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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Δεν αποτελεί υπερβολή η παραδοχή πως η απαρχή του υλικού πολιτισµού βρίσκεται 
στα λίθινα τέχνεργα της Παλαιολιθικής Εποχής. Ο άνθρωπος, που υπολογίζεται ότι έζησε 
2.500.000 χρόνια πριν από σήµερα, προκειµένου να επιβιώσει σε εχθρικά περιβάλλοντα 
(καιρικές συνθήκες, φυσικά φαινόµενα, άγρια φύση) χρησιµοποίησε το αρχέγονο υλικό της 
πέτρας ως πρώτη ύλη για τη δηµιουργία του εν πρώτοις και φαινοµενικά, ατελούς εργαλείου. 
Ωστόσο στην πραγµατικότητα, τα λίθινα τέχνεργα είναι προϊόντα σκέψης και σκόπιµου  
αποτυπώµατος της γνωστικής του εξέλιξης1. Δηµιουργήθηκαν, έτσι,  τα πρώτα  εργαλεία ως 
µια προέκταση του ανθρώπινου χεριού που εξελίχθηκαν µέσα από τις  διάφορες τεχνικές που 
επινόησε ο άνθρωπος της Παλαιολιθικής Εποχής. 

 Έτσι άρχισαν όλα. 

Αυτή την αρχή  θα επιχειρήσουµε να «αγγίξουµε»  για να  δηµιουργήσουµε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατάλληλες  για παιδιά προσχολικής ηλικίας (4 έως 6 ετών) 
ώστε να προσεγγίσουν βιωµατικά µέσα από το υλικό της πέτρας και τη χρήση πειραµατικών  
λίθινων εργαλείων (αντίγραφα) ένα τόσο µακρινό παρελθόν. Θα προτείνουµε δραστηριότητες 
που µπορούν να υλοποιηθούν τόσο µέσα σε µια τάξη νηπιαγωγείου στο πλαίσιο της 
µουσειακής αγωγής, όσο και σε µια αίθουσα µουσείου που διαθέτει συλλογή λίθινων 
εργαλείων στο πλαίσιο ενός µουσειοπαιδαγωγικού προγράµµατος. 

    Λοιπόν, ας αρχίσουµε... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ο παράγοντας της τύχης δεν αρκεί για να εξηγήσει την κατασκευή εργαλείων από λαξευµένη πέτρα. 
Αναµφίβολα υπάρχει αλλά η τύχη από µόνη της δε θα είχε κανένα αποτέλεσµα χωρίς την ανθρώπινη επινοητική 
δύναµη και επίµονη προσπάθεια (Lévi-Strauss, 2003:74).   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η προσέγγιση της Προϊστορίας από παιδιά προσχολικής ηλικίας  αποτελεί  πρόκληση 
τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για το µουσειοπαιδαγωγό, εφόσον η διαδικασία για την 
κατανόηση ενός τόσο µακρινού παρελθόντος από τα µικρά παιδιά,	   μέσα	  από	   τις	   τεχνικές	   και	  
μεθόδους	   του	   παλαιολιθικού	   ανθρώπου,	   όπως	   αυτές	   αποτυπώθηκαν	   στα	   εργαλεία 
αποκρουσµένου λίθου, απαιτεί τη δηµιουργία νέων µεθοδολογικών εργαλείων καθώς και 
συναφούς εκπαιδευτικού υλικού. 

  Με οδηγό τα λίθινα εργαλεία της Παλαιολιθικής Εποχής µέσω πειραµατικών 
τεχνέργων - κατασκευασµένα από τον επιβλέποντα καθηγητή, κ. Χρήστο Ματζάνα 
(αρχαιολόγο, Δρ. Προϊστορίας) - προτείνουµε µία σειρά δραστηριοτήτων θεµατικής 
προσέγγισης στην τάξη µε βάση το ισχύον αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών για το 
νηπιαγωγείο. Η βασική µας επιδίωξη είναι η προαγωγή της µουσειακής εκπαίδευσης στην 
προσχολική αγωγή και η εξοικείωση των νηπίων µε  τις πρώιµες µορφές  του υλικού 
πολιτισµού ως τεκµήρια της ανθρώπινης διανοητικής εξέλιξης και της διαλεκτικής σχέσης 
ανθρώπου και περιβάλλοντος.         

