, όσο αφορά το Νηπιαγωγείο, «Τα μικρά παιδιά διαμορφώνουν, 

τροποποιούν και δομούν ιδέες με τη συνεχή αλληλεπίδραση με το φυσικό και 
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κοινωνικό περιβάλλον. Αναπτύσσουν απλές μαθηματικές δεξιότητες με την 

εφαρμογή των ιδεών τους σε καθημερινές πράξεις και προβλήματα. Χειρίζονται 

απλές μαθηματικές έννοιες για να αντιληφθούν τη λογική καθημερινών πράξεων 

και προβλημάτων, ρωτούν γύρω από σχέσεις, σχέδια και ακολουθίες»(ΔΕΠΠΣ, 

2003:587). Τα μικρά παιδιά παρατηρούν το περιβάλλον τους (σχήματα, 

χρώματα), εντοπίζουν τις ιδιότητες των αντικειμένων (όμοιες και 

διαφορετικές), ομαδοποιούν και συγκρίνουν τα αντικείμενα με βάση τις 

ιδιότητές τους. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας 

να διαμορφώνουν ένα πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον ώστε να διεγείρει την 

επιθυμία του παιδιού για εξερεύνηση, ανακάλυψη, πειραματισμό 

(Μιχαλοπούλου & Χιωτάκη, 2000).  

Κατά των σχεδιασμό και την υλοποίηση σχολικών μαθηματικών 

δραστηριοτήτων πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε (Καφούση & 

Σκουμπουρδή, 2012): 

 Οι δραστηριότητες να αντανακλούν την καθημερινή ζωή των παιδιών 

έτσι ώστε μέσα από παιχνίδια και σενάρια να βιώνονται από τα παιδιά 

ως πραγματικές. 

 Οι δραστηριότητες να προωθούν την ανάδυση των άτυπων γνώσεων των 

μαθητών. 

 Τα παιδιά να είναι εξοικειωμένα με τα υλικά που χρησιμοποιούνται. 

  Είναι σημαντικό να εξάρουν το ενδιαφέρον των παιδιών. 

 Τα μαθηματικά θέματα που διαπραγματεύονται να είναι σημαντικά και 

να παρουσιάζονται με τρόπο φυσικό κατά τις συζητήσεις των μαθητών. 

 Οι μαθηματικές έννοιες και τα νοήματα που αντιλαμβάνονται οι μαθητές 

μέσα από αυτές,    να οδηγούν στη σταδιακή οικοδόμηση της 

μαθηματικής γνώσης.  

Σύμφωνα με το «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» (2011:158): «…τα παιδιά που είναι 

σήμερα μαθητές στο νηπιαγωγείο ζουν σε ένα κόσμο με γρήγορες κοινωνικές, 

επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Επιπλέον τα παιδιά αυτά θα έρθουν στο 

μέλλον αντιμέτωπα με μία τελείως διαφορετική πραγματικότητα, γεγονός που 

μεταβάλλει τις γνώσεις και τις ικανότητες που τους είναι απαραίτητες για να 

λειτουργήσουν μέσα σ’ αυτή. Ικανότητες όπως η επίλυση προβλήματος, η 

επεξεργασία δεδομένων, η ανάλυση και σύνθεση, ο συστηματικός συλλογισμός, οι 
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εκτιμήσεις, οι προβλέψεις και οι γενικεύσεις που αναπτύσσονται και μέσα από μια 

κατάλληλη μαθηματική εκπαίδευση θεωρούνται κρίσιμες για τους μελλοντικούς 

πολίτες κι επιδιώκεται να αναπτυχθούν στα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα 

σπουδών των Μαθηματικών. Έτσι οι κεντρικοί στόχοι της μαθηματικής 

εκπαίδευσης δεν είναι πια η τυπική μάθηση εννοιών και διαδικασιών αλλά η 

ανάπτυξη ενός τρόπου σκέψης που αξιοποιεί χαρακτηριστικά της μαθηματικής 

επιστήμης.» 

«Σκοπός του προγράμματος των Μαθηματικών για το Νηπιαγωγείο είναι 

να υποβοηθήσει τα παιδιά μέσα από βιωματικές καταστάσεις να επεκτείνουν τις 

πρώτες μαθηματικές γνώσεις τους και να εφαρμόζουν οικείες μαθηματικές δομές 

σε νέες καταστάσεις. Να επεξεργάζονται και να αξιοποιούν νέα δεδομένα, να 

συγκρίνουν και να μετασχηματίζουν απλές σχέσεις και διαδικασίες με τη δοκιμή 

και τον έλεγχο. Να ενδιαφέρονται να επινοούν και να επιλύουν προβλήματα και να 

αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία. Κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, 

ομαδικά και ατομικά, τα παιδιά αναπτύσσουν ειδικές ικανότητες όπως να 

συγκρίνουν και να συσχετίζουν αντικείμενα, να αντιλαμβάνονται κάποιες 

ιδιότητες, σχέσεις και συνδυασμούς και τέλος να μετρούν και να αναγνωρίζουν 

απλά σχήματα στο περιβάλλον» (ΔΕΠΠΣ, 2003:587).  

 

Δ6. Τα εικαστικά παιχνίδια ως μέσο διδασκαλίας των 
μαθηματικών εννοιών στο νηπιαγωγείο 

 

Η διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών στηρίζεται στην οργάνωση και 

πραγματοποίηση μαθηματικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, κάθε δραστηριότητα 

που περιλαμβάνει μαθηματικά αντικείμενα (αριθμούς, πράξεις, σχήματα κτλ), 

δεν σημαίνει ότι είναι και μαθηματική ή ακόμα μπορεί να μην είναι καν 

δραστηριότητα. 

Στην πραγματικότητα, μαθηματική δραστηριότητα, είναι κάθε 

δραστηριότητα η οποία είναι κατάλληλα οργανωμένη ώστε να προάγει την 

γένεση ή την ανάπτυξη μιας μαθηματικής έννοιας. Έτσι, οι μαθηματικές 

δραστηριότητες που προάγουν την μαθηματική σκέψη πρέπει να 

συγκεντρώνουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
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 Οι μαθηματικές έννοιες δεν αναπτύσσονται πραγματοποιώντας 

μεμονωμένες μαθηματικές δραστηριότητες. Τα παιδιά, προκειμένου να 

εξοικειωθούν με μαθηματικές έννοιες είναι απαραίτητο να τις 

συναντήσουν και να δραστηριοποιηθούν μέσα από διαφορετικές 

καταστάσεις. Για παράδειγμα, για να κατακτήσουν οι μαθητές την έννοια 

του αριθμού, χρειάζεται για να γίνει κατανοητό το νόημά του, να 

εμπλακούν μέσα σε δραστηριότητες καταμέτρησης, αναγνώρισης 

ποσοτήτων με μια ματιά, μέτρησης μεγεθών, διάταξης ποσοτήτων καθώς 

και μέσα από ποικίλες αναπαραστάσεις και σχηματισμούς ( Greenes, 

Ginsburg, & Balfanz, 2004).  

 Οι μαθηματικές δραστηριότητες πρέπει να προωθούν την δράση και τη 

σκέψη. Οι μαθηματικές έννοιες κατακτιούνται όταν το παιδί εμπλέκεται 

ενεργά σε μια δραστηριότητα αναζητώντας εξηγήσεις και ερμηνείες. Η 

συμμετοχή σε μια διαδικασία , για παράδειγμα αναγνώριση σχημάτων ή 

μέτρηση ποσοτήτων δεν οδηγεί το παιδί στην κατάκτηση γεωμετρικής ή 

αλγεβρικής μάθησης αφού δεν προκαλούν την μαθηματική σκέψη αλλά 

ακολουθούν μια απλή αποτελεσματική διαδικασία 

 Οι μαθηματικές δραστηριότητες εξασφαλίζουν την ενεργή εμπλοκή και 

την αυτόνομη δράση του μαθητή. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να οργανώνει 

δραστηριότητες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η ενεργή εμπλοκή τους αλλά και που εμπεριέχουν στοιχεία 

δυσκολίας. Η συμμετοχή του εκπαιδευτικού με συνεχείς παρεμβάσεις και 

υποδείξεις προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια δραστηριότητα έτσι 

όπως ο ίδιος επιθυμεί και που δεν αγγίζει τα ενδιαφέρονται των παιδιών, 

δεν οδηγεί στην κατάκτηση μαθηματικών εννοιών αφού ακυρώνει την 

ίδια τη δράση. 

Επομένως, είναι κατανοητό ότι για να χαρακτηρισθεί μια δραστηριότητα 

μαθηματική πρέπει να εμπεριέχει την ενεργό δράση του μαθητή και την εμπλοκή 

του σε δραστηριότητες που «αναγκάζουν» το μαθητή να αναζητά σχέσεις, 

ομοιότητες και διαφορές, να εντοπίζει ομοιότητες, να οργανώνει τη μαθηματική 

τους σκέψη και να τη γενικεύει ανάλογα με τις εμπειρίες του (Steinbring, 2005. 

Μαγουλιώτης, 2014). 
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 Λαμβάνοντας υπόψη μας τα προηγούμενα, μια δραστηριότητα 

αναγνώρισης σχημάτων στις μορφές των αντικειμένων (προτείνεται από τον 

«Οδηγό Νηπιαγωγού») δεν αποτελεί μαθηματική δραστηριότητα. Και αυτό γιατί 

αν και εμπεριέχει μαθηματικά αντικείμενα (στο παράδειγμά μας, τα σχήματα) , 

δεν προκαλεί την δραστηριοποίηση των παιδιών ώστε να εντοπίσουν 

χαρακτηριστικά ή ιδιότητες αυτών των μαθηματικών αντικειμένων. Αντίθετα, 

το εικαστικό παιχνίδι που ζητά από τα παιδιά να εντοπίσουν ένα συγκεκριμένο 

σχήμα που τους δίνουμε μέσα σε μια εικόνα, αποτελεί μαθηματική 

δραστηριότητα. Το παιδί βάζει στο μυαλό του την εικόνα του σχήματος, το 

συγκρίνει με τα υπόλοιπα σχήματα που βρίσκει, το συγκρίνει και με τα ίδια 

σχήματα ως προς το είδος αλλά και διαφορετικά ως προς άλλα χαρακτηριστικά 

πχ μέγεθος, χρώμα (Μαγουλιώτης, 2014).  

Σύμφωνα με τη Τζεκάκη (1996), οι δραστηριότητες που απευθύνονται 

στα μικρά παιδιά για την μαθηματική τους εκπαίδευση πρέπει αρχικά να 

αφορούν βιωματικές καταστάσεις δρώντας με όλο τους το σώμα μέσα στον 

υλικό χώρο, έπειτα να ενεργοποιούν τα χέρια και τα δάκτυλά τους και στο τέλος 

να δημιουργούν αναπαραστατικές καταστάσεις με εικόνες, σύμβολα και 

σχήματα οργανώνοντας την μαθηματική τους εμπειρία σε έννοιες. Το National 

Literacy and Numeracy Strategies προτείνει παιγνιώδης τρόπους προσέγγισης 

της εκπαίδευσης των μικρών παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, όσο αφορά τα 

μαθηματικά, υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δημιουργούν ευκαιρίες 

για παιγνιώδης δραστηριότητες μέσα και έξω από την τάξη π.χ. με άμμο και 

νερό, δύο και τριών διαστάσεων δημιουργική δουλειά (Wood & Attfield, 2005).  

Η μαθηματική δράση που χαρακτηρίζει μια δραστηριότητα προκειμένου 

να χαρακτηριστεί ως μαθηματική συναντάται κυρίως όταν αναζητούμε λύσεις 

σε ένα πρόβλημα, όταν καταστρώνουμε στρατηγικές σε ένα παιχνίδι, όταν 

κάνουμε κατασκευές. Σύμφωνα με τον Οδηγό της Νηπιαγωγού, 

«χρησιμοποιώντας εύπλαστα υλικά, όπως πλαστελίνη, ζυμάρι, πηλό κ.α. 

παρατηρούν τις αλλαγές σχημάτων και μεγεθών και, με την υποστήριξη της 

εκπαιδευτικού, έχουν την ευκαιρία να προβληματιστούν προς την κατεύθυνση της 

προσέγγισης μαθηματικών εννοιών όπως η διατήρηση της ποσότητας (π.χ. με την 

ίδια ποσότητα πλαστελίνης μπορούν να φτιάξουν μια μεγάλη μπάλα ή πολλές 

μικρές)» (Δαφέρμου et al. 2005: ). Επίσης, κάνοντας τα παιδιά ένα κολλάζ με 
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αριθμούς που τους κόβουν από περιοδικά και τους οποίους πρέπει να τους 

κολλήσουν στη σειρά απαιτεί από τα παιδιά να αναζητήσουν τους αριθμούς, να 

βρουν τρόπο διάταξή τους και να εξηγήσουν την ορθότητα της διαδικασίας που 

ακολούθησαν. 

 

Δ7. Συμπεράσματα  

Η μαθητική εκπαίδευση των παιδιών από μικρή ηλικία είναι καθοριστική για την 

μαθηματική τους κατάρτιση και συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη τους. 

Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτικοί για την διαμόρφωση των 

δραστηριοτήτων να λαμβάνουν υπόψη τους τις άτυπες μαθηματικές γνώσεις 

των παιδιών κατά τον ερχομό τους στο σχολείο και να διαμορφώνουν στόχους 

ευέλικτους ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας, που να εξασφαλίζουν την 

ενεργή συμμετοχή των παιδιών.  

Η καλλιέργεια μαθηματικής σκέψης από τα παιδιά αποτελεί μια 

διαδικασία χρονοβόρα η οποία πρέπει να πραγματοποιείται με τρόπο 

ευχάριστο. Ο πειραματισμός είναι ένα στοιχείο που εξασφαλίζει τόσο την ενεργή 

συμμετοχή των παιδιών όσο και ευχαρίστησή τους. Και αυτό γιατί τα παιδιά 

μαζί με τον εκπαιδευτικό καθορίζουν την πορεία της «διδασκαλίας». Βέβαια, 

αξίζει να αναφέρουμε ότι από τη μεριά του ο εκπαιδευτικός καλείται να  

οργανώσει τη διδασκαλία με τέτοιο τρόπο ώστε από τη μια να ικανοποιεί τα 

«θέλω» της τάξης του και από την άλλη να ικανοποιεί τους στόχους του 

εκάστοτε Αναλυτικού Προγράμματος. 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ (ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ) 

 

Ε. ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Ε1. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διαπιστώσουμε τη θέση που 

κατέχει το εικαστικό παιχνίδι μέσα στο χώρο του σύγχρονου νηπιαγωγείου όσο 

αφορά τη μαθηματική εκπαίδευση των μικρών παιδιών. Επιδίωξή μας είναι να 

προσδιορίσουμε το ρόλο του παιχνιδιού και ειδικότερα του εικαστικού 

παιχνιδιού μέσα στο χώρο του νηπιαγωγείου ως μέσο αγωγής. Επιπλέον, 

προσπαθούμε  να ερευνήσουμε τη θέση που καταλαμβάνουν τα εικαστικά στο 

πρόγραμμά τους και ειδικότερα εάν αξιοποιούνται εικαστικά παιχνίδια και ποια, 

για τη διερεύνηση  μαθηματικών ιδεών και την επίτευξη των μαθηματικών 

επιδιώξεων του προγράμματος σπουδών του νηπιαγωγείου. 

Στόχοι της παρούσας έρευνας είναι: 

 Να προσδιορίσουμε τη θέση που κατέχει το παιχνίδι ως μέσο αγωγής 

 Να διαπιστώσουμε τη θέση που καταλαμβάνουν τα εικαστικά ως είδος 

παιχνιδιού και 

 Να διερευνήσουμε εάν αξιοποιούνται τα εικαστικά παιχνίδια στην 

μαθηματική εκπαίδευση των μικρών παιδιών.  

 

Ε2. Υποθέσεις της έρευνας 

Οι υποθέσεις της έρευνας ομαδοποιούνται γύρω από τρεις άξονες. Ο πρώτος έχει 

σχέση με το παιχνίδι ως μέσο αγωγής, ο δεύτερος με τα εικαστικά ως είδος 

παιχνιδιού και ο τρίτος με την πραγματοποίηση της διδασκαλίας των 

μαθηματικών με εικαστικά παιχνίδια.   

 Το παιχνίδι ως μέσο αγωγής 

Στο χώρο του νηπιαγωγείου, το παιχνίδι εμφανίζεται ως μέσο για τη 

διδασκαλία εννοιών και διαδικασιών, ως ελεύθερο παιχνίδι στο διάλλειμα και ως 

παιχνίδι στο οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον.  

 Τα εικαστικά ως είδος παιχνιδιού 
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Τα εικαστικά μπορούν να εφαρμοστούν στο νηπιαγωγείο με τη μορφή 

ελεύθερου παιχνιδιού, οργανωμένου παιχνιδιού καθώς και μέσα από μια σειρά 

παιχνιδιών πειραματισμού. 

 Τα μαθηματικά με εικαστικά παιχνίδια 

Τα μαθηματικά μπορούν να εφαρμοστούν στο νηπιαγωγείο με την 

δημιουργική εικαστική αξιοποίηση υλικών και τεχνικών. Μεταξύ αυτών είναι 

παιχνίδια με εύπλαστα υλικά, με χρώματα, ζωγραφικής με γραμμές, με σημεία, 

παιχνίδια αποτύπωσης επιφανειών, παιχνίδια με σχήματα, κατασκευές, 

παιχνίδια με όγκους, συνθέσεις. 

