
Εισαγωγή

Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται να προσέρχεται στις προσχολικές τάξεις ένας σταθερά αυξανόμενος 
αριθμός παιδιών με μειωμένες δεξιότητες αυτονομίας σε επίπεδο διαχείρισης των ατομικών, συναισθηματι-
κών αλλά και γνωστικών τους αναγκών. Συγκεκριμένα, τα παιδιά δυσκολεύονται —και ορισμένα σε υψηλό 
βαθμό— να εργαστούν μέσα στην τάξη είτε ατομικά είτε συλλογικά, να διαχειριστούν λειτουργικά τα συναι-
σθήματά τους κατά τις μεταβατικές περιόδους (αρχική μετάβαση: από το οικογενειακό περιβάλλον στο νηπι-
αγωγείο και τελική μετάβαση: από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο) αλλά και να αυτοεξυπηρετηθούν σε 
καίριες βιολογικές τους ανάγκες. Επίσης, συχνά αδυνατούν να συγκεντρωθούν και να σκεφθούν δημιουργικά, 
να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες που απαιτούν λεπτό χειρισμό αντικειμένων (π.χ. φερμουάρ, κουμπιά 
κ.λπ.). Σε μια προσπάθεια κάλυψης των αναγκών αυτών, οι εκπαιδευτικοί των προσχολικών τάξεων, επιδιώ-
κουν την προτεραιότητά τους χωρίς όμως να γνωρίζουν με ποιους τρόπους και διαδικασίες μπορούν να επι-
τύχουν ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αυτό συμβαίνει ίσως γιατί η προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα ξεκινά 
όταν το παιδί έχει συμπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του, και όχι το δεύτερο ή τρίτο, όπως συμβαίνει 
συνήθως στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Τα δεδομένα της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας αλλά και των Ψυχο-
δυναμικών θεωριών (Ψυχαναλυτική και Ψυχοκοινωνική θεωρία) τονίζουν ότι το παιδί στην ηλικία των τεσσά-
ρων ετών θα πρέπει να έχει θεμελιώσει ένα εύρος ατομικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, καθώς δομικά 
στοιχεία της προσωπικότητάς του, όπως η αίσθηση της αυτονομίας και της πρωτοβουλίας, χτίζονται σταδιακά 
από το δεύτερο έτος της ζωής του και μετά. Κατά συνέπεια, προσερχόμενο στην πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης 
(και όχι αγωγής), το παιδί αναμένεται να είναι ικανό να αυτοεξυπηρετηθεί και να αλληλεπιδράσει με τους συ-
νομηλίκους του σε έναν ικανοποιητικό βαθμό. Δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει και οι εκπαιδευτικοί αναζητούν 
λύσεις στο συγκεκριμένο αδιέξοδο στρεφόμενοι: α) στις οικογένειες των παιδιών που παρουσιάζουν σημα-
ντικές αδυναμίες σε επίπεδο ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ή/και β) στα στελέχη της εκπαίδευσης 
(Σύμβουλοι εκπαίδευσης γενικής και ειδικής αγωγής) που ως καθ’ ύλην αρμόδιοι καλούνται να δώσουν λύσεις, 
ή/και γ) στα κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ), ή/και δ) στο υπάρχον Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών όπου μέσα από τη μαθησιακή περιοχή της Προσωπικής και Κοινωνικής ανάπτυξης προτείνονται 
κάποιες διδακτικές παρεμβάσεις σε επίπεδο διαχείρισης αυτόνομων δεξιοτήτων, αλλά σε πολύ περιορισμένη 
έκταση. Επιγραμματικά σχεδόν αναφέρονται η καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης των νηπίων, της 
εξατομίκευσης εργασιών, της διαπραγμάτευσης κανόνων, της παροχής επιλογών χωρίς όμως να προτείνονται 
συγκεκριμένα μέσα, διαδικασίες και τεχνικές.

Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι αποτέλεσμα μιας «γόνιμης» αναζήτησης στους «κόλπους» της διεθνούς σχε-
τικής βιβλιογραφίας και στα Αναλυτικά Προγράμματα της Ευρώπης, με σκοπό την υποστήριξη του έργου των 
εκπαιδευτικών ώστε αυτοί να μπορούν να παρεμβαίνουν σε θέματα που αφορούν την ατομική και την κοινω-
νική ενδυνάμωση των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Στόχος του είναι, επίσης, να περιγράψει τα κρίσιμα στάδια 
ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού και πώς οι «σημαντικοί άλλοι» μπορούν να λειτουργήσουν ως «παρά-
γοντες-κλειδιά» ώστε να ανταπεξέλθουν τα παιδιά δυναμικά και ευέλικτα στις συγκρούσεις που προκύπτουν 
από τις προσωπικές τους επιλογές με το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό τους περιβάλλον. Επιπλέον, σκοπός 
του βιβλίου αυτού είναι να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα που διατυπώθηκαν από εκπαιδευτικούς της 
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προσχολικής βαθμίδας σχετικά με την αυτονομία του παιδιού και τις συνθήκες που την επηρεάζουν θετικά, 
όπως το σχολικό περιβάλλον, τα κατάλληλα παιδαγωγικά υλικά και εργαλεία και η καλλιέργεια αποτελεσματικών 
σχέσεων ανάμεσα στο παιδί, τον εκπαιδευτικό και τον γονέα. 

Το παρόν βιβλίο αποτελείται από δύο βασικά μέρη. Στο πρώτο μέρος, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο 
της διαδικασίας αυτονόμησης του παιδιού. Στόχος του είναι ο αναγνώστης να κατανοήσει μέσα από σύγχρονες 
επιστημονικές θεωρήσεις και οπτικές, σχετικές με την ανάπτυξη της αυτονομίας, τους βασικούς λόγους για τους 
οποίους το παιδί αυτής της ηλικίας είναι σημαντικό να κατακτήσει συγκεκριμένες δεξιότητες πριν προχωρή-
σει σε πιο σύνθετες και απαιτητικές ψυχογνωστικές διεργασίες. Δίνεται έμφαση στην προσωπική και κοινωνική 
ανάπτυξη του παιδιού και στον ρόλο του εκπαιδευτικού σε αυτήν την εξελικτική διαδικασία. Παρουσιάζονται, 
επίσης, οι σχετικές παιδαγωγικές προτάσεις από το ελληνικό Πρόγραμμα Σπουδών για το νηπιαγωγείο (το οποίο 
δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα καθολικά στις μονάδες της προσχολικής εκπαίδευσης της χώρα μας —προβλέπεται 
από το έτος 2023-24) αλλά και προτάσεις από το γαλλικό Πρόγραμμα Σπουδών για το νηπιαγωγείο σχετικά με 
την αυτονομία του παιδιού, όπως τα εργαστήρια αυτόνομου χειρισμού αντικειμένων που στοχεύουν στην αυτο-
συγκέντρωση, τον οπτικοκινητικό συντονισμό και την πολύπλευρη εξέλιξη του παιδιού σε κρίσιμες δεξιότητες, 
με την αξιοποίηση και χρήση απλών καθημερινών αντικειμένων. 

 Στο πρώτο μερος του βιβλίου, ο αναγνώστης (εκπαιδευτικός ή/και γονέας) θα λάβει απαντήσεις σε ερωτή-
ματα του τύπου:

α. Ποια σημαντικά στάδια ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης διανύει το παιδί τα πρώτα χρόνια της ζωής του;

β. Ποιες κινητικές δεξιότητες πρέπει να κατακτήσει; 

γ. Ποια η σχέση των κινητικών δεξιοτήτων με τη γνωστική ανάπτυξη και την αυτονομία;

δ.  Ποιες μορφές συμπεριφοράς από μεριάς των γονέων μπορούν να υποστηρίξουν την αίσθηση αυτονομί-
ας και πρωτοβουλίας των παιδιών; 

ε. Ποιες αναπτυξιακές διαδικασίες επηρεάζει η κατάκτηση της αυτονομίας;

στ.  Ποιες πρακτικές από μεριάς εκπαιδευτικών και γονέων ενισχύουν την αυτονομία, την αυτο-αποτελεσμα-
τικότητα και το αίσθημα αυτοδιάθεσης των παιδιών; 

ζ. Ποια χαρακτηριστικά του σχολικού χώρου μπορούν να την υποστηρίξουν;