  Τέλος, σχεδιάσαµε την  εκπαιδευτική δράση για παιδιά προσχολικής ηλικίας µε τίτλο 
«Με µια πέτρα στα χέρια» µε σκοπό τη µουσειοπαιδαγωγική  αξιοποίηση των λίθινων 
εργαλείων της Παλαιολιθικής σε µουσείο που διαθέτει σχετική συλλογή.  Το υποστηρικτικό,  
εκπαιδευτικό υλικό που δηµιουργήθηκε  συνολικά,  µαζί µε τα πειραµατικά λίθινα τέχνεργα,  
αποτέλεσαν το περιεχόµενο  εκπαιδευτικής  µουσειοσκευής - στη διάθεση  των 
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µέσω του Τµήµατος Πολιτιστικών Θεµάτων  
του Νοµού Αχαΐας. 
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ABSTRACT 

  The palaeolithic stone tools. Planning of educative activities of 
museum education for preschool age. 

The approach of Prehistory for preschool children incorporates a challenge for both 
the teacher and the museum educator since the procedure for the understanding, through the 
techniques and methods used by  palaeolithic  man and relevant from the knapped stones, of such a	  
distant	   past by young children requires the creation of new methodological tools as well as 
relevant training material.  

   Being guided by the stone tools of Paleolithic Age through experimental artifacts -
constructed by the supervisor, Mr. Christos Matzanas (archaeologist, Dr. of Prehistory) -we 
recommend a series of thematically-approached activities in the classroom being based on the 
current curriculum for nursery schools. Our main objective is to promote museum education 
in preschool education and familiarize infants with early forms of material culture as evidence 
of human intellectual evolution and the dialectical relationship between man and 
environment.  

  Finally, we designed the educational action for preschoolers entitled "With a stone in 
hands" aiming at the museum educational use of palaeolithic stone tools in a museum that 
has a relevant collection. The supportive, educational material created as a whole, along with 
the experimental stone artifacts, constitute the content of an educational museum kit available 
for teachers in primary education through the Department of Cultural Issues of Achaia. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσουµε να φέρουµε σε επαφή παιδιά προσχολικής 
ηλικίας µε την απαρχή του υλικού πολιτισµού και συγκεκριµένα µε τα λίθινα εργαλεία της 
Παλαιολιθικής Εποχής. Θα σχεδιάσουµε και θα προτείνουµε δράσεις µουσειακής αγωγής στα 
πλαίσια του Διαθεµατικού  Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)  για το 
νηπιαγωγείο δηµιουργώντας ένα εκπαιδευτικό πακέτο διαθέσιµο για αξιοποίηση από τον 
εκπαιδευτικό προσχολικής αγωγής στην τάξη κι, ενδεχοµένως, από το µουσειοπαιδαγωγό  σε 
µουσείο µε συναφή προς το αντικείµενο της εργασίας συλλογή. 

Η σηµαντικότητα της εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι θα διευρύνει τη θεµατολογία 
της µουσειακής αγωγής στο νηπιαγωγείο και θα δώσει στα νήπια  τη δυνατότητα της επαφής 
και αλληλεπίδρασης µε τα ίδια τα αντικείµενα µέσω αντιγράφων (δια της Πειραµατικής 
Αρχαιολογίας) λίθινων εργαλείων2 διευκολύνοντας έτσι την κατανόηση και την ερµηνευτική 
τους προσέγγιση.  Επίσης, θεωρούµε ότι  θα αναδειχθεί ο διαπολιτισµικός χαρακτήρας και η 
οικολογική διάσταση του θέµατος καθώς τα λίθινα εργαλεία κατασκευάστηκαν από φυσικά 
υλικά για να  καλυφθούν ανάγκες και να επιλυθούν πρακτικά προβλήµατα όπως ακριβώς 
συνέβη διαχρονικά σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες. Βέβαια, µε την πάροδο των χρόνων το 
υλικό  κατασκευής  διαφοροποιήθηκε, οι µέθοδοι και οι τεχνικές εξελίχθηκαν και τα εργαλεία 
έγιναν συνθετότερα κι ακριβέστερα. Όµως η  πρωταρχική  ανάγκη  του ανθρώπου να 
επιβιώσει και να επιβληθεί στο περιβάλλον του είναι πανανθρώπινη κι ευελπιστούµε η 
παραπάνω παραδοχή να προσεγγιστεί διαισθητικά από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας µέσα 
από τις δράσεις που θα παρουσιαστούν στην παρούσα εργασία. 