 

Ε3. Ερευνητικά ερωτήματα 

1. Ποια είναι η γνώμη των νηπιαγωγών για το τι είναι παιχνίδι; 

2. Με ποια μορφή και σε πιο βαθμό εμφανίζεται το παιχνίδι στο 

νηπιαγωγείο τους; 

3. Με ποιους τρόπους ενισχύουν οι νηπιαγωγοί το παιχνίδι των παιδιών; 

4. Ποια είναι η γνώμη των νηπιαγωγών για το τι είναι εικαστικά; 

5. Πώς αντιδρούν τα παιδιά όταν πραγματοποιούνται εικαστικά 

παιχνίδια; 

6. Ποια είναι η γνώμη των νηπιαγωγών για το τι είναι μαθηματικά; 

7. Ποιες μαθηματικές περιοχές περικλείουν εικαστικά παιχνίδια; 

8. Με ποια εικαστικά παιχνίδια και σε ποιο βαθμό διδάσκουν οι 

νηπιαγωγοί συγκεκριμένες μαθηματικές έννοιες; 

 

Ε4. Μεθοδολογία της έρευνας 

 Για την συγκέντρωση των δεδομένων επιδόθηκε ερωτηματολόγιο σε 

νηπιαγωγούς του Νομού Πιερίας και Νομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Συγκεντρώθηκαν απαντημένα εβδομήντα (70) ερωτηματολόγια. Το 

ερωτηματολόγιο περιελάμβανε κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις προκειμένου να 

απαντηθούν τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα.  

Πιο συγκεκριμένα, για να απαντηθεί το 1ο ερευνητικό ερώτημα, οι 

νηπιαγωγοί καλούνται να συμπληρώσουν την ανοιχτή ερώτηση:  

Ερώτηση 1: « Κατά τη γνώμη σας, τι είναι παιχνίδι; » 

Γίνεται ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων. 
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Στη συνέχεια, ακολουθούν δύο ερωτήσεις κλειστού τύπου, προκειμένου 

να δοθεί απάντηση στο 2ο ερευνητικό ερώτημα.  

Ερώτηση 2: « Με ποια μορφή εμφανίζεται το παιχνίδι στο νηπιαγωγείο 

σας;» 

Ερώτηση 3: «Ποιες μορφές παιχνιδιού αξιοποιείτε στην τάξη και σε πιο 

βαθμό» 

Οι νηπιαγωγοί καλούνται να συμπληρώσουν ποια μορφή παιχνιδιού 

αξιοποιούν στο νηπιαγωγείο και σε ποιο βαθμό ( καθόλου, ελάχιστα, αρκετά, 

πολύ).  Γίνεται ποσοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

Με την ερώτηση 4 κλειστού τύπου, δίνεται απάντηση στο 3ο ερευνητικό 

ερώτημα. 

Ερώτηση 4: «Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους ενισχύετε το παιχνίδι 

των παιδιών;» 

Οι νηπιαγωγοί σημειώνουν ποιους τρόπους εφαρμόζουν προκειμένου να 

ενισχύσουν το παιχνίδι των παιδιών. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων γίνεται 

ποσοτικά. 

Ακολουθούν μια ερώτηση ανοιχτού τύπου και δύο ερωτήσεις κλειστού 

τύπου, προκειμένου να μάθουμε τη γνώμη των νηπιαγωγών για το τι είναι τα 

εικαστικά:  

Ερώτηση 5: «Τι είναι τα εικαστικά;» 

Ερώτηση 6: «Σημειώστε ποια από τα παρακάτω γνωρίζετε ότι αποτελούν 

εικαστικά στοιχεία» 

Ερώτηση 7: «Τι είδη παιχνιδιού περικλείουν τα εικαστικά στοιχεία;» 

Από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών στην ερώτηση 5, τις οποίες 

επεξεργαζόμαστε με ποιοτική ανάλυση καθώς και μετά την ποσοτική ανάλυση 

των απαντήσεων των ερωτήσεων  6 & 7, δίνουμε απάντηση στο 4ο ερευνητικό 

ερώτημα. 

Για να απαντήσουμε το 5ο ερευνητικό ερώτημα, οι νηπιαγωγοί 

συμπληρώνουν την ερώτηση 8 - κλειστού τύπου και στην συνέχεια οι 

απαντήσεις επεξεργάζονται ποσοτικά. 

Ερώτηση 8: «Όταν πραγματοποιείτε μέσα στην τάξη εικαστικά παιχνίδια, 

παρατηρείτε ότι:» 
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Η ερώτηση 9 - ανοιχτού τύπου και η ερώτηση 10 – κλειστού τύπου μας 

βοηθούν  να απαντήσουμε το 6ο ερευνητικό ερώτημα. Οι νηπιαγωγοί 

περιγράφουν, κατά τη γνώμη τους, τι είναι τα μαθηματικά και συμπληρώνουν 

ποια αποτελούν μαθηματικά στοιχεία. Οι απαντήσεις επεξεργάζονται ποιοτικά 

και ποσοτικά, αντίστοιχα. 

Ερώτηση 9: «Τι είναι τα μαθηματικά;» 

Ερώτηση 10: «Σημειώστε ποια από τα παρακάτω γνωρίζετε ότι αποτελούν 

μαθηματικά στοιχεία» 

Για να απαντήσουμε το 7ο ερευνητικό ερώτημα, οι νηπιαγωγοί καλούνται 

να συμπληρώσουν την ερώτηση 11 – κλειστού τύπου.  

Ερώτηση 11: «Ποιες μαθηματικές περιοχές περικλείουν εικαστικά 

παιχνίδια;» 

Οι απαντήσεις υπόκεινται σε ποσοτική ανάλυση. 

Ακολουθούν οι ερωτήσεις 12 – ανοιχτού τύπου & 13 – κλειστού τύπου, 

προκειμένου να δώσουμε απάντηση στο 8ο ερευνητικό ερώτημα. Οι νηπιαγωγοί 

περιγράφουν τα εικαστικά παιχνίδια που πραγματοποιούν στην τάξη τους 

προκειμένου να διδάξουν συγκεκριμένες μαθηματικές έννοιες. Στην ερώτηση 13, 

συμπληρώνουν σε ποιο βαθμό αξιοποιούν συγκεκριμένα εικαστικά παιχνίδια 

(καθόλου, ελάχιστα, αρκετά, πολύ).  

Ερώτηση 12: «Αναφέρετε πώς διδάσκετε τις παρακάτω μαθηματικές 

έννοιες με εικαστικά παιχνίδια;» 

Ερώτηση 13: «Σε ποιο βαθμό αξιοποιείτε τα παρακάτω εικαστικά 

παιχνίδια για την διδασκαλία μαθηματικών εννοιών» 

Οι απαντήσεις επεξεργάζονται ποιοτικά και ποσοτικά, αντίστοιχα. 
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ΣΤ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

1. Στο 1ο ερώτημα: Ποια είναι η γνώμη των νηπιαγωγών για το τι είναι 

παιχνίδι 

Στον Πίνακα 1 φαίνονται οι απαντήσεις των νηπιαγωγών στην ανοιχτού τύπου 

ερώτηση 1, «τι είναι παιχνίδι». Από το σύνολο των ερωτηματολογίων (70), δεν 

απάντησαν οι 7. Οι υπόλοιπες απαντήσεις αναλύθηκαν ποιοτικά και 

επεξεργάστηκαν ποσοτικά. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των νηπιαγωγών: 

 Μάθηση-διδασκαλία-γνώσεις: το 20,36 % πιστεύουν ότι το παιχνίδι είναι 

μάθηση, είναι διδασκαλία, είναι γνώσεις. Ειδικότερα, επισημαίνουν ότι «όλα 

περνούν μέσα από αυτό και βοηθά τη μάθηση αβίαστα», «μπορείς να διδάξεις 

όλα τα γνωστικά αντικείμενα» και  ότι «το παιχνίδι είναι το βιβλίο του 

παιδιού – μαθαίνει τον κόσμο μέσα από το παιχνίδι» 

Πίνακας 1: Τι είναι παιχνίδι 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 

Αναπαράσταση πραγματικότητας – βιώματα 

Χρήση αντικειμένων καθημερινής χρήσης ή 
παιχνίδια 

Υπαγωγή κόσμου ενηλίκων σε μικρότερη 
κλίμακα ( in vitro) 

Ολόπλευρη ανάπτυξη  

Ανάγκη – επιθυμία – τρόπος ζωής – ικανοποίηση 

Επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων & διαφορών 
– εκτόνωση – γνωριμία με ψυχικό κόσμο 

Ανακάλυψη – εξερεύνηση – περιέργεια – 
επιλύουν προβλήματα – προβληματίζονται – … 

Διασκέδαση – ψυχαγωγία – χαρά – ευχαρίστηση 

Αλληλεπίδραση – επικοινωνία – συνεργασία – 
συντροφικότητα – κοινωνικοποίηση 

Έκφραση - δημιουργικότητα – δημιουργία – 
φαντασία 

Μάθηση – διδασκαλία – γνώσεις 

0,45% 

0,45% 

0,90% 

3,17% 

4,98% 

8,60% 

9,50% 

14,93% 

17,19% 

19,46% 

20,36% 
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 Έκφραση-δημιουργικότητα-δημιουργία-φαντασία: το 19,46% 

πιστεύουν ότι το παιχνίδι είναι τρόπος έκφρασης και δημιουργίας και 

συμβάλει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας. Πιο 

συγκεκριμένα, (με το παιχνίδι τα παιδιά) «αξιοποιούν τη δημιουργικότητά 

τους», είναι «ο τρόπος που τα παιδιά εκφράζονται», «είναι ένα μέσο 

δημιουργικής ενασχόλησης» 

 Αλληλεπίδραση-επικοινωνία-συνεργασία-συντροφικότητα-

κοινωνικοποίηση: το 17,19% πιστεύουν ότι το παιχνίδι είναι «ο πιο άμεσος 

τρόπος κοινωνικοποίησης των παιδιών». Είναι «ένα μέσο που προσφέρει 

κοινωνικοποίηση», είναι «η κύρια πηγή αλληλεπίδρασης». Μέσα από το 

παιχνίδι, τα παιδιά «εξοικειώνονται με το περιβάλλον και τους άλλους 

ανθρώπους», «αναπτύσσουν πολλές δεξιότητες συνεργατικές», καταφέρνουν 

«να μιλήσουν για τα ζητήματα που τα απασχολούν», «αναπτύσσουν φιλικές 

σχέσεις». 

 Διασκέδαση-ψυχαγωγία-χαρά-ευχαρίστηση: το 14,93% πιστεύουν ότι 

το παιχνίδι είναι χαρά, είναι διασκέδαση, είναι ευχάριστη απασχόληση, είναι 

ψυχαγωγία. «Προσφέρει συναισθηματική ευχαρίστηση» και «διασκεδάζει 

αφάνταστα». Παιχνίδι είναι «κάθε είδους δραστηριότητα που ευχαριστεί το 

παιδί». 

 Ανακάλυψη- εξερεύνηση- περιέργεια- επιλύουν προβλήματα- 

προβληματίζονται-πειραματίζονται: το 9,5% πιστεύουν ότι το παιχνίδι 

«είναι το μέσο που το παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο», «προσφέρει ευκαιρίες 

να εξερευνήσουν τις ιδέες τους». Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά 

πειραματίζονται, προβληματίζονται, εξερευνούν, ανακαλύπτουν. 

 Επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων  & διαφορών- εκτόνωση- 

γνωριμία με ψυχικό κόσμο: το 8,6% πιστεύουν ότι το παιχνίδι είναι το 

μέσο για την επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων και διαφορών. Βοηθάει τα 

παιδιά να εκτονωθούν, να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν προβλήματα, 

συμβάλλει στην συναισθηματική και ψυχική εκτόνωση, είναι μέσο 

αυτογνωσία, γνωρίζουν καλύτερα τον εαυτό τους. 

 Ανάγκη-επιθυμία-τρόπος ζωής-ικανοποίηση: το 4,98% πιστεύουν ότι το 

παιχνίδι προσφέρει ικανοποίηση στο παιδί, είναι «κάτι που θέλει να το 

κάνει», είναι «τρόπος ζωής». Επιπλέον, «πηγάζει ως ανάγκη για το παιδί», 
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«είναι ο φυσικός χώρος ανάπτυξης του παιδιού, με κάθε έννοια, με κάθε τρόπο 

ή προσέγγιση». 

 Ολόπλευρη ανάπτυξη: το 3,17% πιστεύουν ότι το παιχνίδι συμβάλλει στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. 

 Υπαγωγή κόσμου ενηλίκων σε μικρότερη κλίμακα: το 0,9% δίνουν ένα 

ορισμό για το παιχνίδι ότι δηλαδή είναι «υπαγωγή κόσμου ενηλίκων σε 

μικρότερη κλίμακα(in vitro)» 

 Χρήση αντικειμένων καθημερινής χρήσης ή παιχνίδια: το 0,45% 

περιγράφει τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά για να 

παίξουν και αυτά μπορεί να είναι είτε αντικείμενα καθημερινής χρήσης είτε 

παιχνίδια. 

 Αναπαράσταση πραγματικότητας – βιώματα: το 0,45% δίνει μια άλλη 

δυνατότητα του παιδιού μέσα από το παιχνίδι, αυτή που το παιδί μπορεί και 

αναπαριστά τα προσωπικά του βιώματα, την πραγματικότητά του. 

Κάνοντας μια δεύτερη αξιοποίηση των απαντήσεων των νηπιαγωγών 

παρατηρούμε ότι αυτές ικανοποιούν στόχους που αφορούν μαθησιακές 

περιοχές του προγράμματος του νηπιαγωγείου όπως τα μαθηματικά, τα 

εικαστικά και προσωπική & κοινωνική ανάπτυξη του νηπίου. 

2. Στο 2ο ερώτημα: Με ποια μορφή και σε πιο βαθμό εμφανίζεται το 

παιχνίδι στο νηπιαγωγείο; 

Προκειμένου να δοθεί απάντηση σε αυτό το ερευνητικό ερώτημα, 

τέθηκαν δύο ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι απαντήσεις των οποίων 

υπεβλήθησαν σε ποσοτική ανάλυση. 

Τα αποτελέσματα των απαντήσεων της ερώτησης 2, φαίνονται στον 

πίνακα 2. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:45:12 EEST - 44.213.66.193



73 
 

Πίνακας 2: Με ποια μορφή εμφανίζεται το παιχνίδι στο νηπιαγωγείο σας 

 

Παρατηρώντας τις απαντήσεις των νηπιαγωγών: 

 Ως ελεύθερο παιχνίδι στο διάλλειμα: είναι η μορφή του 

παιχνιδιού που εμφανίζεται περισσότερο συχνά στο νηπιαγωγείο, 

όπως φαίνεται από τις απαντήσεις αφού συγκέντρωσε το 82,4% . 

 Ως μέσο για τη διδασκαλία εννοιών: το 54,4% χρησιμοποιούν 

πολύ το παιχνίδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο. 

 Ως παιχνίδι στο οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον: στο 

50% των νηπιαγωγείων που συμμετείχαν στην έρευνα 

εμφανίζεται με αυτή τη μορφή. 

Βέβαια, αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι πολύ μικρά τα ποσοστά που 

δηλώνουν ότι εμφανίζεται ελάχιστα το παιχνίδι και μηδαμινά τα ποσοστά ότι 

δεν εμφανίζεται καθόλου. 

Επισημαίνουμε, επίσης, ότι μεγαλύτερη συχνότητα (πολύ και αρκετά) 

εμφάνισης (98,6%) έχει το παιχνίδι ως ελεύθερο παιχνίδι στο διάλλειμα, 

ακολουθεί το παιχνίδι ως μέσο για τη διδασκαλία εννοιών (95,6%) και λιγότερο 

συχνά, ως  παιχνίδι στο οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον (91,2%). 

Όσο αφορά τις μορφές του παιχνιδιού που αξιοποιούν περισσότερο στο 

νηπιαγωγείο, οι απαντήσεις επεξεργάστηκαν ποσοτικά και φαίνονται στον 

Πίνακα 3.  
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Πίνακας 3: Ποιες μορφές παιχνιδιού αξιοποιείτε στην τάξη και σε ποιο 
βαθμό; 

 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των νηπιαγωγών: 

 το παιχνίδι με τη μορφή του ελεύθερου παιχνιδιού με συχνότητα 

60,3% αξιοποιείται πολύ στο νηπιαγωγείο 

 Τα παιχνίδια με μουσική με συχνότητα 57,4%, αξιοποιούνται 

αρκετά. 

 Τα παιχνίδια αυτογνωσίας με συχνότητα 55,9% , αξιοποιούνται 

αρκετά. 

 Τα παιχνίδια πειραματισμού με συχνότητα 54,4% και 

 Τα αναπαραστατικά παιχνίδια με συχνότητα 50% 

αξιοποιούνται αρκετά. 

 Αρκετά αξιοποιούνται με συχνότητα 44,1% τα παιχνίδια 

εξομοίωσης και  

 τα παιχνίδια με ζωγραφική με συχνότητα 38,2%, αξιοποιούνται 

αρκετά. 