η.  Πώς προτείνεται η υποστήριξη της αυτονομίας των παιδιών προσχολικής ηλικίας στα ευρωπαϊκά Αναλυ-
τικά Προγράμματα Σπουδών;

θ.  Πώς προτείνεται η υποστήριξη της αυτονομίας των παιδιών προσχολικής ηλικίας από το νέο Πρόγραμμα 
Σπουδών στη χώρα μας; 

ι. Πώς υποστηρίζεται η αυτονομία των παιδιών από το γαλλικό Πρόγραμμα Σπουδών; 

ια. Πώς διαμορφώνονται τα κέντρα μάθησης και κατάκτησης αυτόνομων δεξιοτήτων; 

ιβ. Τι εμπεριέχει ένα εργαστήριο αυτόνομου χειρισμού αντικειμένων;

ιγ. Πώς αξιολογώ την επιτυχία ή την αποτυχία ενός εργαστηρίου; 

ιδ.  Οι κανόνες και τα όρια (βασικά στοιχεία ενός εργαστηρίου) μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα με 
την ενδυνάμωση της εικόνας του εαυτού και την αίσθηση αυτονομίας των παιδιών;

ιε.  Πώς μπορούν να εναρμονιστούν οι πρακτικές του σχολείου και της οικογένειας με στόχο την ενίσχυση 
της αυτονομίας των παιδιών;

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, παρουσιάζονται παραδείγματα εργαστηρίων αυτόνομου χειρισμού αντικειμένων 
από διάφορες μαθησιακές περιοχές, όπως εφαρμόστηκαν από εκπαιδευτικούς σε νηπιαγωγεία του νομού Ηρακλείου 
Κρήτης, στο πλαίσιο μιας σειράς βιωματικών εργαστηριακών επιμορφώσεων που πραγματοποίησαν οι συγγραφείς 
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του παρόντος βιβλίου και είχαν συνολική διάρκεια δύο σχολικά έτη. Ο αριθμός τους θα μπορούσε να είναι υπερ-
τριπλάσιος αν λάβουμε υπόψη τα μεγάλα διαστήματα που τα σχολεία της χώρας μας παρέμειναν κλειστά λόγω της 
πανδημίας από τον ιό SARS-CoV-2, χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες οι παιδαγωγικές προτεραιότητες των εκπαιδευ-
τικών αναδιαμορφώθηκαν για να συναντήσουν τις τρέχουσες σημαντικές ανάγκες των μαθητών τους.

Τα εργαστήρια αυτονομίας, όπως ονομάζονται συνοπτικά στη Γαλλία, όπου εφαρμόζονται αρκετά χρόνια με εξαι-
ρετικά αποτελέσματα, θεωρήθηκε καλό να πραγματοποιηθούν και στον τόπο μας αφού προσαρμόστηκαν στην ιδι-
αίτερη φύση του ελληνικού νηπιαγωγείου. Σκοπός των εργαστηρίων αυτών είναι να συμπληρώσουν σημαντικά πεδία 
του υπάρχοντος Προγράμματος Σπουδών αλλά και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών της ανάλογης 
βαθμίδας, των ίδιων των παιδιών καθώς και των γονιών τους, στον τομέα της αυτονομίας. Τα εργαστήρια αυτονομίας 
παρουσιάζονται ανά Θεματικές Ενότητες, με τα περισσότερα από αυτά στα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και 
τις Τέχνες και λιγότερα στη Γλώσσα και τις Κοινωνικές Επιστήμες. Παρατηρήθηκε από τους/τις εκπαιδευτικούς ότι 
το υλικό των εργαστηρίων εξυπηρετεί άλλες Θεματικές Ενότητες περισσότερο και άλλες λιγότερο, π.χ. στη Γλώσσα 
τα εργαστήρια που κατάφεραν να ολοκληρωσουν οι εκπαιδευτικοί των προσχολικών τάξεων αφορούν κυρίως τις 
πρώτες χρονικές περιόδους —1ο και 2ο τρίμηνο— και έχουν περιορισμένο γραφοκινητικό χαρακτήρα. Δεν συνδέο-
νται με τον αναδυόμενο γραμματισμό καθώς στο σύνολό του το υλικό εχει μοντεσσσοριανή φιλοσοφία —καρτέλες, 
εικόνες, γράμματα/λέξεις— υλικό χειραπτικό, συμβολικό, αναπαραστατικό.