Η δοµή της εργασίας έχει την εξής µορφή: Στο πρώτο µέρος θα αναφερθούµε στο 
θεωρητικό υπόβαθρο που τεκµηριώνει το πρακτικό µέρος που θα ακολουθήσει. Έτσι, στο 
πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε συνοπτικά την Παλαιολιθική Εποχή καθώς και τα λίθινα 
εργαλεία που τη χαρακτηρίζουν. Θα γίνει επιλεκτική παρουσίαση των λίθινων εργαλείων η 
οποία  θα αφορά σε αυτά που θα αξιοποιηθούν στις εκπαιδευτικές µας δράσεις. Στο δεύτερο 
κεφάλαιο θα αναφερθούµε στο θέµα «Η µουσειακή αγωγή στο νηπιαγωγείο»  και στον τρόπο 
διασύνδεσής της  µε το ΔΕΠΠΣ.  Στο δεύτερο µέρος και στο  τρίτο κεφάλαιο θα 
παρουσιάσουµε την πρότασή µας µε συγκεκριµένες εκπαιδευτικές δράσεις που 
εφαρµόστηκαν σε τάξη νηπιαγωγείου για τα σχολικά έτη 2011-2012 και 2013-2014.  Στο  
τέταρτο κεφάλαιο θα προτείνουµε µια παραλλαγή των δραστηριοτήτων για να 
προσαρµοστούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός µουσειοπαιδαγωγικού προγράµµατος σε 
µουσειακό χώρο. Στο πέµπτο κεφάλαιο θα αναφέρουµε τα συµπεράσµατα που προκύπτουν 
από τη συνολική διαπραγµάτευση του θέµατος στη συγκεκριµένη εργασία. Τέλος, θα 
παραθέσουµε τη βιβλιογραφία που αξιοποιήθηκε στο συγκεκριµένο πόνηµα καθώς και το 
παράρτηµα µε φωτογραφικό και άλλο υλικό από την υλοποίηση των δράσεων στη σχολική 
τάξη. 

	  

	  

	  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Πειραµατικά τέχνεργα κατασκευασµένα από τον Δρ. Προϊστορικής Αρχαιολογίας κ. Χρ. Ματζάνα. 
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ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

Η ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΘΙΝΑ  ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

1.1. Χρονολογικό πλαίσιο και υποδιαιρέσεις της Παλαιολιθικής Εποχής 

Ο όρος παλαιολιθικός εµφανίζεται για πρώτη φορά στο βιβλίο του John Lubbock, 
Prehistoric Times (Προϊστορική Εποχή), στο οποίο διαχωρίζεται η Εποχή του Λίθου σε µια 
προγενέστερη Παλαιολιθική και σε µια πρόσφατη Νεολιθική περίοδο (Trigger 2005: 98). 

Τα συνθετικά µέρη της λέξης «παλαιολιθικός», δηλαδή «παλαιός» και «λίθος», 
παραπέµπουν αφενός σε µια χρονολογική κι αφετέρου σε µια πολιτισµική-τεχνολογική 
προσέγγιση της πρώτης και µεγαλύτερης σε διάρκεια  εποχής της προϊστορίας. Η αρχή της 
Παλαιολιθικής ταυτίζεται µε την εµφάνιση στην Αφρική των πρώτων εργαλείων 
αποκρουσµένου λίθου από τον άνθρωπο, περίπου 2.500.000 χρόνια πριν, ενώ το τέλος της 
τοποθετείται εδώ και 10.000 χρόνια πριν από σήµερα, εποχή που χαρακτηρίζεται από την 
υποχώρηση των παγετώνων και τη βελτίωση του κλίµατος (Κουρτέση-Φιλιππάκη 1996: 23).  