Με μια πιο συγκεντρωτική προσέγγιση των αποτελεσμάτων, όπως 

φαίνεται και στον πίνακα 4,παρατηρούμε ότι : 
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 το ελεύθερο παιχνίδι με συχνότητα 100%, αξιοποιείται σε βαθμό 

πολύ & αρκετά στην τάξη 

 τα αναπαραστατικά παιχνίδια με συχνότητα 86,8%, 

αξιοποιούνται σε βαθμό πολύ & αρκετά στην τάξη 

 τα παιχνίδια με μουσική με συχνότητα 85,3% 

 τα παιχνίδια με ζωγραφική με συχνότητα 75% 

 τα παιχνίδια αυτογνωσίας με συχνότητα 73,5% 

 τα παιχνίδια πειραματισμού με συχνότητα 72% και 

 τα παιχνίδια εξομοίωσης με συχνότητα 50%. 

 

Πίνακας 4: μορφές παιχνιδιού που αξιοποιούνται περισσότερο στην τάξη 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως φαίνεται από τον πίνακα 3, τα παιχνίδια 

εξομοίωσης, πειραματισμού και αυτογνωσίας συγκέντρωσαν και ποσοστά της 

τάξης του 5,9%, 4,4% και 4,4% στο βαθμό ότι δεν αξιοποιούνται καθόλου. 

Επίσης, στα συγκεκριμένα παιχνίδια συναντάμε και ποσοστά 7,4%, 1,5% και 

4,4% που δεν απάντησαν.  

 

3. Στο 3ο ερώτημα: Με ποιους τρόπους ενισχύουν οι νηπιαγωγοί το 

παιχνίδι των παιδιών; 

Οι απαντήσεις στην ερώτηση 4, που απαντά στο 3ο ερευνητικό ερώτημα, 

υπέστησαν ποσοτική ανάλυση και τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 5. 
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Το 95,6% των νηπιαγωγών δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες π.χ. μέσω 

τις διάθεσης υλικών που επιτρέπουν αρκετές δυνατότητες παιχνιδιού. 

Το 83,8% των νηπιαγωγών προσφέρουν μορφές παιχνιδιού και 

επικοινωνίας που δίνουν στο παιδί την ευκαιρία να ανακαλύπτει και να 

δοκιμάζει καινούρια πράγματα, καθώς και ελέγχουν αν τα υλικά για το 

παιχνίδι είναι σε καλή κατάσταση. 

Το 79,4% των νηπιαγωγών αφήνουν το παιδί να παίζει και να 

δημιουργεί με υλικά που είναι εύπλαστα. 

Το 73,5% των νηπιαγωγών ασχολούνται ενεργά με το παιδί, 

προκαλούν την περιέργειά του. 

Το 61,8% των νηπιαγωγών δεν αγοράζουν παιχνίδια με τα οποία το 

παιδί μπορεί να ασχολείται μόνο παθητικά. 

Πίνακας 5: Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους ενισχύετε το παιχνίδι 
των παιδιών 

 

  

4. Στο 4ο ερώτημα: Ποια είναι η γνώμη των νηπιαγωγών για το τι είναι 

εικαστικά; 

 

Στον Πίνακα 6 φαίνονται οι απαντήσεις των νηπιαγωγών στην ανοιχτού 

τύπου ερώτηση 5, «τι είναι τα εικαστικά». Από το σύνολο των 
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ερωτηματολογίων (70), δεν απάντησαν οι 6. Οι υπόλοιπες απαντήσεις 

αναλύθηκαν ποιοτικά και επεξεργάστηκαν ποσοτικά. Σύμφωνα με τις 

απαντήσεις των νηπιαγωγών: 

 Δημιουργία-φαντασία-καλλιέργεια φαντασίας-έκφραση (δημιουργική, 

ελεύθερη, αβίαστη): Το 34,34% πιστεύουν ότι τα εικαστικά είναι 

καλλιτεχνική δημιουργία των παιδιών, είναι εμπειρίες και ιδέες ως στοιχείο 

καλλιτεχνικής δημιουργίας. «Η δημιουργία κυλάει στο αίμα των παιδιών» 

επισημαίνει στην απάντησή της μία νηπιαγωγός. Τα εικαστικά αποτελούν ένα 

τρόπο έκφρασης συναισθημάτων και απόψεων, είναι ένα μέσο που εκφράζεται 

το παιδί, είναι αφύπνιση της φαντασίας. 

Πίνακας 6: Τι είναι τα εικαστικά 
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 Απλά υλικά, μέσα, τεχνικές: το 14,34% πιστεύουν ότι εικαστικά είναι οι 

τεχνικές και τα υλικά, τα πινέλα, οι δακτυλομπογιές και οι ξυλομπογιές, η 

πλαστελίνη, ο πηλός και ο γύψος. 

 Μορφές εικαστικών τεχνων: το 11,32% πιστεύουν ότι εικαστικά είναι η 

ζωγραφική, το σχέδιο, το κολλάζ, η γλυπτική, η χαρακτική και η υφαντική. 

 Πειραματίζονται-παρατηρούν-ανακαλύπτουν: το 10,19% πιστεύουν ότι 

τα εικαστικά είναι παρατήρηση, πειραματισμός και ανακάλυψη. Τα παιδιά 

μέσα από τα εικαστικά δοκιμάζουν τρόπους, πειραματίζονται με τα υλικά, 

αναπτύσσουν την παρατηρητικότητά τους και ανακαλύπτουν καινούρια 

πράγματα. 

 Τέχνη-η επαφή του παιδιού με έργα τέχνης & καλλιτεχνική δημιουργία: 

το 6,42% πιστεύουν ότι τα εικαστικά είναι τέχνη, είναι ότι έχει σχέση με την 

τέχνη, είναι η επαφή του παιδιού με τα έργα τέχνης και την καλλιτεχνική 

δημιουργία, είναι η γνωριμία με έργα και καλλιτέχνες. 

 Ευχαρίστηση-χαρά-αισθητική απόλαυση-αισθητική αγωγή: το 6,42% 

πιστεύουν ότι τα εικαστικά είναι μια χαρούμενη απασχόληση, είναι η αγάπη 

του παιδιού για το ωραίο, είναι η εξερεύνηση της εικαστικής πλευράς των 

παιδιών, είναι η ανάπτυξη των αισθήσεων. 

 Μάθηση-χρησιμοποιείται για γνωστικό τομέα: το 5,66% πιστεύουν ότι 

τα εικαστικά είναι μέσο αγωγής, προσφέρουν τη γνώση, λειτουργούν και ως 

υποβοηθητικά μέσα σε άλλες θεματικές ενότητες που συνδέονται με όλες τις 

μαθησιακές περιοχές. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «το μάθημα των 

εικαστικών ευθυγραμμίζεται με τους κοινούς μορφωτικούς στόχους όλων των 

διδακτικών αντικειμένων» και ότι «τα εικαστικά παιχνίδια είναι ο ευκολότερος 

τρόπος να γίνει η μάθηση των μαθηματικών παιχνίδι για τα παιδιά». 

 Μορφικά στοιχεία: το 3,77% πιστεύουν ότι εικαστικά είναι τα μορφικά 

στοιχεία δηλαδή τα χρώματα, τα σχήματα, οι όγκοι. 

 Συνεργασία-αποκτούν κοινούς στόχους-επίλυση προβλημάτων 

σχετικά με συγκρούσεις μέσα στην τάξη-επικοινωνία: το 3,02% 

πιστεύουν ότι με τα εικαστικά τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται και  

αποκτούν κοινούς στόχους. Τα εικαστικά ενισχύουν την επικοινωνία μεταξύ 

των μαθητών και των αντικειμένων διευκολύνοντας τους διαύλους της μέσω 

της εικόνας και των εργαλείων της 
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 Μουσική-χορός-θέατρο: το 1,51% δηλώνει ότι εικαστικά είναι η μουσική, ο 

χορός και το θέατρο. 

 Απεικόνιση της πραγματικότητας μέσα από μορφές τέχνης: το 1,51% 

πιστεύουν ότι εικαστικά είναι η απεικόνιση της πραγματικότητας μέσα από 

μορφές τέχνης. 

 Ενίσχυση αυτοεκτίμησης- αυτοεικόνας και ξεκούραση-χαλάρωση:τα 

0,75% και 0,75% πιστεύουν ότι τα εικαστικά ενισχύουν την αυτοεκτίμηση 

και την αυτοεικόνα του παιδιού και το ξεκουράζουν. 

Αξιολογώντας τις απαντήσεις παρατηρούμε ότι το 1/3 των νηπιαγωγών 

εκτιμούν ότι τα εικαστικά είναι έκφραση-δημιουργία-φαντασία και μόλις το 

1/20 πιστεύουν ότι τα εικαστικά είναι συνδεδεμένα με τη μάθηση άλλων 

γνωστικών αντικειμένων. 

Στη συνέχεια, με την ερώτηση 6 - κλειστού τύπου, ζητήσαμε από τις 

νηπιαγωγούς να σημειώσουν ποια κατά τη γνώμη τους αποτελούν εικαστικά 

στοιχεία από αυτά που παρατίθενται. Τα αποτελέσματα αφού επεξεργάστηκαν 

ποσοτικά φαίνονται στον πίνακα 7. 

Πίνακας 7: Εικαστικά στοιχεία 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των νηπιαγωγών: 

 Το 100% αυτών γνωρίζει ότι εικαστικά στοιχεία αποτελούν οι γραμμές 

και τα χρώματα.  
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 Το 92,6% αυτών πιστεύει ότι τα σχήματα είναι εικαστικά στοιχεία. 

 Το 88,2% γνωρίζουν ότι η σύνθεση είναι εικαστικό στοιχείο. 

 Το 82,4% αναγνωρίζει τα σημεία ως εικαστικά στοιχεία. 

 Το 70,6% δηλώνει ότι οι όγκοι αποτελούν εικαστικά στοιχεία. 

 Το 55,9% πιστεύει ότι τα πειράματα είναι εικαστικά στοιχεία. 

 Το 48,5% πιστεύει ότι τα φαινόμενα είναι εικαστικά στοιχεία. 

 Το 42,6% γνωρίζει ότι οι διαφάνειες είναι εικαστικά στοιχεία. 

 Το 35,4% αναγνωρίζει τα προβλήματα ως εικαστικά στοιχεία. 

 

Στην ερώτηση 7 – κλειστού τύπου, ζητήσαμε από τις νηπιαγωγούς να 

σημειώσουν τι είδους παιχνίδια περικλείουν εικαστικά στοιχεία. Στη συνέχεια, 

τα αποτελέσματα προέκυψαν από ποσοτική ανάλυση και φαίνονται στον 

Πίνακα 8. 

Πίνακας 8: Είδη παιχνιδιού που περικλείουν εικαστικά στοιχεία 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των νηπιαγωγών: 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό (86,8%)  πιστεύουν ότι το οργανωμένο παιχνίδι 

περικλείει εικαστικά στοιχεία. 

 Τα παιχνίδια πειραματισμού συγκεντρώνουν το 83,8% των προτιμήσεων. 

 Το 82,4% πιστεύουν ότι το ελεύθερο παιχνίδι περικλείει εικαστικά στοιχεία. 

 

5. Στο 5ο ερώτημα: Πώς αντιδρούν τα παιδιά όταν 

πραγματοποιούνται εικαστικά παιχνίδια; 
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Στον πίνακα 9 φαίνονται τα αποτελέσματα των απαντήσεων των 

νηπιαγωγών σχετικά με της αντιδράσεις των παιδιών όταν πραγματοποιούνται 

εικαστικά παιχνίδια. Οι νηπιαγωγοί συμπλήρωσαν ποιες από τις αντιδράσεις 

που αναφέρονται στην κλειστού τύπου ερώτηση 10 παρατηρούν στους μαθητές 

τους και στη συνέχεια ακολούθησε ποσοτική ανάλυση τους. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις: 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των νηπιαγωγών ( 98,5%) παρατηρούν ότι τα 

εικαστικά παιχνίδια προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών και ότι αυξάνουν 

την δημιουργικότητά τους. 

 

Πίνακας 9: Αντιδράσεις των παιδιών κατά τη διάρκεια των εικαστικών 
παιχνιδιών 
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Μαθαίνουν καλύτερα  τα παιδιά                          

Επιτυγχάνονται πιο εύκολα οι στόχοι σας           

Γίνεται πιο αποτελεσματική η διδασκαλία           

Τα παιδιά βαριούνται γρήγορα                           

Τα παιδιά ζητούν αυστηρή καθοδήγηση            

Τα παιδιά διστάζουν να συμμετέχουν                
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 Το 94,1% πιστεύει ότι τα εικαστικά παιχνίδια αφήνουν τα παιδιά να 

εκφραστούν. 

 Το 88,2% πιστεύει ότι όταν πραγματοποιούνται μέσα στην τάξη εικαστικά 

παιχνίδια αυξάνεται η συμμετοχή των παιδιών.  

Το 85,3% πιστεύει ότι τα παιδιά με τα εικαστικά παιχνίδια μαθαίνουν 

καλύτερα 

 Το 83,8% πιστεύει ότι πραγματοποιώντας εικαστικά παιχνίδια 

επιτυγχάνονται πιο εύκολα οι στόχοι. 

 Το 82,4% πιστεύει ότι τα εικαστικά παιχνίδια διατηρούν αμείωτο το 

ενδιαφέρον των παιδιών. 

 Το 79,4% πιστεύει ότι με τα εικαστικά παιχνίδια γίνεται πιο αποτελεσματική 

η διδασκαλία. 

 Το 76,5% πιστεύει ότι τα εικαστικά παιχνίδια αυξάνουν την παραμονή των 

παιδιών στο παιχνίδι. 

 Το 72,1% πιστεύει ότι τα εικαστικά παιχνίδια προκαλούν το στοιχείο της 

έκπληξης. 

 Το 7,4% πιστεύει ότι τα παιδιά διστάζουν να συμμετέχουν στα εικαστικά 

παιχνίδια. 

 Το 5,9% πιστεύει ότι τα παιδιά ζητούν αυστηρή καθοδήγηση. 

 Το 1,5% πιστεύει ότι τα παιδιά βαριούνται γρήγορα. 

 

6. Στο 6ο ερώτημα: Ποια η γνώμη των νηπιαγωγών για το τι είναι 

μαθηματικά; 

Για να απαντήσουμε σ’ αυτό το ερευνητικό ερώτημα, ζητήσαμε από τις 

νηπιαγωγούς να μας περιγράψουν τι είναι – σύμφωνα με τη γνώμη τους- τα 

μαθηματικά (ερώτηση 9- ανοιχτού τύπου) και στη συνέχεια να σημειώσουν 

ποια από τα στοιχεία που αναφέρονται είναι μαθηματικά στοιχεία (ερώτηση 10-

κλειστού τύπου). 

Στον Πίνακα 10 φαίνονται οι απαντήσεις των νηπιαγωγών στην  πρώτη 

ανοιχτού τύπου ερώτηση (ερώτηση 9) «τι είναι μαθηματικά». Από το σύνολο 

των ερωτηματολογίων (70), δεν απάντησαν οι 6. Οι υπόλοιπες απαντήσεις 

αναλύθηκαν ποιοτικά και επεξεργάστηκαν ποσοτικά. Σύμφωνα με τις 

απαντήσεις των νηπιαγωγών: 
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 Αριθμοί-απαρίθμηση: το 12,9% πιστεύουν ότι τα μαθηματικά είναι 

αριθμοί. Είναι «ο τρόπος που αντιλαμβάνεται το παιδί τους αριθμούς», «ότι 

έχει σχέση με αριθμούς», «αναγνώριση και γραφή αριθμών», «να απαριθμούν 

σωστά από το 1-10». 

 Ταξινομήσεις-ομαδοποιήσεις-διατάξεις: το 8,6% πιστεύουν ότι 

μαθηματικά είναι να ταξινομούν, να ομαδοποιούν και να διατάσουν. 

 Χωροχρονικές έννοιες: το 8,6% πιστεύουν ότι μαθηματικά είναι χώρος και 

χρόνος, «να προσεγγίζουν βασικές χωροχρονικές σχέσεις και έννοιες». Είναι ο 

χώρος που μας περιβάλλει. 

 Σχήματα-γεωμερία: το 7,9% πιστεύουν ότι μαθηματικά είναι τα σχήματα, 

είναι ένα σύνολο σχημάτων, είναι γεωμετρία, μαθαίνουν κάθετες και 

παράλληλες γραμμές-γεωμετρικές έννοιες. 

 Πληθικότητα-ποσότητα-μετρήσεις: το 7,9% πιστεύουν ότι μαθηματικά 

είναι να αντιληφθούν την έννοια της πληθικότητας, είναι αριθμητικές 

ποσότητες, είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεται το παιδί τις ποσοτικές έννοιες. 

 Επίλυση προβλημάτων: το 7,6% πιστεύουν ότι μαθηματικά είναι δράσεις, 

εμπειρίες για την ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. «Η 

μαθηματικά γνώση συνδέεται άμεσα με την επίλυση προβλημάτων», τονίζει 

μια νηπιαγωγός. Είναι «ένας τρόπος να λύνουμε προβλήματα πρακτικά αλλά 

και επιστημονικά», συμπληρώνει μια άλλη. 

 Σύνδεση με την καθημερινότητα: το 6,6% πιστεύουν ότι τα μαθηματικά 

είναι βγαλμένα απ’ τη ζωή. Γύρω μας υπάρχουν μαθηματικά, οτιδήποτε 

αφορά την καθημερινότητα είναι μαθηματικά.  