Το υλικό των εργαστηρίων αυτονομίας δημιουργήθηκε από εκπαιδευτικούς του δημοσίου, μόνιμους, αναπλη-
ρωτές, ειδικής αγωγής και παράλληλης στήριξης. Πρόκειται για ένα παιδαγωγικό υλικό σχεδιασμένο για παιδιά 
προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, με σκοπό την ανάπτυξη της αυτονομίας τους. Το υλικό αυτό μπορεί επί-
σης να διαμορφωθεί κατάλληλα για να υποστηρίξει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού. 
Στην αρχή κάθε εργαστηρίου προτείνεται η χρονική στιγμή που μπορεί να παρουσιαστεί το εργαστήριο μέσα στο 
σχολικό έτος (1ο, 2ο ή 3ο τρίμηνο) και η ηλικιακή ομάδα στην όποια απευθύνεται (προνήπια, νήπια). 

Επιπλέον, ας σημειωθεί ότι στο δεύτερο μέρος του βιβλίου ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να λάβει απαντήσεις σε 
ερωτήματα του τύπου:

α. Πώς μπορώ να ετοιμάσω ένα εργαστήριο αυτόνομου χειρισμού αντικειμένων;

β. Τι στόχους μπορώ να βάλω;

γ. Από ποιες Θεματικές Ενότητες;

δ. Πώς διαμορφώνω με σαφήνεια τις οδηγίες που δίνω στα παιδιά σε σχέση με το περιεχόμενο του εργα-
στηρίου; 

ε. Ποια υλικά είναι ενδιαφέροντα σε αυτήν την κατεύθυνση;

στ. Μπορώ να αξιοποιήσω και με άλλους τρόπους τα υπάρχοντα υλικά;

ζ. Εν τέλει, τα υλικά των εργαστηρίων είναι προσιτά με βάση τους οικονομικούς πόρους ενός ελληνικού 
νηπιαγωγείου;

Τονίζεται ότι το βιβλίο αποτελεί μια παιδαγωγική πρόταση για εν δυνάμει εκπαιδευτικούς, έμπειρους παιδαγω-
γούς και γονείς, καθώς δίνει έμφαση στην υποστήριξη του παιδιού από όλους τους ενήλικες που το περιβάλλουν 
όσον αφορά τον τομέα της κοινωνικοποίησης και της αυτονομίας στα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσής του. Γονείς 
και εκπαιδευτικοί μπορούν να αρχίσουν την εκπαίδευση του παιδιού με την εκμάθηση απλών καθημερινών 
δεξιοτήτων (όπως το ντύσιμο, το πλύσιμο των χεριών, την αυτοεξυπηρέτηση στην τουαλέτα, την καθαριότητα, 
το φαγητό) και να περάσουν σε πιο σύνθετες δεξιότητες και γνώσεις (όπως στοχευμένη επεξεργασία υλικών με 
διαφορετικές δυνατότητες και περιορισμούς, η καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης, η ενίσχυση της ικανότη-
τας επίλυσης προβλήματος κ.λπ.). 