Οι πρώτες υποδιαιρέσεις της Παλαιολιθικής τοποθετούνται το 19ο αι. ως αποτέλεσµα 
των µελετών, αρχικά, του Edouard Lartet (1801-71) και στη συνέχεια του Gabriel de Mortillet 
(1821-98). Ο Lartet υποστήριξε ότι «η Παλαιολιθική δεν ήταν µια µεµονωµένη φάση της 
ανθρώπινης εξέλιξης, αλλά µια σειρά από φάσεις, που µπορούσαν να διακριθούν µεταξύ τους 
µε βάση τα τεχνουργήµατα και τα προϊστορικά ζώα µε τα οποία βρίσκονταν σε συνάφεια» 
(Trigger 2005: 98).  Με κριτήρια από την επιστήµη της παλαιοντολογίας διέκρινε τις εξής 
περιόδους από την πιο πρόσφατη προς την παλαιότερη: α) Βίσων, β) Τάρανδος, γ) Μαµούθ 
και Τριχωτός Ρινόκερος και δ) Αρκούδα των Σπηλαίων (Trigger 2005: 99). Ο Mortillet  
βασίστηκε σε πολιτισµικά κριτήρια για την αρχαιολογική υποδιαίρεση της Παλαιολιθικής. 
Επιχείρησε να διακρίνει την κάθε περίοδο µε βάση συγκεκριµένους τύπους τεχνουργηµάτων, 
που ήταν χαρακτηριστικοί µόνο γι’ αυτήν. Η ονοµατολογία των περιόδων κατά Mortillet 
(Χελαία, Μουστέρια, Ωρινάκια, πρώιµη Σολουτραία και ύστερη Μαγδαλήνια) προέρχεται 
από τα ονόµατα των θέσεων στις οποίες ανασκάφθηκαν τα λίθινα τεχνουργήµατα  (Trigger 
2005: 100). 

Στη σύγχρονη εποχή η Προϊστορική Αρχαιολογία έχει υιοθετήσει την υποδιαίρεση 
της Παλαιολιθικής στα  εξής στάδια: την Αρχαϊκή (2,5 εκ. – 1,3 εκ. χρόνια), την Κάτω 
(1.300.00-130.000 χρόνια πριν ), τη Μέση (130.000-35.000 χρόνια πριν) και την Ανώτερη 
Παλαιολιθική (35.000-10.000 χρόνια πριν). Η διαίρεση  αυτή αντικατοπτρίζει κυρίως την 
τεχνολογική εξέλιξη µε συνδέσεις προς τους κυριότερους ανθρώπινους τύπους και τις 
κλιµατολογικές αλλαγές  (Κουρτέση-Φιλιππάκη 1996: 23)3.  

Συγκεκριµένα οι έρευνες του ζεύγους Leakey στην ανατολική Αφρική (θέση Olduvai 
στην Τανζανία), µεταξύ 1953 και 1975, έφεραν στο φως ευρήµατα που σχετίζονται µε  την 
εµφάνιση του Homo habilis κατά την Κατώτερη Παλαιολιθική. Το όνοµα Homo habilis 
σηµαίνει «Άνθρωπος ο Επιδέξιος» και αναφέρεται στην υπόθεση ότι το εν λόγω είδος 
κατασκεύαζε εργαλεία (Leakey 1994: 69).  Ο R. Leakey υποστηρίζει ότι τα πιο αρχαία 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Σύµφωνα µε το Lévi-Strauss  τα στάδια της Παλαιολιθικής συνυπήρξαν, αποτελώντας όχι στάδια µιας 
µονόδροµης  προόδου, αλλά όψεις µιας πραγµατικότητας µη-στατικής, υποκείµενης σε περίπλοκες παραλλαγές 
και µεταµορφώσεις (2003:53). 
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παραδείγµατα τέτοιων εργαλείων – χονδροειδώς κατεργασµένες φολίδες, ξέστρα και 
λιάνιστρα από βότσαλα που αποκρούστηκαν – εµφανίζονται στο προϊστορικό αρχείο περίπου 
2.500.000 χρόνια πριν. 