 Λογικομαθηματικές έννοιες-λογικομαθηματικοί συλλογισμοί: το 6,6% 

πιστεύουν ότι μαθηματικά είναι να μάθουν τα παιδιά  να κάνουν βασικούς 

λογικομαθηματικούς συλλογισμούς, είναι μαθηματικές έννοιες οι οποίες 

συνδέονται με τα μαθηματικά της α’ δημοτικού. 

 Δημιουργικότητα & κριτική σκέψη- καλλιέργεια σκέψης- λογική 

σκέψη: το 6,6% πιστεύουν ότι είναι μια πρώτη προσέγγιση της μαθηματικής 

σκέψης, είναι το να μπορεί κάποιος να σκέφτεται λογικά. 

 Ικανότητες-δεξιότητες-γνώσεις: το 5,6% πιστεύουν ότι μαθηματικά είναι 

ικανότητες που είναι απαραίτητες σ’ ένα κόσμο με γρήγορη επιστημονική και 

τεχνολογική εξέλιξη, είναι απόκτηση γνώσεων και εμπειριών. 
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 Σύγκριση: το 3% πιστεύουν ότι μαθηματικά είναι να προβαίνουν σε 

συγκρίσεις. 

 

Πίνακας 10: Τι είναι τα μαθηματικά 

 

 Συσχετισμοί: το 2,6% πιστεύουν ότι μαθηματικά είναι σχέσεις μετρήσιμων 

αντικειμένων της πραγματικότητας και της φαντασίας του ανθρώπου 

 Επεξεργασία & αξιοποίηση νέων δεδομένων:  το 2,3% πιστεύουν ότι 

μαθηματικά είναι επεξεργασία και αξιοποίηση δεδομένων. 
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 Με ποσοστά της τάξεως κάτω του 2% , πιστεύουν ότι τα μαθηματικά είναι  

εκτιμήσεις, αντιστοιχήσεις,  συμμετρία,  πράξεις,  όγκοι – δομή, 

σύμβολα, ανάλυση, σύνθεση, αναλογίες,  χρώματα, αλγόριθμοι. 

Κάνοντας μια προσπάθεια να ομαδοποιήσουμε τις απαντήσεις των 

νηπιαγωγών σχετικά για το τι είναι μαθηματικά, προκύπτει ο πίνακας 11.  

Πίνακας 11: Τι είναι μαθηματικά (συγκεντρωτικός πίνακας) 

 

Οι απαντήσεις τις ερώτησης 10 επεξεργάστηκαν ποσοτικά και φαίνονται 

στον πίνακα 12. 

Παρατηρώντας τον πίνακα 12: 

 Το 98,5% πιστεύουν ότι τα σχήματα αποτελούν μαθηματικά στοιχεία. 

 Το 97,1% σημειώνουν ότι οι γραμμές είναι μαθηματικά στοιχεία. 

 Το 91,2% γνωρίζουν ότι οι όγκοι είναι μαθηματικά στοιχεία. 

 Το 89,7% πιστεύουν ότι τα σημεία είναι μαθηματικά στοιχεία. 

 Το 88,2% αναγνωρίζουν τη προβλήματα ως μαθηματικά στοιχεία. 

 Το 73,5% γνωρίζουν ότι η  σύνθεση και τα πειράματα είναι μαθηματικά 

στοιχεία. 
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Πίνακας 12: Μαθηματικά στοιχεία 

 

 Ακολουθούν τα φαινόμενα με 52,9%. 

 Οι διαφάνειες αναγνωρίζονται ως μαθηματικά στοιχεία από το 33,8% 

Αν θελήσουμε να συγκρίνουμε τους πίνακες 7 & 12, τα αποτελέσματα 

φαίνονται στον πίνακα 13. 

Πίνακας 13: Εικαστικά & Μαθηματικά στοιχεία 
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7. Στο 7ο ερώτημα: Ποιες μαθηματικές περιοχές περικλείουν 

εικαστικά παιχνίδια; 

Συγκεντρώσαμε τις απαντήσεις των νηπιαγωγών από την ερώτηση 11- 

κλειστού τύπου, προκειμένου να απαντήσουμε το 7ο ερώτημα. Τα 

αποτελέσματα αφού επεξεργάστηκαν ποσοτικά, φαίνονται στον πίνακα 14. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις νηπιαγωγούς: 

 Το 92,6% πιστεύουν ότι εικαστικά παιχνίδια περιλαμβάνονται σε 

δραστηριότητες που αφορούν ομαδοποίηση, διάταξη και ταξινόμηση (ως 

προς το χρώμα, το σχήμα, το μέγεθος ή άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή 

ιδιότητες) 

 Το 91,2% απαντούν ότι οι σχέσεις και κανονικότητες (π.χ. το μοτίβο σε ένα 

σχέδιο, τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι αριθμοί σε μια ακολουθία 

κ.τ.λ.) περικλείουν εικαστικά παιχνίδια 

 Το 86,8% σημειώνουν ότι «διδάσκοντας» χωρικές και χρονικές έννοιες 

αξιοποιούν εικαστικά παιχνίδια 

 Το 85,3% πιστεύουν ότι η έννοια του αριθμού περικλείει εικαστικά παιχνίδια 

 Το 82,4% συμφωνεί ότι τόσο κατά τις διαδικασίες αρίθμησης και μέτρησης 

όσο και κατά τις αντιστοιχήσεις συμπεριλαμβάνονται εικαστικά παιχνίδια 

 Το 76,5% θεωρούν ότι για την κατανόηση της θέσης αντικειμένων αλλά και 

του εαυτού τους στο χώρο και του προσανατολισμού σε αυτόν, για την 

αναγνώριση σχημάτων και των ιδιοτήτων τους περιλαμβάνουν εικαστικά 

παιχνίδια 

 Το 66,2% πιστεύουν ότι αξιοποιούνται εικαστικά παιχνίδια για μετρήσεις 

 Το 61,8% συμφωνεί ότι τόσο κατά τις εκτιμήσεις όσο και κατά την επίλυση 

προβλημάτων συμπεριλαμβάνονται εικαστικά παιχνίδια 

 Το 58,8% επιλέγουν την αρίθμηση (δηλ. να απαγγέλλουν την ακολουθία των 

φυσικών αριθμών), απαρίθμηση και μέτρηση 

 Το 57,4% απαντούν ότι εικαστικά παιχνίδια προσφέρονται ώστε τα παιδιά 

να συγκεντρώνουν, να οργανώνουν και να επεξεργάζονται δεδομένα 

 Το 54,4% πιστεύουν ότι για την οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων 

συμπεριλαμβάνονται εικαστικά παιχνίδια 
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Πίνακας 14: Μαθηματικές περιοχές που περικλείουν εικαστικά στοιχεία

 

8. Στο 8ο ερώτημα: Με ποια εικαστικά παιχνίδια και σε ποιο βαθμό 

διδάσκουν οι νηπιαγωγοί συγκεκριμένες μαθηματικές έννοιες; 

Για να απαντήσουμε σ’ αυτό το ερευνητικό ερώτημα, ζητήσαμε από τις 

νηπιαγωγούς να μας περιγράψουν με λίγα λόγια πώς διδάσκουν με εικαστικά 

παιχνίδια τις αντίστοιχες μαθηματικές έννοιες (ερώτηση 12- ανοιχτού τύπου) 
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και στη συνέχεια να σημειώσουν σε ποιο βαθμό ( καθόλου-ελάχιστα- αρκετά- 

πολύ) αξιοποιούν συγκεκριμένα εικαστικά παιχνίδια προκειμένου να διδάσκουν 

μαθηματικές έννοιες  (ερώτηση 13-κλειστού τύπου). 

Οι απαντήσεις της πρώτης ερώτησης αναλύθηκαν ποιοτικά και στη 

συνέχεια αποδόθηκαν ποσοτικά. Τα αποτελέσματα φαίνονται στους παρακάτω 

πίνακες: 

12α) Στον Πίνακα 15 φαίνονται οι απαντήσεις των νηπιαγωγών στην ερώτηση 

πώς διδάσκουν με εικαστικά παιχνίδια «την έννοια του αριθμού». Από 

το πλήθος των ερωτηματολογίων (70) δεν έδωσαν απάντηση οι 15. 

Μετά την επεξεργασία των υπόλοιπων απαντήσεων διαπιστώνουμε ότι, 

σύμφωνα με τις νηπιαγωγούς: 

 Το 27,54% διδάσκει την έννοια του αριθμού με ζωγραφική. 

 Το 23,19% χρησιμοποιεί την πηλοπλαστική. 

 Το 18,84% απάντησαν ότι κάνουν παιχνίδια με γραμμές, με σημεία και με 

όγκους. 

 Το 10,14% χρησιμοποιούν το κολλάζ. 

 Το 7,25% διδάσκουν την έννοια του αριθμού με τη βοήθεια έργων τέχνης. 

Πίνακας 15: Πώς διδάσκουν οι νηπιαγωγοί την έννοια του αριθμού 

 

 

 Το 4,35% προσεγγίζει αυτή τη μαθηματική έννοια μέσω μικροκατασκευών 

(σύρμα πίπας). 

 Το 2,9% χρησιμοποιούν τη χαρτοκοπτική και  
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 Ποσοστό 1,45% ασχολούνται με ψηφιδωτό, με μαγειρική, με τυπώματα και 

δίνοντας φύλλο εργασίας. 

12β) Στον Πίνακα 16 φαίνονται οι απαντήσεις των νηπιαγωγών στην ερώτηση 

με ποια εικαστικά παιχνίδια διδάσκουν «τις διαδικασίες αρίθμησης 

και μέτρησης». Από το πλήθος των ερωτηματολογίων (70) δεν 

απάντησαν οι 14. Οι υπόλοιπες απαντήσεις αφού αναλύθηκαν ποιοτικά 

και επεξεργάστηκαν ποσοτικά, μας πληροφορούν ότι, από τους 

νηπιαγωγούς: 

 Το 22,41% απάντησαν ότι επιτυγχάνουν την κατάκτηση αυτών των 

μαθηματικών εννοιών με τη σύνδεση αριθμού με ποσότητα. 

 Το 18,97% χρησιμοποιούν κάτι άλλο εκτός εικαστικών παιχνιδιών (π.χ. 

τραγούδια) 

 Το 13,79% διδάσκουν αυτή την έννοια με τη βοήθεια έργων τέχνης. 

 Το 10,34% κάνουν παιχνίδια με γραμμές, όγκους και σημεία. 

 Το 6,9% χρησιμοποιούν τη ζωγραφική καθώς και το κολλάζ. 

 Το 5,17% δηλώνει ότι επιδιώκει την κατάκτηση αυτής της μαθηματικής 

έννοιας με τη βοήθεια της πλαστελίνης. 

Πίνακας 16: Πώς διδάσκουν οι νηπιαγωγοί διαδικασίες αρίθμησης και μέτρησης 

 

 

 Το 3,45% απάντησε ότι χρησιμοποιεί παιχνίδια με χαρτί, επιτραπέζια 

παιχνίδια (κατασκευή και χρήση) αλλά και κάνοντας διάφορες 

κατασκευές. 
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 Το 1,72% χρησιμοποιεί τυπώματα, το αριθμητήρι καθώς και φύλλο 

εργασίας. 

 

12γ) Στον Πίνακα 17 φαίνονται οι απαντήσεις των νηπιαγωγών στην ερώτηση 

με ποια εικαστικά παιχνίδια διδάσκουν «χωρικές και χρονικές 

έννοιες». Από το πλήθος των ερωτηματολογίων(70) δεν απάντησαν οι 

14. Οι υπόλοιπες απαντήσεις αφού αναλύθηκαν ποιοτικά και 

επεξεργάστηκαν ποσοτικά, μας δείχνουν ότι , σύμφωνα με τους 

νηπιαγωγούς: 

 Το 43,48% δηλαδή σχεδόν το ½ των νηπιαγωγών δεν χρησιμοποιεί 

εικαστικά παιχνίδια για να διδάξει αυτές τις μαθηματικές έννοιες. 

 Το 17,39% χρησιμοποιούν τα έργα τέχνης. 

 Το 15,22% κάνουν διάφορες δραστηριότητες με ζωγραφική. 

 Το 8,7% κάνουν παιχνίδια με χρώματα και σχήματα. 

 Ποσοστό 2,17% συγκεντρώνουν η διδασκαλία μέσω πηλοπλαστικής, 

μέσω δημιουργία μακέτας, με την κατασκευή ή χρήση χαρτών, με τη 

δημιουργία σκηνικού με χρονική σειρά και με φύλλο εργασίας. 

Πίνακας 17: Πώς διδάσκουν οι νηπιαγωγοί χωρικές και χρονικές έννοιες 

 

 

12δ) Στον Πίνακα 18 φαίνονται οι απαντήσεις των νηπιαγωγών στην ερώτηση 

με ποια εικαστικά παιχνίδια διδάσκουν «σχέσεις και κανονικότητες». 

Από το πλήθος των ερωτηματολογίων (70) δεν απάντησαν οι 19. Από την 
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ποιοτική ανάλυση και ποσοτική επεξεργασία των υπόλοιπων 

απαντήσεων διαπιστώνουμε ότι, σύμφωνα με τις νηπιαγωγούς: 

 Το 57,38% δηλαδή σε ποσοστό μεγαλύτερο από το ½ των νηπιαγωγών 

που απάντησαν χρησιμοποιούν τη ζωγραφική για να διδάξουν σχέσεις 

και κανονικότητες.  

Πίνακας 18: Πώς διδάσκουν οι νηπιαγωγοί σχέσεις και κανονικότητες 

 

 

 Το 13,11% κάνουν κατασκευές. 

 Το 6,56% κάνουν παιχνίδια με γραμμές, σχήματα, όγκους καθώς και 

χρησιμοποιούν έργα τέχνης. 

 Το 4,92% δεν διδάσκουν αυτές τις μαθηματικές έννοιες με εικαστικά 

παιχνίδια αλλά χρησιμοποιούν κινητικά παιχνίδια ή ακόμα και τις 

καθημερινές ρουτίνες το νηπιαγωγείου. 

 Το 3,28% χρησιμοποιεί φύλλο εργασίας και πηλοπλαστική. 

 Το 1,64% διδάσκουν αυτές τις έννοιες μέσω της συμμετρίας, με τη χρήση 

τάγκραμ και δουλεύοντας με φυσικά υλικά. 

 

12ε) Στον Πίνακα 19 φαίνονται οι απαντήσεις των νηπιαγωγών στην ερώτηση 

με ποια εικαστικά παιχνίδια διδάσκουν «οργάνωση και επεξεργασία 

δεδομένων». Από το πλήθος των ερωτηματολογίων (70) δεν απάντησαν 

οι 40. Από την ποιοτική ανάλυση και ποσοτική επεξεργασία των 

απαντήσεων διαπιστώνουμε ότι, σύμφωνα με τις νηπιαγωγούς: 
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 Το 35,29% δεν διδάσκουν αυτές τις μαθηματικές έννοιες με κάποιο 

εικαστικό παιχνίδι αλλά με κάτι άλλο (π.χ. κινητικό). 

 Το 14,71% χρησιμοποιεί πίνακες αναφορές 

 Το 11,76% κάνει κολλάζ. 

 

Πίνακας 19: Πώς διδάσκουν οι νηπιαγωγοί οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων 

 

 

 Το 8,82% κάνει παιχνίδια με σχήματα και χρώματα και ίδιο ποσοστό 

χρησιμοποιεί πίνακες διπλής εισόδου. 

 Το 5,88% παίζει παιχνίδια στον υπολογιστή καθώς και ίσο ποσοστό 

χρησιμοποιεί διαγράμματα. 

 Το 2,94% κάνει μοτίβα, χρησιμοποιεί διάφορα υλικά και με τη χρήση 

φύλλου εργασίας. 

 

12στ) Στον Πίνακα 20 φαίνονται οι απαντήσεις στην ερώτηση με ποια 

εικαστικά παιχνίδια επιδιώκουν οι νηπιαγωγοί «την ομαδοποίηση, την 

διάταξη και την ταξινόμηση (ως προς το χρώμα, το μέγεθος ή άλλα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή ιδιότητες)». Από το πλήθος των 

ερωτηματολογίων (70) δεν απάντησαν οι 16. Οι υπόλοιπες απαντήσεις 

αναλύθηκαν ποιοτικά και επεξεργάστηκαν ποσοτικά, και δείχνουν ότι, 

σύμφωνα με τις νηπιαγωγούς: 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

8,82% 

2,94% 2,94% 
5,88% 

11,76% 
8,82% 

14,71% 

5,88% 
2,94% 

35,29% 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:45:12 EEST - 44.213.66.193



94 
 

 Το 33,9% ενισχύει τα νήπια να ομαδοποιούν τις εργασίες τους με βάση 

το περιεχόμενό τους. 

 Το 20,34% απάντησε ότι δεν χρησιμοποιεί εικαστικό παιχνίδι. 

 Το 6,78% χρησιμοποιεί φυσικά υλικά. 

Πίνακας 20: Πώς διδάσκουν οι νηπιαγωγοί ομαδοποίηση, διάταξη και ταξινόμηση (ως προς το χρώμα, το 
σχήμα, το μέγεθος ή άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή ιδιότητες 

 

 

 Το 5,08% επιτυγχάνει αυτή τη μαθηματική επιδίωξη μέσω της 

ζωγραφικής και με τη βοήθεια έργων τέχνης. 