Οι προτάσεις που παρατίθενται είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση περιοριστικές σε ό,τι αφορά την εφαρ-
μογή των εργαστηρίων, σε διαφορετικό από το προτεινόμενο χρονικό διάστημα ή την εφαρμογή τους σε διαφορε-
τική ηλιακή ομάδα ή την εφαρμογή τους σε παιδιά με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Το κάθε υλικό (σφουγγάρι, 
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χάντρες, μανταλάκια, τσόχα, φελλός κ.ά.) μπορεί να αποτελέσει δομικό στοιχείο ενός εργαστηρίου προσαρμοσμέ-
νο στις ήδη κεκτημένες δεξιότητες του κάθε παιδιού με σκοπό να το κινητοποιήσει σε νέες λειτουργικές χρήσεις 
του. Για τον λόγο αυτό, προτείνονται σε κάθε εργαστήριο, σχετικές ως προς τον βασικό στόχο προεκτάσεις αλλά 
και επεκτάσεις του υπάρχοντος, σε άλλες Θεματικές Ενότητες. Τα υλικά νοούνται ως «ανοιχτά» καθώς ο/η κάθε 
εκπαιδευτικός και το κάθε παιδί μπορεί, εξερευνώντας τα, να ανακαλύψει καινοτόμες φόρμες αξιοποίησής τους. 
Κάτω από αυτήν την οπτική αλλά και με δεδομένο ότι στα συγκεκριμένα εργαστήρια μπορούν τα παιδιά να απα-
σχοληθούν δημιουργικά, είτε ατομικά είτε εταιρικά, ρυθμίζοντας ανάλογα και τα συναισθήματά τους, τα εργαστή-
ρια μπορούν να υποστηρίξουν —κατά τη γνώμη μας με εξαιρετικά αποτελέσματα— τις γνωστικές (σκέψη, λογική, 
κρίση, εστίαση προσοχής), συναισθηματικές (επικοινωνία, αυτορρύθμιση, αυτο-οργάνωση, συνέπεια, συνεργασία, 
ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση) και σαφώς τις κινητικές δεξιότητες (σε επίπεδο λεπτής κινητικό-
τητας και οπτικοκινητικού συντονισμού) των παιδιών που φοιτούν στην προσχολική τάξη. 

Ευχόμαστε από καρδιάς το συγκεκριμένο πόνημα «να βρει τον δρόμο του» και να αποτελέσει ένα θαυμάσιο 
εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών της προσχολικής βαθμίδας. 

Οι συγγραφείς

Άννα Αθανασοπούλου
Ελένη Βρετουδάκη
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Πριν από την ομάδα των συνομηλίκων, οι κοινωνικές επαφές του παιδιού πραγματώνονται μέσα στο πλαίσιο 
της οικογένειάς του. Στη συνέχεια, το παιδί εισέρχεται στη μικροκοινωνία του σχολείου: μια κοινωνία με δικούς 
της κανόνες, ρουτίνες και ρυθμούς. Καθοριστική σημασία για την αυτονομία του παιδιού προσχολικής ηλικίας 
έχει και το περιβάλλον της τάξης όπως και η στάση του/της εκπαιδευτικού. Τι σημαίνει όμως «αυτόνομος/η μαθη-
τής/ήτρια» στο νηπιαγωγείο; Πώς το ορίζουν οι εκπαιδευτικοί; Πώς επηρεάζεται η στάση τους; Όπως φαίνεται 
παρακάτω, στον Πίνακα 3.1, από τα χαρακτηριστικά που προσδίδουν οι εκπαιδευτικοί στο αυτόνομο παιδί της 
προσχολικής βαθμίδας, οι προσδοκίες τους είναι αρκετές. Σύμφωνα με τις αναπαραστάσεις τους, ένα αυτό-
νομο παιδί προσχολικής ηλικίας φέρει χαρακτηριστικά ενός μικρού ενηλίκου ο οποίος έχει ήδη κερδίσει την 
αυτονομία του. Το κυριότερο χαρακτηριστικό ενός αυτόνομου παιδιού βάσει των αναπαραστάσεων των εκπαι-
δευτικών είναι η ικανότητά του να μαθαίνει μέσα στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών (Lamb & Reinders, 
2008· Dughi & Ivasiuc, 2017).

Ωστόσο, η πραγματικότητα διαφέρει πολύ. Κάποια μερίδα παιδιών έχει αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθμό 
ορισμένες από τις παραπάνω δεξιότητες κατά την προσχολική περίοδο. Παρ' όλα αυτά, τα περισσότερα παιδιά 
ξεκινούν να εξελίσσονται συστηματικά μέσα στη διετία που φοιτούν στο νηπιαγωγείο και φτάνουν στο κατώφλι 
της εφηβείας στο επίπεδο της πλήρους κατάκτησης (αυτορρύθμιση, αυτογνωσία, συναισθηματική νοημοσύνη). 
Όπως αναφέρει ο Lahire (2005), η έννοια της αυτονομίας συγκεντρώνει ένα σύνολο από χαρακτηριστικά που 
εκτιμώνται στο σχολείο και μερικές φορές δεν μοιράζονται όλα τα παιδιά της τάξης. Η σχολική αυτονομία δεν 
είναι μια «γενική αυτονομία», μια ικανότητα που εξελίσσεται σε όλους. 