Ο Homo erectus (Όρθιος Άνθρωπος) εµφανίζεται στη σκηνή της Προϊστορίας πριν 
από 2.000.000 χρόνια δηλαδή κατά τη διάρκεια της Κατώτερης Παλαιολιθικής και ήταν το 
πρώτο ανθρώπινο είδος που χρησιµοποίησε τη φωτιά και κατασκεύασε εργαλεία σύµφωνα µε 
κάποια νοητικά πρότυπα. Επίσης υπήρξε το πρώτο ανθρώπινο είδος που εξαπλώθηκε πέρα 
από την Αφρική (Leakey 1994: 35, 107). Το είδος αυτό επιβίωσε έως περίπου 20.000 χρόνια 
πριν από σήµερα, εν µέσω της Άνω Παλαιολιθικής, αφού υπέστη τις συνέπειες της 
νησιωτικής νανοποίησης (Homo erectus floresiensis), ενώ αντίθετα οι πρώτες εκφάνσεις της 
τεχνολογίας και των πολιτισµών της Άνω Παλαιολιθικής διαπιστώνονται ήδη εδώ και 
περίπου 300.000 χρόνια στην Αφρική µε την εµφάνιση των Ανατοµικά Σύγχρονων 
Ανθρώπων (ΑΣΑ). Τα είδη αυτά χρονολογικά διαπερνούν τη Μέση Παλαιολιθική  ενόσω, 
µέσω εξελικτικών  διαδικασιών και µηχανισµών αντικατάστασης, οδηγούµαστε στην 
Ανώτερη Παλαιολιθική και στο Homo sapiens sapiens4 (Σοφός Άνθρωπος) o οποίος 
αναπτύσσει µια περισσότερο πολύπλοκη λιθοτεχνία. 

	  
1.2.Τα λίθινα εργαλεία: τεκµήρια της ανθρώπινης διανοητικής εξέλιξης 
 

Η επινόηση και η κατασκευή λίθινων εργαλείων από τον Homo Habilis, αποτελεί 
βασικό γνώρισµα της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους. Τα λίθινα εργαλεία, ως αρχαιολογικά 
τεκµήρια της ανθρώπινης δραστηριότητας σε µια τόσο πρώιµη εποχή, σηµατοδοτούν την 
απαρχή του υλικού πολιτισµού. Η µελέτη τους συντελεί στην κατανόηση των σταδίων της 
διανοητικής εξέλιξης του παλαιολιθικού ανθρώπου καθώς και του τρόπου ζωής του. 
Εµφανίζεται βαθµιαία βελτίωση κι εξέλιξη των µεθόδων και τεχνικών στην κατασκευή των 
λίθινων εργαλείων µε αποτέλεσµα την παραγωγή λεπτοδουλεµένων και διαφορετικών, 
τυπολογικά, τεχνέργων στην Άνω Παλαιολιθική5. 

Ως πρώτη ύλη για την κατασκευή των παλαιολιθικών εργαλείων χρησιµοποιήθηκαν 
σκληρά πετρώµατα από τα οποία αποσπόνταν µε απόκρουση κοφτερά τµήµατα που 
ονοµάζονται αποκρούσµατα ή φολίδες. Έτσι, τα πυριτικά πετρώµατα, µε κυριότερο τον 
πυριτόλιθο, αναλόγως, βέβαια, και µε τις συγκεντρώσεις τους στο άµεσο φυσικό περιβάλλον, 
ήταν η πρώτη επιλογή. Ακολουθούσαν ο χαλαζίτης, ο χαλαζίας ενώ σε συγκεκριµένες ή 
εξαιρετικές  περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκε ασβεστόλιθος και οψιανός  (Ντάρλας 1990: 6). 
Διακρίνονται τέσσερα στάδια στην παραγωγή των λίθινων εργαλείων  της Παλαιολιθικής 
καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε διαφορετικό στάδιο στη γνωστική εξέλιξη του ανθρώπου 
(Ματζάνας, 2001: 61): 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου της ανθρώπινης διανοητικής εξέλιξης 
(2.500.000 – 1.600.000 χρόνια πριν) το χαρακτηριστικό αντικείµενο αποτελεί το 
απόκρουσµα. Η απόσπασή του από την πρώτη ύλη γίνεται µε άµεση κρούση και µε τη χρήση 
σκληρού κρουστήρα6. Η άµεση κρούση αποτελεί την παλαιότερη κι ευκολότερη τεχνική 
λάξευσης πυριτικών πετρωµάτων. Η γνώση της κατάλληλης γωνίας µεταξύ της επιφάνειας 
κρούσης και της επιφάνειας απόσπασης, ως προϋπόθεση για την επιτυχή λήψη κοφτερού 
τµήµατος, συντέλεσε στη µετάβαση στο δεύτερο στάδιο που χαρακτηρίζεται από τη γνώση 
της µορφής µέσα στην πρώτη ύλη. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Στη Μέση Παλαιολιθική ο Homo sapiens αντιπροσωπεύεται από το υποείδος neandertalensis (Κουρτέση-
Φιλιππάκη 1996: 26). 
5 Ο R. Leakey στο βιβλίο του « Η απαρχή του ανθρώπινου είδους» αναφέρει ότι από την Α.Π. αναγνωρίζονται 
µέχρι και εξήντα γενικοί τύποι λίθινων εργαλείων σε σύγκριση µε τους µόλις δώδεκα της προηγούµενης 
λιθοτεχνίας.	  
6  Από συµπαγή, σκληρά κι ανθεκτικά στο χτύπηµα πετρώµατα π.χ. χαλαζίτη ή βασάλτη που ταίριαζαν στο χέρι. 
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Το χαρακτηριστικό αντικείµενο του δεύτερου σταδίου της ανθρώπινης διανοητικής 
εξέλιξης (1.600.000 – 50.000 χρόνια πριν) αποτελεί ο χειροπέλεκυς. Κατά τη διαδικασία 
κατασκευής του  γινόταν χρήση τόσο σκληρού κρουστήρα στη φάση της κατάτµησης, όσο 
και µαλακού κρουστήρα7 στη φάση της διαµόρφωσης  διττής συµµετρίας8. 