 Σε ποσοστό 3,39% χρησιμοποιούν τις κατασκευές, πίνακες διπλής 

εισόδου, ομαδοποιούν υλικά και δίνουν στα νήπια φύλλο εργασίας. 

 Μόλις σε ποσοστό 1,69% χρησιμοποιούν πηλοπλαστική, κολλάζ, 

τύπωμα, εποπτικά μέσα, ψηφιδωτό, σύνολα, λογικά μπλοκς, επιτραπέζια 

παιχνίδια, οικοδομικό υλικό και φύλλο εργασίας. 

 

12ζ) Στον Πίνακα 21 φαίνονται οι απαντήσεις στην ερώτηση με ποια εικαστικά 

παιχνίδια επιδιώκουν οι νηπιαγωγοί να κάνουν τα παιδιά 

«αντιστοιχήσεις». Από το σύνολο των ερωτηματολογίων (70) δεν 

απάντησαν οι 21. Οι υπόλοιπες απαντήσεις αφού αναλύθηκαν ποιοτικά 

και επεξεργάστηκαν ποσοτικά μας δείχνουν ότι σύμφωνα με τις 

νηπιαγωγούς: 
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 Το 27,78% χρησιμοποιεί τις καθημερινές ρουτίνες. 

 Το 18,52% δίνει στους μαθητές φύλλα εργασίας. 

 Το 14,81% ενθαρρύνει τα παιδιά να κάνουν αντιστοιχήσεις στα έργα 

τους. 

 Το 5,56% επιτυγχάνουν αυτή τη μαθηματική επιδίωξη μέσω της 

ζωγραφικής και του σχεδίου, χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά, κάνοντας 

παιχνίδια με χρώμα και σχήμα καθώς και κάνοντας κατασκευές. 

Πίνακας 21: Πώς διδάσκουν οι νηπιαγωγοί αντιστοιχήσεις 

 

 Το 3,7% χρησιμοποιεί το οικοδομικό υλικό, τα επιτραπέζια παιχνίδια 

αλλά κάτι άλλο καθώς και το ίδιο ποσοστό χρησιμοποιεί έργα τέχνης. 

 Ποσοστό 1,85% συγκεντρώνουν το κολλάζ, η πηλοπλαστική και κάτι 

άλλο εκτός από εικαστικά παιχνίδια. 

 

12η) Στον Πίνακα 22 φαίνονται οι απαντήσεις στην ερώτηση με ποια εικαστικά 

παιχνίδια επιδιώκουν οι νηπιαγωγοί να κάνουν τα παιδιά 

«συγκέντρωση, οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων». Από το 

σύνολο των ερωτηματολογίων (70) δεν απάντησαν οι 37. Οι υπόλοιπες 

ερωτήσεις αναλύθηκαν ποιοτικά και επεξεργάστηκαν ποσοτικά και 

δείχνουν ότι σύμφωνα με τις νηπιαγωγούς: 

 Στην πρώτη θέση των απαντήσεων και με ποσοστό 21,62% βρίσκονται 

οι καθημερινές ρουτίνες και οι πίνακες διπλής εισόδου. 

 Το 13,51% χρησιμοποιούν φυσικά υλικά. 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

5,56% 

1,85% 1,85% 1,85% 
3,70% 

5,56% 
3,70% 3,70% 

5,56% 5,56% 

14,81% 

18,52% 

27,78% 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:45:12 EEST - 44.213.66.193



96 
 

 Το 8,11% επιτυγχάνουν αυτή τη μαθηματική επιδίωξη με τα υλικά κατά 

τη διάρκεια κατασκευών. 

 Πολλές απαντήσεις συγκεντρώνουν το ποσοστό των 5,41%. Πιο 

συγκεκριμένα, η ζωγραφική, τα ιστογράμματα- ιδεογράμματα, το κολλάζ 

και οι δραστηριότητες με έργα τέχνης. 

 

Πίνακας 22: Πώς διδάσκουν οι νηπιαγωγοί συγκέντρωση, οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων 

 

 

 Το 2,7% απάντησαν ότι χρησιμοποιούν τάγκραμ, ότι δίνουν φύλλο 

εργασίας, ότι κάνουν παιχνίδια στον υπολογιστή, ότι επιτυγχάνουν αυτή 

την μαθηματική επιδίωξη μέσα από όλες τις εικαστικές δράσεις, και ότι 

δεν χρησιμοποιούν εικαστικά παιχνίδια αλλά κάτι άλλο. 

 

12θ) Στον Πίνακα 23 φαίνονται οι απαντήσεις στην ερώτηση με ποια εικαστικά 

παιχνίδια επιδιώκουν οι νηπιαγωγοί να κάνουν τα παιδιά «αρίθμηση». 

Από το σύνολο των ερωτηματολογίων (70) δεν απάντησαν καθόλου στην 

ερώτηση οι 24. Από τις υπόλοιπες απαντήσεις αφού αναλύθηκαν 

ποιοτικά και επεξεργάστηκαν ποσοτικά δείχνουν ότι, σύμφωνα με τις 

νηπιαγωγούς: 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό 27,66% αξιοποιούν τις καθημερινές ρουτίνες. 

 Το 17,02% επιδιώκουν την αρίθμηση μέσω της κατασκευής 

αριθμογραμμών. 
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 Το 14,89% ενθαρρύνει τα παιδιά να κάνουν αρίθμηση αντικειμένων στις 

ζωγραφιές τους. 

 Το 8,51% προωθούν την αρίθμηση μέσω μουσικών παιχνιδιών. 

 Στην ίδια θέση και με ποσοστό 4,26% συγκεντρώνουν η αρίθμηση μέσω 

φυσικών υλικών, η ενασχόληση με σχήματα και με χρώματα, η βιωματική 

κατανόηση μέσω παραμυθιού, και τα φύλλα εργασίας. 

 

Πίνακας 23: Πώς διδάσκουν οι νηπιαγωγοί αρίθμηση   

 

 

 Στην ίδια θέση και με ποσοστό 2,13% συγκεντρώνουν η αρίθμηση μέσω 

ζωγραφικής, μέσω κολλάζ, με μοτίβο, μέσω έργων τέχνης, με ποίηση, με 

παραδοσιακό παιχνίδι με βώλους και με κάτι άλλο. 

 

12ι) Στον Πίνακα 24 φαίνονται οι απαντήσεις στην ερώτηση με ποια εικαστικά 

παιχνίδια επιδιώκουν οι νηπιαγωγοί να προσδιορίζουν τα παιδιά «τη 

θέση αντικειμένων αλλά και του εαυτού τους στο χώρο και τον 

προσανατολισμό σε αυτόν, την αναγνώριση σχημάτων και των 

ιδιοτήτων τους». Από το σύνολο των ερωτηματολογίων (70) δεν 

απάντησαν 30. Από τις υπόλοιπες απαντήσεις αφού αναλύθηκαν 

ποιοτικά και επεξεργάστηκαν ποσοτικά δείχνουν ότι, σύμφωνα με τις 

νηπιαγωγούς: 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό 46,67% αξιοποιούν ψυχοκινητικές 

δραστηριότητες. 

 Το ποσοστό 17,78% αξιοποιούν τα σχήματα. 
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 Το ποσοστό 15,56% χρησιμοποιούν την χαρτογράφηση. 

 Ποσοστό 4,44% συγκεντρώνουν η αξιοποίηση έργων τέχνης και η 

δημιουργία μακέτας. 

 

Πίνακας 24: Πώς διδάσκουν οι νηπιαγωγοί θέση αντικειμένων αλλά και του εαυτού τους στο χώρο και 
προσανατολισμός σε αυτόν, αναγνώριση σχημάτων των ιδιοτήτων τους 

 

 

 Και τέλος ποσοστό 2,22% συγκεντρώνουν το ελεύθερο σχέδιο, τα 

παιχνίδια με γραμμές, σχήματα, χρώματα, η αξιοποίηση του καθρέπτη και 

των συμμετρικών σχεδίων και τα φύλλα εργασίας. 

 

12ια) Στον Πίνακα 25 φαίνονται οι απαντήσεις στην ερώτηση με ποια 

εικαστικά παιχνίδια επιδιώκουν οι νηπιαγωγοί να κάνουν τα παιδιά 

«μετρήσεις». Από το σύνολο των ερωτηματολογίων (70) δεν απάντησαν 

30. Από τις υπόλοιπες απαντήσεις αφού αναλύθηκαν ποιοτικά και 

επεξεργάστηκαν ποσοτικά δείχνουν ότι, σύμφωνα με τις νηπιαγωγούς: 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό 25% αξιοποιούν κάτι άλλο για να κάνουν τα 

παιδιά μετρήσεις και όχι εικαστικά παιχνίδια. 

 Το 22,73% ενθαρρύνει τα παιδιά να κάνουν μετρήσεις χρησιμοποιώντας 

κάποιο βοηθητικό μέσο όπως π.χ. κορδέλα. 

 Το 13,64% ενθαρρύνει τα παιδιά να μετρούν τα υλικά και τα στοιχεία 

στις δημιουργίες τους. 

 Ποσοστό 6,82% συγκεντρώνουν τα παιχνίδια με γραμμές, όγκους, 

σχήματα καθώς και οι μετρήσεις υγρών. 
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Πίνακας 25: Πώς διδάσκουν οι νηπιαγωγοί μετρήσεις 

 

 Ποσοστό 4,55% συγκεντρώνουν τα πειράματα, μετρήσεις ύψους- 

βάρους, η αξιοποίηση φυσικών υλικών, το τύπωμα, οι ομαδικές εργασίες 

ζωγραφικής και χειροτεχνίας και τα φύλλα εργασίας. 

 Και τέλος ποσοστό 2,27% των νηπιαγωγών αξιοποιούν την εκτέλεση 

συνταγών. 

 
12ιβ) Στον Πίνακα 26  φαίνονται οι απαντήσεις στην ερώτηση με ποια 

εικαστικά παιχνίδια επιδιώκουν οι νηπιαγωγοί να κάνουν τα παιδιά 

«εκτιμήσεις». Από το σύνολο των ερωτηματολογίων (70) δεν 

απάντησαν 41. Από τις υπόλοιπες απαντήσεις αφού αναλύθηκαν 

ποιοτικά και επεξεργάστηκαν ποσοτικά δείχνουν ότι, σύμφωνα με τις 

νηπιαγωγούς: 

 Ποσοστό 19,35% δηλώνουν ότι δεν χρησιμοποιούν εικαστικά παιχνίδια 

αλλά κάτι άλλο. 

 Το ποσοστό 16,13% αξιοποιεί τα υλικά για κατασκευές. 

 Το ίδιο ποσοστό 9,68% συγκεντρώνουν τα πειράματα, η αξιοποίηση των 

φυσικών ιδιοτήτων των αντικειμένων και γενικότερα η άποψη κάνοντας 

υποθέσεις. 

 Και τέλος, το ίδιο ποσοστό 3,23% συγκεντρώνουν οι απαντήσεις μέσω 

ζωγραφικής, με παιχνίδια στον υπολογιστή, με κάθε εικαστικό παιχνίδι, 

με έργα τέχνης, με παιχνίδια με ζάρια, χάντρες, ντόμινο, με γραμμές και 

όγκους, με χρώματα και με φύλλο εργασίας.  
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Πίνακας 26: Πώς διδάσκουν οι νηπιαγωγοί εκτιμήσεις 

 

 

ιγ) Στον Πίνακα 27  φαίνονται οι απαντήσεις στην ερώτηση με ποια εικαστικά 

παιχνίδια επιδιώκουν οι νηπιαγωγοί να κάνουν τα παιδιά «επίλυση 

προβλημάτων». Από το σύνολο των ερωτηματολογίων (70) δεν 

απάντησαν 39. Από τις υπόλοιπες απαντήσεις αφού αναλύθηκαν 

ποιοτικά και επεξεργάστηκαν ποσοτικά δείχνουν ότι, σύμφωνα με τις 

νηπιαγωγούς: 

 Το ποσοστό 16,13% απαντούν δίνοντας τον ορισμό της επίλυσης 

προβλημάτων. Ποσοστό 16,13% συγκεντρώνουν οι απαντήσεις για 

εκτιμήσεις υλικών.  

 Ποσοστό 12,9% συγκεντρώνουν οι απαντήσεις των νηπιαγωγών ότι 

προωθούν την επίλυση προβλημάτων με δραστηριότητες με χρώματα 

καθώς και με την δημιουργία σχημάτων με πλαστελίνη. 

 Το ποσοστό 6,45% επιδιώκουν την επίλυση προβλημάτων με αφήγηση 

ιστοριών και παραμυθιών. 

 Και τέλος ποσοστό 3,23% συγκεντρώνουν όλες οι υπόλοιπες απαντήσεις 

δηλαδή, η οργάνωση ομαδικής γιορτής, οι συνθέσεις, τα πειράματα, το 

κολλάζ, τα τυπώματα, τα φυσικά υλικά, οι κάρτες αρίθμησης, οι κάρτες 

φυσικής ακολουθίας, οι υποθετικές ερωτήσεις φυσικών φαινομένων, τα 

φύλλα εργασίας και κάτι άλλο. 
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Πίνακας 27: Πώς διδάσκουν οι νηπιαγωγοί επίλυση προβλημάτων 

 

 
Οι απαντήσεις τις ερώτησης 13 επεξεργάστηκαν ποσοτικά και φαίνονται 

στον πίνακα 28. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των νηπιαγωγών: 

 Οι κατασκευές αξιοποιούνται περισσότερο στο νηπιαγωγείο για 

τη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών αφού συγκεντρώνει 

ποσοστό 67,6%. 

 Σε ποσοστό 63,2% αξιοποιούνται πολύ τα παιχνίδια με 

σχήματα.  

 Σε ποσοστό 61,8% αγιοποιούνται πολύ τα παιχνίδια με 

χρώματα. 

 Περίπου το ½ των νηπιαγωγών (47,1%) αξιοποιούν τα παιχνίδια 

ζωγραφικής με γραμμές.  

 Αρκετά και σε ποσοστό 45,6%, 41,2%, 38,2% και 38,2% 

αξιοποιούνται τα παιχνίδια με εύπλαστα υλικά, παιχνίδια με 

όγκους, παιχνίδια αποτύπωσης επιφανειών και συνθέσεις 

αντίστοιχα. 

0% 
2% 
4% 
6% 
8% 

10% 
12% 
14% 
16% 
18% 

3,23% 

12,90% 

16,13% 

3,23% 3,23% 

6,45% 

3,23% 3,23% 3,23% 

12,90% 

16,13% 

3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:45:12 EEST - 44.213.66.193



102 
 

Πίνακας 28: Αξιοποίηση εικαστικών παιχνιδιών για τη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών 

 

Με μια πιο συγκεντρωτική προσέγγιση των αποτελεσμάτων, όπως 

φαίνεται και στον πίνακα 29, παρατηρούμε ότι: 

 Τα παιχνίδια με χρώματα και με ποσοστό 92,7% αξιοποιούνται 

πολύ & αρκετά για την διδασκαλία μαθηματικών εννοιών. 

 Τα παιχνίδια με σχήματα και οι κατασκευές και με ποσοστό 

89,7% αξιοποιούνται πολύ & αρκετά για την διδασκαλία 

μαθηματικών εννοιών. 

 Τα παιχνίδια ζωγραφικής με γραμμές και με ποσοστό 83,9% 

αξιοποιούνται πολύ & αρκετά για την διδασκαλία των 

μαθηματικών. 

 Τα παιχνίδια με εύπλαστα υλικά συγκεντρώνουν ποσοστό 

80,9% αξιοποιούνται πολύ & αρκετά. 

 Σε μικρότερο ποσοστό 75% αξιοποιούνται οι συνθέσεις. 
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Πίνακας 29: Εικαστικά παιχνίδια που αξιοποιούνται περισσότερο και λιγότερο για την διδασκαλία 
μαθηματικών εννοιών 

 

 Τα παιχνίδια με όγκους αξιοποιούνται από το ½ των 

νηπιαγωγών ελάχιστα & καθόλου. 

 Περίπου το ½ των νηπιαγωγών (39%) αξιοποιούν ελάχιστα & 

καθόλου τα παιχνίδια με σημεία και τα παιχνίδια 

αποτύπωσης επιφανειών. 
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Ζ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Γενικά, μετά την ανάλυση των ευρημάτων διαπιστώνεται ότι οι νηπιαγωγοί ενώ 

χρησιμοποιούν το παιχνίδι ως μέσο αγωγής, δεν αξιοποιούν όπως θα έπρεπε το 

εικαστικό παιχνίδι για την μαθηματική εκπαίδευση των μικρών παιδιών.   

Ειδικότερα, η πρώτη υπόθεση ότι το παιχνίδι εμφανίζεται ως μέσο για τη 

διδασκαλία εννοιών και διαδικασιών σε μαθησιακές περιοχές ως ελεύθερο 

παιχνίδι στο διάλλειμα και ως παιχνίδι στο οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον 

επιβεβαιώθηκε. Αν και οι νηπιαγωγοί αναγνωρίζουν την συμβολή του 

παιχνιδιού στην μάθηση και στην διδασκαλία, αυτό αξιοποιείται περισσότερο με 

τη μορφή του ελεύθερου παιχνιδιού και λιγότερο μέσα στα πλαίσια ενός 

οργανωμένου μαθησιακού περιβάλλοντος. Οι νηπιαγωγοί δημιουργούν τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να παίζουν ελεύθερα, κυρίως μόνα 

τους (χωρίς την συμμετοχή του ενήλικα) σε αναπαραστατικά παιχνίδια, σε 

παιχνίδια με μουσική και με ζωγραφική. 