3   
 

Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη 
στην προσχολική ηλικία:  

Συνθήκες αυτονομίας  
μέσα στην τάξη του νηπιαγωγείου
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Πίνακας 1.1: Αναπαραστάσεις εκπαιδευτικών για τα χαρακτηριστικά αυτόνομου μαθητή/ήτρια στο νηπιαγωγείο.

Χαρακτηριστικά αυτόνομου μαθητή/ήτρια 
σύμφωνα με  εκπαιδευτικούς–νηπιαγωγούς1:

Ακολουθεί οδηγίες, κανόνες, ρουτίνες, είναι πειθαρχημένος

Παίρνει πρωτοβουλίες

Έχει αυτοπεποίθηση, νιώθει ασφάλεια και σιγουριά

Εμπνέει εμπιστοσύνη

Σέβεται τους άλλους

Είναι ευγενικός

Μοιράζεται

Βοηθάει/υποστηρίζει τους άλλους

Λειτουργεί ως πρότυπο για τους άλλους

Έχει ανεπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες, είναι δημοκρατικός

Διαθέτει αντίληψη, δημιουργική σκέψη, συναισθηματική νοημοσύνη

Διαθέτει αυτογνωσία και αυτορρύθμιση

Φέρει εις πέρας τα καθήκοντά του

Χρησιμοποιεί σωστά τα υλικά

Έχει υψηλό επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης

Ζητά βοήθεια όταν τη χρειάζεται

Από την έναρξη του σχολικού έτους, είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής τάξης να προάγουν και 
να ενισχύουν τις αυτόνομες δράσεις και ενέργειες των παιδιών. Πριν την άφιξη του παιδιού στο νηπιαγωγείο 
υπάρχουν τρεις άξονες πάνω στους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναστοχαστούν με σκοπό να διευκο-
λύνουν τους/τις μαθητές/μαθήτριές τους στη διαδικασία κατάκτησης της αυτονομίας τους: 

1. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού: Ποιες μεθόδους να ακολουθήσω για να βοηθήσω το κάθε παιδί να 
αυτονομηθεί;

2. Οι σχέσεις με τους συνομηλίκους: Πώς θα ενθαρρύνω τα παιδιά να αναπτύξουν ευκολότερα σχέσεις 
τους με τους συνομηλίκους τους;

3. Το κατάλληλο περιβάλλον: Τι αλλαγές μπορώ να πραγματοποιήσω στην τάξη μου και στο παιδαγωγικό 
υλικό για να βοηθήσω τα παιδιά της τάξης μου να αυτοεξυπηρετούνται χωρίς τη δική μου παρέμβαση;

Παρακάτω θα μελετήσουμε αναλυτικά τους παραπάνω άξονες αφού πρώτα αναφερθούμε στην αυτονομία και 
τα επίπεδα στα οποία αναπτύσσεται κατά την προσχολική ηλικία.

1  Τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα συλλέχτηκαν κατά τη διάρκεια ανοιχτών συνεντεύξεων με εκπαιδευτικούς νηπιαγωγείων 
στη Γαλλία (Athanasopoulou, 2011) αλλά και κατά τη διάρκεια σχετικών σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν με εκπαιδευτι-
κούς της προσχολικής βαθμίδας στο Ηράκλειο Κρήτης.



3.1 Επίπεδα αυτονομίας στο νηπιαγωγείο
Η αυτόνομη μορφή συμπεριφοράς είναι μια εξελικτική διαδικασία η οποία πραγματοποιείται σε διάφορα επίπε-
δα: συναισθηματικό, κοινωνικό, γνωστικό και δεξιοτήτων. Το ένα συμπληρώνει μοναδικά το άλλο και όλα μαζί 
συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της έννοιας της αυτονομίας. Το παιδί προοδεύει καθημερινά σε όλους τους το-
μείς. Ενδέχεται όμως σε κάποια επίπεδα να είναι πιο ανεπτυγμένο σε σχέση με άλλα. Μπορεί δηλαδή ένα παιδί 
τεσσάρων ετών να διαθέτει σε ικανοποιητικό βαθμό κοινωνική αυτονομία αλλά όχι γνωστική και αντίστροφα. 
Σύμφωνα με τη Laloux, (2014) η αυτονομία του παιδιού προσχολικής ηλικίας εντοπίζεται και αξιολογείται από 
τους εκπαιδευτικούς στα εξής επίπεδα: 