Η δεύτερη υπόθεσή μας ότι στο χώρο του νηπιαγωγείου, τα εικαστικά 

μπορούν να εφαρμοστούν με τη μορφή ελεύθερου παιχνιδιού, οργανωμένου 

παιχνιδιού καθώς και μέσα από μια σειρά παιχνιδιών πειραματισμού 

επιβεβαιώνεται. Ιδιαίτερα συναντάται με τη μορφή του οργανωμένου 

παιχνιδιού ή καλύτερα με τη μορφή του καθοδηγούμενου παιχνιδιού, όπου ο 

παιδαγωγός είναι υπεύθυνος για την επιλογή υλικών και μέσων και που κάποιες 

φορές περιορίζει την ελεύθερη έκφραση των μικρών παιδιών. 

Η τρίτη υπόθεσή μας ότι τα μαθηματικά μπορούν να εφαρμοστούν στο 

νηπιαγωγείο με τη δημιουργική εικαστική αξιοποίηση υλικών και τεχνικών δεν 

επαληθεύτηκε εξ’ ολοκλήρου. Και αυτό γιατί ενώ φαίνεται από τις απαντήσεις 

των νηπιαγωγών ότι οι δύο αυτές μαθησιακές περιοχές συνδέονται μεταξύ τους 

και οι ίδιοι οι νηπιαγωγοί φαίνεται να το γνωρίζουν αυτό, ωστόσο όταν 

καλούνται να περιγράψουν τι εφαρμόζουν μεγάλο ποσοστό δεν απαντούν ή 

όταν απαντούν, δεν περιγράφουν εικαστικά παιχνίδια αλλά κάτι άλλο. Οι 

περισσότεροι νηπιαγωγοί εφαρμόζουν μια προσέγγιση της μαθηματικής γνώσης 

που χαρακτηρίζει παλιότερες εποχές, προσέγγιση που περιλαμβάνει 
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μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες αλλά που δεν καλλιεργεί τον μαθηματικό 

τρόπο σκέψης.  

Πιο συγκεκριμένα διερευνήθηκαν: 

  

1) η γνώμη των νηπιαγωγών για το τι είναι παιχνίδι 

 

Μετά από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας (Πίνακας 1), 

διαπιστώνεται ότι το παιχνίδι για τους νηπιαγωγούς αποτελεί μέσο για την 

διδασκαλία εννοιών, για την απόκτηση γνώσεων και γενικότερα αποτελεί μέσο 

μάθησης. Η άποψη αυτή των νηπιαγωγών, συμφωνεί με την θεωρία του Groos, 

σύμφωνα με την οποία μέσα από το παιχνίδι, το παιδί καλλιεργείται σωματικά 

και πνευματικά (θεωρία της προπαρασκευαστικής εξάσκησης ή της 

αυτομόρφωσης) (Γέρου, 1984. Thiesen, 2013. Κάππας, 2005). Ο J. Piaget μίλησε 

για την πολύπλευρη συμβολή του παιχνιδιού στην γνωστική ανάπτυξη του 

παιδιού. Μέσω του παιχνιδιού, τα παιδιά εκφράζονται, δημιουργούν και 

αυξάνεται η δημιουργικότητα και η φαντασίας τους (Κιτσαράς, 1997. Κάππας, 

2005). Ο L. Vygotsky υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, το παιδί 

δημιουργεί φανταστικές καταστάσεις και οδηγείται στην αφηρημένη σκέψη 

(Δαφέρμος & Μπαλή, 2009. Καλλιάντα, 2009). Ωστόσο, μέσα από τις απαντήσεις 

των νηπιαγωγών επισημάνθηκε ο ρόλος του παιχνιδιού ως μέσο 

κοινωνικοποίησης και επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης με τους συνομιλήκους, 

συνεργασίας και συντροφικότητας. Πράγματι, σύμφωνα με τη θεωρία του 

Huizinga, το παιχνίδι αποτελεί πολιτισμικό αγαθό και καλλιεργεί την συλλογική 

συνείδηση (Χουιζίνγκα, 1989. Κάππας, 2005). Βέβαια, στις απαντήσεις των 

νηπιαγωγών υπογραμμίστηκε και ο ρόλος του παιχνιδιού ως μέσο χαράς, 

διασκέδασης, ψυχαγωγίας και ευχαρίστησης. Σύμφωνα με τους Janet και 

Chateau, το παιδί χρησιμοποιεί το παιχνίδι ως πηγή χαράς , ικανοποίησης, 

διασκέδασης (Κιτσαράς, 1997. Κάππας, 2005).   

Αξιολογώντας τα παραπάνω ευρήματα, διαπιστώνουμε ότι οι νηπιαγωγοί 

έχουν κατανοήσει τον ρόλο του παιχνιδιού ως μέσο για τη διδασκαλία 

διαφόρων εννοιών, ως μέσο για την κοινωνική του ανάπτυξη και ως μέσο χαράς 

και ψυχαγωγίας.  
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Κάνοντας μια δεύτερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, παρατηρούμε 

ότι μέσω του παιχνιδιού ικανοποιούνται στόχοι που επιδιώκονται από 

διαφορετικές μαθησιακές περιοχές του προγράμματος σπουδών του 

νηπιαγωγείου. Ειδικότερα, αν συγκεντρώσουμε τις απαντήσεις των 

νηπιαγωγών σε συνδυασμό με τις επιδιώξεις μαθησιακών περιοχών, 

παρατηρούμε ότι τα ¾ των απαντήσεων υποστηρίζουν ότι το παιχνίδι 

εξυπηρετεί την ικανοποίηση μαθησιακών επιδιώξεων των μαθηματικών και των 

εικαστικών. Επίσης, λίγο παραπάνω από το ½ των απαντήσεων υποδεικνύει την 

συμβολή στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Παλιότερες 

έρευνες (Buhler,όπως αναφέρεται στο Κάππας, 2005, Decroly & Monchamp, x.x.) 

έχουν διαπιστώσει ότι το παιδαγωγικό παιχνίδι αυτών των ηλικιών δίνει μορφή 

στην ύλη, έχει σχέση με την ανάπτυξη αισθητηριακών αντιλήψεων και της 

κινητικής ικανότητας, καθώς και μεταξύ άλλων και της μύησης στην Αριθμητική. 

Επίσης, πολλά προγράμματα σπουδών έχουν ως βασικό εργαλείο διδασκαλίας 

το παιχνίδι (Work, 2002. Τάφα, 2005) αλλά και ειδικότερα χρησιμοποιείται ως 

μέσο για την εκμάθηση ξένων γλωσσών (Achkasova, 2013) και τη μαθηματική 

εκπαίδευση (Peters, 1998. Popoola, 2014). 

 

2) με ποια μορφή και σε πιο βαθμό εμφανίζεται το παιχνίδι στο νηπιαγωγείο τους 

 

Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων (Πίνακας 2), διαπιστώνεται ότι οι 

περισσότερες νηπιαγωγοί χρησιμοποιούν περισσότερο το παιχνίδι ως ελεύθερο 

παιχνίδι στο διάλλειμα. Ως μέσο για τη διδασκαλία εννοιών και ως παιχνίδι στο 

οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον αξιοποιείται πολύ από τις μισές 

νηπιαγωγούς από τις οποίες απάντησαν. Αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι πολύ 

μικρά τα ποσοστά των νηπιαγωγών που χρησιμοποιούν ελάχιστα το παιχνίδι 

και στις τρεις κατηγορίες, ενώ δεν υπάρχουν απαντήσεις που να δηλώνουν ότι 

δεν χρησιμοποιούν καθόλου το παιχνίδι. Ο Οδηγός νηπιαγωγού επισημαίνει το 

σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το παιχνίδι στην ανάπτυξη των παιδιών 

(Δαφέρμου et al.,2007), το ΔΕΠΠΣ (2003) παρουσιάζει το παιχνίδι ως τον 

πυρήνα του προγράμματος  και το Πρόγραμμα Σπουδών του Νέου Σχολείου 

(ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, 2011) αναγνωρίζει την συμβολή του παιχνιδιού στην ανάπτυξη 

των μικρών παιδιών. 
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Όσο αφορά το βαθμό αξιοποίησης των μορφών του παιχνιδιού,  όπως 

φαίνεται από την ανάλυση των απαντήσεων (Πίνακας 3 & 4), περισσότερο 

εμφανίζεται με τη μορφή ελεύθερου παιχνιδιού και των αναπαραστατικών 

παιχνιδιών. Στον Οδηγό Νηπιαγωγού επισημαίνεται η ανάπτυξη νοητικών 

εικόνων στα παιδιά όταν αυτά συμμετέχουν σε παιχνίδια που μιμούνται ή 

αναπαριστάνουν πρόσωπα ή αντικείμενα (Δαφέρμου et al.,2007). Σε αρκετά 

μεγάλο βαθμό χρησιμοποιούνται τα παιχνίδια με μουσική ενώ τα ¾ των 

νηπιαγωγών χρησιμοποιούν παιχνίδια ζωγραφικής, αυτογνωσίας και 

πειραματισμού. Μόλις οι μισές απαντήσεις χρησιμοποιούν τα παιχνίδια 

εξομοίωσης. Οι Decroly & Monchamp (x.x.) και Κάππα (2005) αναφέρθηκαν ότι 

τα παιδιά των μικρών ηλικιών ασχολούνται με τέτοιες μορφές παιχνιδιού. 

 

3) με ποιους τρόπους ενισχύουν οι νηπιαγωγοί το παιχνίδι των παιδιών 

 

Μετά την επεξεργασία των ευρημάτων(Πίνακας 5), διαπιστώνεται ότι οι 

νηπιαγωγοί ενισχύουν το παιχνίδι των παιδιών κυρίως με τη δημιουργία 

ευνοϊκών συνθηκών π. χ. μέσω της διάθεσης υλικών που επιτρέπουν αρκετές 

δυνατότητες παιχνιδιού.  Επίσης, ένα αρκετά μεγάλο μέρος των νηπιαγωγών 

φροντίζουν να ελέγχουν αν τα υλικά για το παιχνίδι είναι σε καλή κατάσταση 

καθώς και προσφέρουν στο παιδί μορφές παιχνιδιού και επικοινωνίας που 

δίνουν στο παιδί την ευκαιρία να ανακαλύπτει και να δοκιμάζει.  Περίπου στα 

ίδια επίπεδα ανέρχονται και οι απαντήσεις των νηπιαγωγών που αφήνουν το 

παιδί να παίζει και να δημιουργεί με υλικά που είναι εύπλαστα. Περίπου τα ¾ 

των νηπιαγωγών απαντούν ότι προκειμένου να ενισχύσουν το παιχνίδι των 

παιδιών ασχολούνται ενεργά μαζί τους και μόλις οι σχεδόν οι μισές δεν 

αγοράζουν παιχνίδια με τα οποία το παιδί μπορεί να ασχολείται μόνο παθητικά. 

Κάνοντας μια γενική εκτίμηση των απαντήσεων, διαπιστώνεται ότι οι 

νηπιαγωγοί δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες ώστε να μπορούν να παίζουν 

ελεύθερα κυρίως τα παιδιά. Όλοι αυτοί οι τρόποι που χρησιμοποιούν οι 

νηπιαγωγοί προκειμένου να ενισχύσουν το παιχνίδι των παιδιών συμφωνούν με 

τις προτάσεις του Thiesen (2013) και με τον Οδηγό νηπιαγωγού (Δαφέρμου et 

al., 2007). 
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4) η γνώμη των νηπιαγωγών για το τι είναι εικαστικά 

Μετά από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας (Πίνακας 6), 

διαπιστώνεται ότι  σύμφωνα με τις απαντήσεις των νηπιαγωγών, τα εικαστικά 

είναι δημιουργική, ελεύθερη, αβίαστη έκφραση των παιδιών. Με τα εικαστικά τα 

παιδιά δημιουργούν και καλλιεργούν τη φαντασία τους. Τα ευρήματα αυτά 

συμφωνούν με δύο από τις λειτουργίες που επιτελούν οι εικαστικές τέχνες στον 

άνθρωπο. Όπως συναντάμε στους Eisner (2002), Βάο (2008) και Μαγουλιώτη 

(2014), οι τέχνες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της φαντασίας και στην 

καλλιέργεια των αισθήσεων. Επίσης, σύμφωνα με τον Μαγουλιώτη(2014), ο 

δημιουργός εκφράζεται μέσα από τα έργα του.  

Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος των απαντήσεων συνδέει τα εικαστικά με τα 

υλικά, τα μέσα και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή τους 

και μάλιστα επισημαίνονται οι τέχνες (ζωγραφική, σχέδιο) και τα υλικά (πινέλα, 

χρώματα, πλαστελίνη) που συναντάμε κυρίως στο νηπιαγωγείο. 

Εντύπωση προξενεί το γεγονός ότι ένα μικρό μέρος των νηπιαγωγών 

θεωρούν ότι τα εικαστικά αποτελούν μέσο αγωγής και μάλιστα ότι 

χρησιμοποιούνται για την επίτευξη μαθησιακών στόχων και άλλων μαθησιακών 

αντικειμένων. Ενώ, σύμφωνα με τον Cole (2012) και την Sill (2009), τα 

εικαστικά αποτελούν το καταλληλότερο εργαλείο για να διδάξουν στα μικρά 

παιδιά.  

Οι απαντήσεις των νηπιαγωγών σχετικά με τα εικαστικά στοιχεία 

(Πίνακας 7), έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των 

νηπιαγωγών γνωρίζουν και επισημαίνουν ως εικαστικά στοιχεία αυτά που 

κυρίως χρησιμοποιούνται στο χώρο του νηπιαγωγείου. Όλες οι απαντήσεις 

συμφωνούν στα χρώματα και στις γραμμές, μετά αναφέρουν τα σχήματα, 

ακολουθεί η σύνθεση και τα σημεία και περίπου τα ¾ επισημαίνουν τους 

όγκους.  

Οι περισσότεροι νηπιαγωγοί δεν θεωρούν ότι τα πειράματα, τα 

φαινόμενα, οι διαφάνειες και τα προβλήματα ανήκουν στα εικαστικά στοιχεία. 

Ωστόσο, μέσα στο ΔΕΠΠΣ γίνεται αναφορά ότι μέσα από τα εικαστικά τα παιδιά 

παρατηρούν, πειραματίζονται και ερευνούν. Επίσης, σύμφωνα με την Sill, τα 

εικαστικά αποτελούν «εργαλείο» ώστε τα μικρά παιδιά να ασχοληθούν με την 

επίλυση προβλημάτων. Παρόμοια, και στα προγράμματα που αφορούν μικρά 
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παιδιά στην Νότια Καρολίνα αξιοποιούνται εικαστικά παιχνίδια για να 

εξασκηθούν τα παιδιά στην επίλυση προβλημάτων (Betty, 2002). 

Στο χώρο της ελληνικής προσχολικής αγωγής, μετά την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων (Πίνακας 8) φαίνεται πως οι νηπιαγωγοί θεωρούν ότι 

εικαστικά στοιχεία συναντάμε περισσότερο στα οργανωμένα παιχνίδια, 

λιγότερο στα παιχνίδια πειραματισμού και σε μικρότερο ακόμη βαθμό στο 

ελεύθερο παιχνίδι.  Η άποψη αυτή των νηπιαγωγών ταιριάζει περισσότερο με 

την καθοδηγούμενη προσέγγιση της τέχνης, όπου ο εκπαιδευτικός οργανώνει 

και καθοδηγεί το παιδί. Έρχεται σε αντίθεση με την επισήμανση του Morgan 

(1988), σύμφωνα με την οποία οι δραστηριότητες που πρέπει να 

περιλαμβάνονται στο σχολικό πρόγραμμα πρέπει να ενθαρρύνουν τον 

πειραματισμό και την διερεύνηση των υλικών. Αυτά επιτυγχάνονται μέσα από 

μια πιο ελεύθερη και αυτόβουλη προσέγγιση των τεχνών όπου ο καθοδηγητής -

ενήλικας προσφέρει ποικιλία υλικών και μέσων, και ο δημιουργός – παιδί 

παίρνει πρωτοβουλίες και δοκιμάζει. 