Αυτονομία σε επίπεδο συναισθημάτων

Αφορά την κατανόηση, αποδοχή και έκφραση συναισθημάτων χωρίς το παιδί να αναζητά συστηματικά την υπο-
στήριξη ή την έγκριση των άλλων. Ένα παιδί με ανεπτυγμένες συναισθηματικές ικανότητες που αναγνωρίζει 
και μιλά για τα συναισθήματά του, εντάσσεται ευκολότερα στο σχολικό περιβάλλον (Dughi & Ivasiuc, 2017). 
Για να επιτευχθεί αυτό, ο εκπαιδευτικός μιλάει πρώτος για τα συναισθήματά του. Με αυτόν τον τρόπο, δείχνει 
εμπιστοσύνη στο παιδί, του «ανοίγεται», μιλάει με ειλικρίνεια, ενώ παράλληλα του «παρέχει» το λεξιλόγιο εκείνο 
για να εκφραστεί και να κατανοήσει τα δικά του συναισθήματα (ασφαλώς συνδυαστικά και με δραστηριότητες 
κατανόησης και διαχείρισης των συναισθημάτων του «εαυτού» και του «άλλου/ων»). 

Όταν το παιδί νιώσει ότι βρίσκεται σε ένα περιβάλλον ασφαλές για εκείνο, μπορεί να εκφραστεί χωρίς να φο-
βάται ότι θα κριθεί αρνητικά. Ο/Η εκπαιδευτικός αποδέχεται τα συναισθήματα και τις θέσεις όλων των παιδιών 
ώστε να ισχυροποιηθούν οι δεσμοί των μελών της ομάδας.

Αυτονομία σε κοινωνικό επίπεδο

Αφορά τη συνειδητοποίηση των ορίων των άλλων και του εαυτού, την αντίληψη της προσωπικής ταυτότητας 
του παιδιού, τις κοινωνικές του σχέσεις, τις φιλίες του, τις διαπραγματεύσεις που κάνει με τους άλλους, την οικει-
οποίηση των κανόνων της ομάδας ή/και του σχολείου. 

Αυτονομία σε επίπεδο γνώσεων

Το αυτόνομο παιδί είναι σε θέση να σκεφτεί μόνο του και να εκφράσει τις ιδέες του, να χρησιμοποιήσει εργαλεία 
για να μάθει, να ταξινομεί, να επιλέγει, να κάνει υποθέσεις, να σχεδιάζει και να εκτελεί τα σχέδιά του με λογικές 
διεργασίες: «Ποια υλικά χρειάζομαι για να κάνω αυτή και αυτή τη δραστηριότητα; Πού θα βρω αυτά τα υλικά 
μέσα στην τάξη; Με ποια λογική σειρά πρέπει να προχωρήσω;». Επίσης, είναι σε θέση πλέον να εφαρμόζει τη 
γνώση σε διάφορα πλαίσια, να ελέγχει και να αξιολογεί την προσπάθειά του.

Αυτονομία σε επίπεδο δεξιοτήτων

Αφορά τη συνειδητοποίηση των φυσικών δυνατοτήτων του σώματος του παιδιού από το ίδιο, τον συντονισμό 
και έλεγχο των καθημερινών χειρονομιών, την ευελιξία, την ευκινησία και φυσικά την αυτοεξυπηρέτηση. Πρό-
κειται για τη λεπτή και την αδρή κινητικότητα του νηπίου και πώς χειρίζεται το σώμα του για να μάθει. Οι διαρκείς 
παρεμβάσεις ή διορθώσεις από τον εκπαιδευτικό δεν διευκολύνουν το παιδί σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, 
καθώς του στερούν την ευκαιρία να μάθει να χειρίζεται μόνο του το σώμα του μέσα από τις προσωπικές προ-
σπάθειες και τους διαρκείς πειραματισμούς του (Laloux, 2014).

3.2 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Για να είναι αποτελεσματικός, ο/η εκπαιδευτικός καλείται να ανταποκριθεί σε έναν ρόλο με ποικίλες διαστάσεις 
(McDonald, 2018). Λειτουργεί ως κοινωνικός παιδαγωγός στην εξελικτική πορεία των παιδιών και ως πρότυπο συμπε-
ριφοράς αλλά και τρόπου σκέψης, στηρίζει συναισθηματικά τα παιδιά στη διαχείριση ποικίλων προκλήσεων και δια-

 3  ΠΡΟΣωΠΊΚΗ ΚΑΊ ΚΟΊΝωΝΊΚΗ ΑΝΑΠΤΥξΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΊΚΗ ΗΛΊΚΊΑ: ΣΥΝθΗΚΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΊΑΣ    | 27



ΜΕΡΟΣ 2 
Εξελικτικά εργαστήρια
αυτόνομου χειρισμού

αντικειμένων



ΚΕΝΤΡΑ ΜΑθΗΣΗΣ ΚΑΊ ΠΡΟΑγωγΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΊΑγωγΕΊΟ | 53

ΓΛΩΣΣΑ
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Εξελικτικά εργαστήρια αυτονόμου χειρισμού αντικειμένων: προνήπια
1ο τρίμηνο: Νοέμβριος–Δεκέμβριος

Όνομα εργαστηρίου: Λαβύρινθοι

Μαθησιακή περιοχή: Γλώσσα: Παραγωγή γραπτού λόγου

Στόχος: 1) εξάσκηση λεπτής κινητικότητας, 2) να αποκτήσουν ικανότητες που υποστηρίζουν τη γραφή.

Οδηγίες: Διάλεξε ένα από τα ταμπλό με τους λαβύρινθους. Σύρε από την αφετηρία ως το τέλος του λαβύρινθου ένα κουμπί χωρίς να ακουμπήσεις 
στις εξωτερικές γραμμές της διαδρομής.

Υλικά:

Πλαστικοποιημένα ταμπλό με λαβύρινθους.

Κουμπιά διαφόρων μεγεθών.

Εξέλιξη δραστηριότητας:

Χρησιμοποίησε περισσότερα ταμπλό με πιο δύσκολους λαβύρινθους. 
Σύρε μικρά κέρματα.

Επέκταση δραστηριότητας:

Με μαρκαδόρους που σβήνουν (για ασπροπίνακα), σχημάτισε τη 
διαδρομή του λαβύρινθου. 
Προσπάθησε να μην ακουμπήσεις στις εξωτερικές γραμμές του λαβύ-
ρινθου. 

Όνομα και επίθετο νηπιαγωγού/δημιουργού του εργαστηρίου αυτονομίας: Άννα Αθανασοπούλου
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Εξελικτικά εργαστήρια αυτονόμου χειρισμού αντικειμένων: προνήπια
2ο τρίμηνο: Ιανουάριος–Φεβρουάριος

Όνομα εργαστηρίου: Μετ’ εμποδίων

Μαθησιακή περιοχή: Γλώσσα: Παραγωγή γραπτού λόγου

Στόχος: 1) εξάσκηση λεπτής κινητικότητας, 2) να αποκτήσουν ικανότητες που υποστηρίζουν τη γραφή.

Οδηγίες: Διάλεξε ένα από τα ταμπλό με τα «εμπόδια». Σύρε από την αρχή ως το τέλος ένα κουμπί χωρίς  
να ακουμπήσεις στα «εμπόδια».  Δηλαδή, με το κουμπί σου θα κάνεις τη διαδρομή επάνω και κάτω από τα εμπόδια.

Υλικά:

Πλαστικοποιημένα ταμπλό με γραμμές και άλλα σχήματα.

Κουμπιά διαφόρων μεγεθών.

Εξέλιξη δραστηριότητας:

Χρησιμοποίησε περισσότερα ταμπλό με πιο δύσκολα εμπόδια. Σύρε μικρά 
αυτοκινητάκια.

Επέκταση δραστηριότητας:

Με μαρκαδόρους που σβήνουν (για ασπροπίνακα) σχημάτισε 
τη διαδρομή πάνω και κάτω από τα εμπόδια. 

Όνομα και επίθετο νηπιαγωγού/δημιουργού του εργαστηρίου αυτονομίας: Άννα Αθανασοπούλου 