 

5) η αντίδραση των παιδιών όταν πραγματοποιούνται εικαστικά παιχνίδια 

 

Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων (Πίνακας 9), διαπιστώνεται ότι τα 

παιδιά αντιδρούν θετικά κατά τη διάρκεια των εικαστικών παιχνιδιών. Τα 

αποτελέσματα αυτά συμφωνούν και με προηγούμενη έρευνα του Μαγουλιώτη 

(2014), σύμφωνα με την οποία τα παιδιά έδειξαν ότι τους αρέσουν να 

ασχολούνται με τα εικαστικά και ιδιαίτερα με την ζωγραφική χρησιμοποιώντας 

διαφορετικά υλικά και μέσα. Αλλά και με την Σωτηροπούλου- Ζορμπαλά (2009), 

η οποία απέδειξε ότι ο παιγνιώδης χαρακτήρας των εικαστικών προκαλούν το 

ενδιαφέρον των παιδιών και δίνουν άλλη διάσταση στη διδασκαλία. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα εικαστικά παιχνίδια 

προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών και αυξάνουν την δημιουργικότητά 

τους. Η Τρίμη(1996) υποστήριξε ότι τα εικαστικά καλλιεργούν την φαντασία 

και την δημιουργικότητα. Επιπλέον, οι νηπιαγωγοί υποστήριξαν ότι τα 

εικαστικά αφήνουν τα παιδιά να εκφραστούν και αυξάνουν την συμμετοχή τους 

στις δραστηριότητες. Αυτά τα αποτελέσματα συμφωνούν με παλιότερες έρευνες 

όπως Harrigan (1984), Case και Dalley (1990), Gil (1994), Malchiodi (1990 & 
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1997).  Οι νηπιαγωγοί επισημαίνουν ότι με τα εικαστικά παιχνίδια μαθαίνουν 

καλύτερα τα παιδιά και οι ίδιες καταφέρνουν να επιτύχουν πιο εύκολα τους 

μαθησιακούς στόχους αφού το ενδιαφέρον των παιδιών διατηρείται αμείωτο. 

Με τα εικαστικά παιχνίδια γίνεται πιο αποτελεσματική η διδασκαλία και 

αυξάνουν την παραμονή των παιδιών στο παιχνίδι. Επίσης, τα ¾ των 

νηπιαγωγών δήλωσαν ότι τα εικαστικά παιχνίδια προκαλούν και  το στοιχείο 

της έκπληξης. Όλα τα παραπάνω, επιβεβαιώνονται από τον Cole (2012), τα 

εικαστικά αποτελούν το καταλληλότερο εργαλείο για να διδάξουν στα μικρά 

παιδιά.   

Ωστόσο, αξίζει να παρατηρήσουμε πως από κάποιες νηπιαγωγοί 

επισημάνθηκε ότι τα παιδιά ζητούν αυστηρή καθοδήγηση καθώς και ότι κάποια 

διστάζουν να συμμετέχουν.  Οι αντιδράσεις αυτές των παιδιών δικαιολογούνται 

από τη θεωρία του Erikson (1950, όπως αναφέρεται στο Elliot et al.,2008) ο 

οποίος αναφερόμενος στα παιδιά αυτής της ηλικίας μίλησε για το Στάδιο 3 – 

Πρωτοβουλία σε αντιδιαστολή με την ενοχή, κατά το οποίο το παιδί μπορεί να 

αισθανθεί ενοχή όταν αντιληφθεί ότι εμπαίζουν τις ιδέες του και τις 

προσπάθειές του. Επίσης, μίλησε και για το ρόλο της συνείδησης κατά τη 

διάρκεια αυτού του σταδίου, που επηρεάζει παιδιά με συναισθηματικά 

προβλήματα παρεμποδίζοντάς τους να εκφραστούν. 

 

6) η γνώμη των νηπιαγωγών για το τι είναι μαθηματικά 

 

Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων (Πίνακες 10 & 11), διαπιστώνεται ότι οι 

νηπιαγωγοί πιστεύουν ότι μαθηματικά είναι τα μαθηματικά στοιχεία. Οι 

περισσότερες απαντήσεις έχουν σχέση με αριθμούς και απαρίθμηση, σχήματα 

και γενικότερα γεωμετρικές έννοιες, ταξινομήσεις- ομαδοποιήσεις – 

αντιστοιχήσεις. Ένα μικρό μέρος των νηπιαγωγών συνδέει τα μαθηματικά με 

την μαθηματική σκέψη και συνδέει την μαθηματική εκπαίδευση με την 

καθημερινότητα. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με παλιότερες έρευνες της 

Τζεκάκη (2007α & 2007β), σύμφωνα με την οποία αρκετοί εκπαιδευτικοί 

συνδέουν τα μαθηματικά με τις μαθηματικές έννοιες ή διαδικασίες που 

χρησιμοποιούνταν και τα παλιότερα χρόνια. Η μαθηματική εκπαίδευση είναι 
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άρρηκτα συνδεδεμένη με την εμπλοκή σε άτυπες μαθηματικές διαδικασίες ή με 

την απασχόληση με μαθηματικά αντικείμενα, σχήματα και αριθμούς.  

Επιπλέον, η σύνδεση των μαθηματικών με την καθημερινότητα δεν 

αποτελεί απαραίτητα και μαθηματικά. Σύμφωνα με την Τζεκάκη (2007α, 2007β, 

& 2014), μαθηματική εκπαίδευση που να συνδέεται με την καθημερινότητα 

είναι όταν οι εκπαιδευτικοί καλλιεργούν τη μαθηματική σκέψη των παιδιών με 

τέτοιο τρόπο ώστε να τα ενθαρρύνουν να σκέφτονται και να δρουν με 

μαθηματικό τρόπο. Ειδικότερα, η πρόταση του οδηγού για το νηπιαγωγείο 

(Δαφέρμου et al. 2007) όπου συνδέει την καθημερινότητα με τα μαθηματικά 

μέσω της Μαγειρικής, δεν αποτελεί μαθηματική δραστηριότητα (Τζεκάκη, 

2007α & 2007β). 

Μετά την ανάλυση των ευρημάτων σχετικά με ποια στοιχεία θεωρούν οι 

νηπιαγωγοί ως μαθηματικά στοιχεία (Πίνακας 12), διαπιστώνεται ότι ως 

μαθηματικά στοιχεία θεωρούν ότι είναι τα σχήματα, οι γραμμές, οι όγκοι, τα 

σημεία, τα προβλήματα κυρίως και σε μικρότερο βαθμό η σύνθεση και τα 

πειράματα.  Οι παραπάνω απαντήσεις των νηπιαγωγών, εκτός από τα 

πειράματα πράγματι αποτελούν μαθηματικά στοιχεία. Όσο αφορά τα 

πειράματα, αυτά καθ’ αυτά δεν αποτελούν μαθηματικά στοιχεία, ωστόσο στις 

ενδεικτικές διαθεματικές δραστηριότητες που προτείνει το ΔΕΠΠΣ 

συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες που ενθαρρύνουν το πείραμα («…να 

πειραματίζονται με διακριτές μονάδες», σελ.598). Αξίζει, επίσης, να 

επισημάνουμε ότι οι μισές από τις νηπιαγωγούς συμπεριλαμβάνουν και τα 

χρώματα αλλά και τα φαινόμενα ως μαθηματικά στοιχεία. Τα φαινόμενα δεν 

ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και όσο αφορά τα χρώματα, 

συμπεριλαμβάνονται στις προτεινόμενες δραστηριότητες του ΔΕΠΠΣ ως 

γνώρισμα των αντικειμένων που βοηθά να προβαίνουν τα παιδιά σε συγκρίσεις, 

ταξινομήσεις κ.α. (ΔΕΠΠΣ, σελ.598). Επίσης, μαθηματικοί τόνισαν τη σημασία 

των χρωμάτων στην μαθηματική σκέψη (Μαγουλιώτης, 2002). 

Από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών σχετικά με τα μαθηματικά στοιχεία, 

διαπιστώνεται ότι αυτά τα μαθηματικά στοιχεία όπως τα σχήματα, οι γραμμές , 

οι όγκοι, τα σημεία και τα προβλήματα που αποτελούν μαθηματικά αντικείμενα 

των μαθηματικών που διδάσκονταν παλιότερα συγκεντρώνουν σχεδόν το 100% 
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των απαντήσεων. Φαίνεται για ακόμη μια φορά η σύνδεση των «σύγχρονων» 

μαθηματικών  με αυτά που δίδασκαν παλιότερα (Τζεκάκη, 2007α & 2007β). 

Προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω και συγκρίνοντας τα ευρήματα 

σχετικά με το ποια θεωρούν οι νηπιαγωγοί εικαστικά και ποια μαθηματικά 

στοιχεία (Πίνακας 13), παρατηρούμε ότι κάποια από τα προτεινόμενα στοιχεία 

ανήκουν (σύμφωνα με τη γνώμη των νηπιαγωγών) και στις δύο κατηγορίες. Τα 

αποτελέσματα αυτά κάνουν εμφανής τη σχέση ανάμεσα στις δυο αυτές 

μαθησιακές περιοχές, όπως έχει διατυπωθεί από πολλούς ερευνητές, 

καλλιτέχνες και μαθηματικούς (Μπουλώ, 2002. Corner & Wilson, 2000. 

Brinkworth & Scott, 2007. Μαγουλιώτης, 2014). Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι 

τα προβλήματα θεωρούνται από τις περισσότερες ως μαθηματικό στοιχείο ενώ 

αντίθετα τα χρώματα θεωρούνται ως εικαστικό στοιχείο. Λαμβάνοντας υπόψη 

τα παραπάνω ευρήματα, διαπιστώνεται ότι μαθηματικά και εικαστικά είναι δυο 

μαθησιακές περιοχές με πολλά κοινά στοιχεία.  

 

7) ποιες μαθηματικές περιοχές περικλείουν εικαστικά παιχνίδια  

 

Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων (Πίνακας 14) διαπιστώνεται ότι 

τουλάχιστον οι μισοί νηπιαγωγοί  θεωρούν ότι όλες οι μαθηματικές περιοχές 

περικλείουν εικαστικά στοιχεία. Αναλυτικότερα, παρατηρούμε ότι η μαθηματική 

περιοχή που περιλαμβάνει ομαδοποιήσεις, διατάξεις και ταξινομήσεις 

συγκεντρώνει σχεδόν το 100% των απαντήσεων. Αυτό συμβαίνει μιας και όλα 

τα παραπάνω γίνονται (όπως προτείνεται και μέσα στον Οδηγό Νηπιαγωγού) 

λαμβάνοντας ως κριτήριο π.χ. το χρώμα, το σχήμα στοιχεία που αποτελούν όχι 

μόνο μαθηματικά αλλά και εικαστικά στοιχεία.  Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και 

όσο αφορά τις σχέσεις και κανονικότητες. Ο Οδηγός Νηπιαγωγού προτείνει ως 

δραστηριότητα το μοτίβο. Το μοτίβο, όμως αποτελεί και ως εικαστικό στοιχείο 

(Μαγουλιώτης, 2002). Αντίθετα, οι απαντήσεις που περιλαμβάνουν 

περισσότερο «μαθηματικές» περιοχές όπως π.χ. αρίθμηση, συγκέντρωση- 

οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων συγκεντρώνουν λιγότερες προτιμήσεις. 

Ωστόσο, από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών τονίζεται η σύνδεση 

αυτών των δύο μαθησιακών περιοχών, αποδεικνύοντας τη δυνατότητα 

διαθεματικής προσέγγισή τους. Άλλωστε, μαθηματικοί μελετούν και 
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εφαρμόζουν τη γεωμετρία μεγάλων ζωγράφων (Μαγουλιώτης, 2014) και 

μεγάλοι καλλιτέχνες εφαρμόζουν στα έργα τους μαθηματικές συναρτήσεις 

(Μπουλώ, 2002. Corner & Wilson, 2000. Brinkworth & Scott, 2007). 

 

8) με ποια εικαστικά παιχνίδια και σε ποιο βαθμό διδάσκουν οι νηπιαγωγοί 

συγκεκριμένες μαθηματικές έννοιες 

  

 Μετά την ανάλυση των ευρημάτων διαπιστώνεται ότι οι νηπιαγωγοί 

όταν τους ζητήθηκε να περιγράψουν με λίγα λόγια εικαστικά παιχνίδια, από τις 

απαντήσεις τους δεν φάνηκε να τα χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό κατά την 

διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών και την επίτευξη των μαθηματικών 

επιδιώξεων.  

Αναλυτικότερα, παρατηρούμε ότι κατά τον τρόπο προσέγγισης της 

έννοιας του αριθμού (Πίνακας 15) αξιοποιούνται εικαστικά παιχνίδια και 

κυρίως ζωγραφική, πηλοπλαστική και παιχνίδια με όγκους – σημεία – και 

όγκους. Ένα πολύ μικρό ποσοστό (1,45%) χρησιμοποιεί τη μαγειρική που όμως 

όπως αναφέρθηκε δεν προωθεί τη μαθηματική σκέψη (Τζεκάκη, 2007α, 2007β) 

καθώς και φύλλα εργασίας (1,45%) τα οποία δεν συμβάλλουν στην καλλιέργεια 

της δημιουργικής σκέψης (Schirrmacher, 1998,  Μαγουλιώτης, 2014).  

Οι απαντήσεις των νηπιαγωγών όσο αφορά τον τρόπο προσέγγισης των 

διαδικασιών αρίθμησης και μέτρησης (Πίνακας 16) δεν υποδεικνύει αξιοποίηση 

των εικαστικών παιχνιδιών σε μεγάλο βαθμό. Μεγαλύτερη βαρύτητα 

συγκεντρώνουν άλλες δραστηριότητες μη εικαστικές ή κάτι άλλο. Εντούτοις, αν 

παρατηρήσουμε αυτές τις απαντήσεις που αξιοποιούν εικαστικά παιχνίδια, τις 

περισσότερες απαντήσεις συγκεντρώνουν τα έργα τέχνης. Πράγματι, τα 

τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες προσέγγισης της γνώσης και 

μάλιστα της μαθηματικής μέσα από την αξιοποίηση των έργων τέχνης 

(Κωσταλίδου, et al., 2014α. Κωτσαλίδου, et al., 2013. Κωτσαλίδου, et al., 2014β). 

Κάτι αντίστοιχο με το προηγούμενο, διαπιστώνεται με την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων όσο αφορά την αξιοποίηση των εικαστικών για την  διδασκαλία 

χωρικών και χρονικών εννοιών (Πίνακας 17). Οι περισσότερες νηπιαγωγοί 

χρησιμοποιούν μη εικαστική προσέγγιση, ενώ όσο αφορά την αξιοποίηση των 

εικαστικών προτείνεται η αξιοποίηση των έργων τέχνης και της ζωγραφικής. 
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Ωστόσο, η αξιοποίηση των εικαστικών παιχνιδιών χρησιμοποιείται 

προκειμένου να διδάξουν σχέσεις και κανονικότητες (Πίνακας 18). Η 

προσέγγιση αυτής της μαθηματικής περιοχής επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της 

ζωγραφικής  η οποία συγκεντρώνει και τις περισσότερες απαντήσεις αλλά και 

με κατασκευές, με παιχνίδια με χρώματα- γραμμές-σχήματα, με πηλοπλαστική, 

με έργα τέχνης. Η εικαστική προσέγγιση της μαθηματικής αυτής γνώσης 

δικαιολογείται μιας και όπως προτείνεται και από τον Οδηγό Νηπιαγωγού, 

περιλαμβάνει το μοτίβο το οποίο είναι και εικαστικό στοιχείο. 

Οι νηπιαγωγοί, όπως διαπιστώνεται από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, δεν αξιοποιούν εικαστικά παιχνίδια για να διδάξουν οργάνωση 

και επεξεργασία δεδομένων (Πίνακας 19). Το μεγαλύτερο ποσοστό χρησιμοποιεί 

άλλους τρόπους μη εικαστικούς, καθώς και πίνακες διπλής εισόδου, πίνακες 

αναφοράς, διαγράμματα, τρόποι περισσότερο «μαθηματικοί». 

Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων όσο αφορά τα εικαστικά 

παιχνίδια που χρησιμοποιούν οι νηπιαγωγοί για να διδάξουν ομαδοποίηση, 

διάταξη και ταξινόμηση (Πίνακας 20), διαπιστώνεται ότι ένα μικρό ποσοστό 

περιγράφει εικαστικά παιχνίδια. Το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυγχάνει αυτή τη 

μαθηματική επιδίωξη χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο των εργασιών των 

παιδιών καθώς και κάτι άλλο μη εικαστικό. Ωστόσο, σε αυτή την ερώτηση 

περιμέναμε προσέγγιση της μαθηματικής αυτής έννοιας με περισσότερο 

εικαστικό τρόπο αφού σε προηγούμενη ερώτηση η περιοχή συγκέντρωσε τις 

περισσότερες απαντήσεις ότι περικλείει εικαστικά στοιχεία (Πίνακας 14). 

Επιπλέον, τα κριτήρια που προτείνονται και από τον Οδηγό Νηπιαγωγού ότι 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να κάνουν ομαδοποίηση, διάταξη και 

ταξινόμηση είναι και εικαστικά (π.χ. χρώμα, σχήμα). 

Σχεδόν καθόλου δεν αξιοποιούν τα εικαστικά παιχνίδια προκειμένου να 

ενθαρρύνουν τα παιδιά να κάνουν αντιστοιχήσεις (Πίνακας 21). Οι νηπιαγωγοί 

περιγράφουν καθημερινές ρουτίνες και φύλλα εργασίας, δραστηριότητες που 

προτείνονται από τον Οδηγό Νηπιαγωγού.  

Η ίδια προσέγγιση διαπιστώνεται και για την πραγματοποίηση της 

μαθηματικής επιδίωξης για συγκέντρωση, οργάνωση και επεξεργασία 

δεδομένων (Πίνακας 22). Περισσότερο συναντάμε δραστηριότητες που 
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περιλαμβάνουν καθημερινές ρουτίνες, πίνακες διπλής εισόδου και άλλες 

δραστηριότητες μη εικαστικές. 

Ούτε και κατά την επιδίωξη της αρίθμησης υπερισχύουν τα εικαστικά 

παιχνίδια (Πίνακας 23). Τα τελευταία συγκεντρώνουν λίγες απαντήσεις ενώ 

περιγράφονται δραστηριότητες περισσότερες «μαθηματικές». 

Προκειμένου τα μικρά παιδιά να προσδιορίζουν τη θέση των 

αντικειμένων αλλά και του εαυτού τους στο χώρο και να προσανατολίζονται σ’ 

αυτόν, οι νηπιαγωγοί αξιοποιούν περισσότερο ψυχοκινητικές δραστηριότητες 

(Πίνακας 24). 

Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων όσο αφορά την επιδίωξη να 

κάνουν τα παιδιά μετρήσεις (Πίνακας 25), περιγράφονται δραστηριότητες που 

δεν αξιοποιούν τα εικαστικά παιχνίδια. Ειδικότερα, όσο αφορά τις μετρήσεις με 

βοηθητικό μέσο κορδέλα, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως εικαστικό παιχνίδι 

εάν η κορδέλα αξιοποιούνταν στη συνέχεια εικαστικά. Στην συγκεκριμένες 

δράσεις χρησιμοποιείται καθαρά ως εναλλακτικό μέσο μέτρησης. 

Ούτε και για την ενθάρρυνση των μικρών παιδιών να κάνουν εκτιμήσεις 

δεν αξιοποιούν εικαστικά παιχνίδια (Πίνακας 26). Οι δραστηριότητες που 

περιγράφονται υποδεικνύουν τον παλιότερο τρόπο προσέγγισης της 

μαθηματικής γνώσης. 

Αντίστοιχη είναι η εικόνα που συναντάμε και για την επίλυση 

προβλημάτων (Πίνακας 27). Εξάλλου, τα προβλήματα αποτελούν, σύμφωνα 

πάντα με τη γνώμη των νηπιαγωγών περισσότερο μαθηματικά στοιχεία 

(Πίνακες 12 & 13) γεγονός που υπαγορεύει μια πιο μαθηματική προσέγγιση. 

Γενικότερα, εκτιμώντας τα παραπάνω συμπεράσματα, διαπιστώνεται ότι 

οι νηπιαγωγοί κάνουν χρήση εικαστικών παιχνιδιών κυρίως για την διδασκαλία 

της έννοιας του αριθμού και για να διδάξουν σχέσεις και κανονικότητες, ενώ για 

τις υπόλοιπες μαθηματικές έννοιες είτε τα χρησιμοποιούν σε περιορισμένο 

βαθμό, είτε δεν τα αξιοποιούν σχεδόν καθόλου. Εντούτοις, παρατηρούμε ότι 

περισσότερο χρησιμοποιούν παιχνίδια με ζωγραφική και σε περιορισμένο βαθμό 

τις υπόλοιπες εικαστικές τέχνες.  

Αντίθετα, μετά την ανάλυση των ευρημάτων σχετικά με το βαθμό 

αξιοποίησης συγκεκριμένων εικαστικών παιχνιδιών (Πίνακες 28 & 29), 

διαπιστώνεται μια διαφορετική εικόνα όσο αφορά την αξιοποίηση – 
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χρησιμοποίηση των εικαστικών παιχνιδιών. Από τις απαντήσεις των 

νηπιαγωγών φαίνεται ότι χρησιμοποιούν περισσότερο παιχνίδια με χρώματα, 

παιχνίδια με σχήματα, παιχνίδια ζωγραφικής με γραμμές, παιχνίδια με εύπλαστα 

υλικά και σε μικρότερο βαθμό παιχνίδια με συνθέσεις. Τα παιχνίδια που 

χρησιμοποιούν λιγότερο είναι παιχνίδια με όγκους, παιχνίδια με σημεία και 

παιχνίδια αποτύπωσης επιφανειών.  
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Η. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να ερευνήσει το βαθμό που οι νηπιαγωγοί 

χρησιμοποιούν το παιχνίδι και ειδικότερα το εικαστικό παιχνίδι για την 

μαθηματική εκπαίδευση των μικρών παιδιών. Η έρευνα αυτή επιχειρεί να δώσει 

μια συνολική εικόνα για το τι συμβαίνει στο χώρο του σύγχρονου νηπιαγωγείου, 

ωστόσο υπάρχουν ορισμένοι μεθοδολογικοί περιορισμοί κατά το μεθοδολογικό 

σχεδιασμό, που κρίνεται αναγκαίο να αναφερθούν. 

Η συλλογή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε από το Νομό 

Πιερίας και τους Νομούς της Θεσσαλίας. Ίσως, θα ήταν σκόπιμο, να 

πραγματοποιηθεί σε περισσότερους νομούς της χώρας ώστε να είναι πιο 

αντιπροσωπευτικό δείγμα προς γενίκευση.  

Η διερεύνηση αυτού του θέματος, εκτιμούμε ότι θα ήταν περισσότερο 

ολοκληρωμένη με την εφαρμογή εικαστικών παιχνιδιών που προάγουν την 

μαθηματική σκέψη στο χώρο του νηπιαγωγείου. Αποτελεί μια περαιτέρω 

πεποίθησή μας, η πραγματοποίηση μιας σειράς συγκεκριμένων εικαστικών 

παιχνιδιών και η καταγραφή όσο αφορά την αποτελεσματικότητά τους ως 

διδακτικό εργαλείο αλλά και τις αντιδράσεις των μικρών παιδιών σε επίπεδο 

αποδοχής, συμμετοχής και παραμονής σ’ αυτά.  
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Θ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Η παρούσα έρευνα έρχεται να επισημάνει ότι στο χώρο του σύγχρονου 

νηπιαγωγείου, ενώ οι νηπιαγωγοί γνωρίζουν την συμβολή του παιχνιδιού στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, δεν αξιοποιούν όσο θα έπρεπε τα παιχνίδια 

και ειδικότερα τα εικαστικά παιχνίδια για τη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών 

και την επίτευξη μαθηματικών επιδιώξεων. Τα εικαστικά παιχνίδια 

πραγματοποιούνται κυρίως με τη μορφή οργανωμένου παιχνιδιού, και μάλιστα 

κατευθυνόμενου από τον εκπαιδευτικό αφού δεν ενθαρρύνεται  ο 

πειραματισμός. Παρατηρείται ένας παραδοσιακός τρόπος προσέγγισης της 

μαθηματικής εκπαίδευσης που δεν συνάδει με τα σύγχρονα προγράμματα 

σπουδών. Αντίθετα, η προσέγγιση της μαθηματικής εκπαίδευσης μέσα από ένα 

τρόπο περισσότερο εικαστικό καλλιεργεί την ικανότητα του μικρού παιδιού να 

σκέφτεται μαθηματικά. 

Κατά τη γνώμη μας, και λαμβάνοντας υπόψη παλαιότερων ερευνών (Sill, 

2009, Κωσταλίδου, et al., 2014α. Κωτσαλίδου, et al., 2013. Κωτσαλίδου, et al., 2014β), 

οι νηπιαγωγοί οφείλουν να δημιουργούν τις συνθήκες ώστε τα παιδιά να 

εμπλέκονται με τις τέχνες μέσα από εικαστικά παιχνίδια. Γιατί τα εικαστικά 

είναι το αποτελεσματικότερο εργαλείο διδασκαλίας για τα μικρά παιδιά και 

εικαστικά σημαίνει (απόσπασμα από απάντηση μιας νηπιαγωγού στο 

ερωτηματολόγιο): 

ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ! ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ! 

ΝΙΩΘΩ! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ! 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΙ! ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ! 

ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ! ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ! 

ΓΟΗΤΕΥΩ ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΥΟΜΑΙ! 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Μ.Π.Σ. «Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη 

παιδική ηλικία»    

                                          
Για ανάγκες έρευνας συμπεριλαμβανόμενης στη σχεδίαση διπλωματικής εργασίας 

της  Ζησάκη Αικατερίνης (μεταπτυχιακή φοιτήτρια - νηπιαγωγός)  με επόπτη τον 

Απόστολο Μαγουλιώτη  (Καθηγητή) σας παρατίθεται το παρακάτω  

ερωτηματολόγιο. Σας παρακαλούν και οι δύο να προβείτε άμεσα και με ειλικρίνεια  

στη συμπλήρωση του.  

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

Α.ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΓΩΓΗΣ 

 

1. Κατά τη γνώμη σας, τι είναι παιχνίδι; (περιγράψτε με λίγα λόγια) 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

2.Με ποια μορφή εμφανίζεται το παιχνίδι στο νηπιαγωγείο σας; (σημειώστε το βαθμό) 

                                                                                        Καθόλου   Ελάχιστα   Αρκετά    Πολύ 

α. Ως μέσο για τη διδασκαλία εννοιών και διαδικασιών     [_]          [_]          [_]        [_]                                      

β. Ως ελεύθερο παιχνίδι στο διάλλειμα                               [_]          [_]          [_]        [_] 

γ. Ως παιχνίδι στο οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον     [_]          [_]          [_]        [_] 

 

 

3.Ποιες μορφές παιχνιδιού αξιοποιείτε στην τάξη και σε πιο βαθμό; (σημειώστε τι 

κάνετε) 

                                                       Καθόλου       Ελάχιστα           Αρκετά           Πολύ 
α. Ελεύθερο παιχνίδι                            [_]                 [_]                     [_]                  [_] 

β. Παιχνίδια με μουσική                      [_]                  [_]                     [_]                  [_] 

γ. Παιχνίδια με ζωγραφική                  [_]                  [_]                     [_]                  [_] 

δ. Αναπαραστατικά παιχνίδια              [_]                  [_]                     [_]                  [_] 

ε. Παιχνίδια εξομοίωσης                      [_]                  [_]                     [_]                  [_] 

στ. Παιχνίδια πειραματισμού               [_]                  [_]                     [_]                  [_] 

ζ. Παιχνίδια αυτογνωσίας                    [_]                   [_]                     [_]                 [_] 
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4. Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους ενισχύετε το παιχνίδι των παιδιών; 

(σημειώστε τι κάνετε) 

 

α. Ασχολείστε ενεργά με το παιδί, προκαλείτε την περιέργειά του                            [_] 

β. Προσφέρετε μορφές παιχνιδιού και επικοινωνίας που δίνουν στο παιδί την 

ευκαιρία να ανακαλύπτει και να δοκιμάζει καινούρια πράγματα                               [_] 

γ. Δημιουργείτε ευνοϊκές συνθήκες π.χ. μέσω τις διάθεσης υλικών που επιτρέπουν 

αρκετές δυνατότητες παιχνιδιού                                                                                  [_] 

δ. Αφήνετε το παιδί να παίζει και να δημιουργεί με υλικά που είναι εύπλαστα         [_] 

ε. Ελέγχετε αν τα υλικά για το παιχνίδι είναι σε καλή κατάσταση                             [_] 

στ. Δεν αγοράζετε παιχνίδια με τα οποία το παιδί μπορεί να ασχολείται μόνο  

      παθητικά                                                                                                                [_]    

 

 

 

Β.ΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΩΣ ΕΙΔΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

  

5. Τι είναι τα εικαστικά; (περιγράψτε με λίγα λόγια) 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

6.Σημειώστε ποια από τα παρακάτω γνωρίζετε ότι αποτελούν εικαστικά στοιχεία 

α. Σημεία                            [_] 

β. Γραμμές                         [_] 

γ. Σχήματα                          [_] 

δ. Όγκοι                              [_] 

ε. Χρώματα                         [_] 

στ. Σύνθεση                         [_] 

ζ. Προβλήματα                    [_] 

η. Διαφάνειες                       [_] 

θ. Πειράματα                       [_] 

ι. Φαινόμενα                        [_]        
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7. Τι είδη παιχνιδιού περικλείουν τα εικαστικά στοιχεία; 

α. Ελεύθερο παιχνίδι                 [_] 

β. Οργανωμένο παιχνίδι            [_] 

γ. Παιχνίδια πειραματισμού      [_] 

 

 

8. Όταν πραγματοποιείτε μέσα στην τάξη εικαστικά παιχνίδια, παρατηρείτε ότι: 

α. Προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών              [_] 

β. Αυξάνουν την δημιουργικότητά τους                  [_] 

γ. Προκαλούν το στοιχείο της έκπληξης                 [_] 

δ. Αφήνουν τα παιδιά να εκφραστούν                     [_] 

ε. Αυξάνουν τη συμμετοχή  των παιδιών                 [_] 

στ. Αυξάνουν την παραμονή τους στο παιχνίδι       [_] 

ζ. Διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον  των παιδιών [_] 

η. Μαθαίνουν καλύτερα  τα παιδιά                          [_] 

θ. Επιτυγχάνονται πιο εύκολα οι στόχοι σας           [_] 

ι. Γίνεται πιο αποτελεσματική η διδασκαλία           [_] 

ια. Τα παιδιά βαριούνται γρήγορα                           [_] 

ιβ. Τα παιδιά ζητούν αυστηρή καθοδήγηση            [_] 

ιγ. Τα παιδιά διστάζουν να συμμετέχουν                [_] 

  

 

Γ.ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

 

  

9.Τι είναι τα μαθηματικά; (περιγράψτε με λίγα λόγια) 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

10.Σημειώστε ποια από τα παρακάτω γνωρίζετε ότι αποτελούν μαθηματικά 

στοιχεία 

α. Σημεία                            [_] 

β. Γραμμές                         [_] 

γ. Σχήματα                          [_] 

δ. Όγκοι                              [_] 

ε. Χρώματα                         [_] 

στ. Σύνθεση                         [_] 

ζ. Προβλήματα                    [_] 

η. Διαφάνειες                       [_] 

θ. Πειράματα                       [_] 

ι. Φαινόμενα                        [_]        
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11.Ποιες μαθηματικές περιοχές περικλείουν εικαστικά παιχνίδια; 

α. Έννοια του αριθμού [_] 

β. Διαδικασίες αρίθμησης και μέτρησης [_] 

γ. Χωρικές και χρονικές έννοιες [_] 

δ. Σχέσεις και κανονικότητες ( π.χ. το μοτίβο σε ένα σχέδιο, τη σειρά με την οποία 

εμφανίζονται οι αριθμοί σε μια ακολουθία κ.τ.λ.  [_] 

ε. Οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων  [_] 

στ. Ομαδοποίηση, διάταξη και ταξινόμηση (ως προς το χρώμα, το σχήμα, το μέγεθος 

ή άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή ιδιότητες)  [_] 

ζ. Αντιστοιχήσεις  [_] 

η. Συγκέντρωση, οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων  [_] 

θ. Αρίθμηση (δηλ. να απαγγέλλουν την ακολουθία των φυσικών αριθμών), -

απαρίθμηση και μέτρηση [_] 

ι. Θέση αντικειμένων αλλά και του εαυτού τους στο χώρο και προσανατολισμός σε 

αυτόν, αναγνώριση σχημάτων των ιδιοτήτων τους  [_] 

ια. Μετρήσεις  [_] 

ιβ. Εκτιμήσεις  [_] 

ιγ. Επίλυση προβλημάτων  [_] 

 

 

12.Αναφέρετε πώς διδάσκετε τις παρακάτω μαθηματικές έννοιες με εικαστικά 

παιχνίδια; (περιγράψτε με λίγα λόγια) 

α. Έννοια του αριθμού 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

β. Διαδικασίες αρίθμησης και μέτρησης 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

γ. Χωρικές και χρονικές έννοιες 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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δ. Σχέσεις και κανονικότητες ( π.χ. το μοτίβο σε ένα σχέδιο, τη σειρά με την 

οποία εμφανίζονται οι αριθμοί σε μια ακολουθία κ.τ.λ.) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………ε

ε. Οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

στ. Ομαδοποίηση, διάταξη και ταξινόμηση (ως προς το χρώμα, το σχήμα, το 

μέγεθος ή άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή ιδιότητες) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ζ. Αντιστοιχήσεις 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

η. Συγκέντρωση, οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

θ. Αρίθμηση (δηλ. να απαγγέλλουν την ακολουθία των φυσικών αριθμών), -

απαρίθμηση και μέτρηση 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ι. Θέση αντικειμένων αλλά και του εαυτού τους στο χώρο και προσανατολισμός 

σε αυτόν, αναγνώριση σχημάτων των ιδιοτήτων τους 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ια. Μετρήσεις 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ιβ. Εκτιμήσεις 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ιγ. Επίλυση προβλημάτων 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

13. Σε ποιο βαθμό αξιοποιείτε τα παρακάτω εικαστικά παιχνίδια για την 

διδασκαλία μαθηματικών εννοιών (σημειώστε σε ποιο βαθμό 

                                                             Καθόλου       Ελάχιστα       Αρκετά         Πολύ 
α. Παιχνίδια με εύπλαστα υλικά               [_]                   [_]                 [_]                [_] 

β. Παιχνίδια με χρώματα                          [_]                    [_]                 [_]                [_] 

γ. Παιχνίδια ζωγραφικής με γραμμές       [_]                    [_]                 [_]                [_] 

δ. Παιχνίδια  με σημεία                            [_]                    [_]                 [_]                [_] 

ε. Παιχνίδια αποτύπωσης επιφανειών      [_]                    [_]                  [_]               [_] 

στ. Παιχνίδια με σχήματα                         [_]                    [_]                  [_]               [_] 

ζ. Κατασκευές                                           [_]                    [_]                  [_]               [_] 

η. Παιχνίδια με όγκους                            [_]                    [_]                  [_]                [_] 

θ. Συνθέσεις                                             [_]                    [_]                  [_]                [_] 

Ευχαριστούμε θερμά 
για την βοήθεια σας! 
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