Το τρίτο στάδιο (500.000 – 35.000 χρόνια πριν) χαρακτηρίζεται από λεπτά 
λεπιδόµορφα αποκρούσµατα µε κόψη σε όλη την περιφέρεια και χωρίς το φλοιό του 
πετρώµατος. Με τη µέθοδο  Λεβαλλουά9 διαµορφώνεται χελωνοειδής πυρήνας η µορφολογία 
του οποίου επιτρέπει τον προκαθορισµό του τελικού προϊόντος. Η µέθοδος απαιτεί αυξηµένες 
γνωστικές ικανότητες εφόσον προϋποθέτει την κατάκτηση της ιεράρχησης των όψεων 
(επίπεδη, κυρτή) καθώς και της διττής κυρτότητας (κατά µήκος και κατά πλάτος). 

Τέλος το τέταρτο στάδιο (περίπου 300.000 χρόνια πριν κι εξής) έχει ως 
χαρακτηριστικό αντικείµενο τις λεπίδες· εργαλείο που κατασκευάστηκε για να ανταποκριθεί 
σε νέες ανάγκες και δραστηριότητες του Ανατοµικά Σύγχρονου Ανθρώπου (π.χ. επεξεργασία 
δέρµατος και οστών).  Αργότερα χρησιµοποιήθηκαν οι  τεχνικές της έµµεσης κρούσης και 
της πίεσης οι οποίες επιτρέπουν µεγαλύτερη ακρίβεια και καλύτερο αποτέλεσµα, όπως η 
απόσπαση πολλών λεπίδων στη σειρά10. 

Η σύντοµη αυτή παρουσίαση των βασικών λίθινων εργαλείων της Παλαιολιθικής,  όχι 
µέσα από το πρίσµα της επιστηµονικής τυπολογικής ταξινόµησης11, αλλά από την οπτική της 
εξελικτικής διαδικασίας των µεθόδων και τεχνικών δηµιουργίας τους, αποτελεί µέρος του 
θεωρητικού υπόβαθρου της παρούσας εργασίας. Οι δραστηριότητες προσέγγισης των λίθινων 
εργαλείων για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, που σχεδιάσαµε και θα παρουσιάσουµε  στο δεύτερο 
µέρος, εστιάζουν ακριβώς σε αυτό: στην κατανόηση ότι ο άνθρωπος κατασκεύαζε και 
συνεχίζει να κατασκευάζει εργαλεία για να ελέγξει το περιβάλλον του και να επιβιώσει 
καλύπτοντας τις διαρκώς µεταβαλλόµενες ανάγκες του. 

 

1.3  Πειραµατικά λίθινα εργαλεία: ανασύσταση µιας “βιογραφίας”.                                                                                        

Η πειραµατική αναπαραγωγή λίθινων πελεκηµένων τεχνέργων αποτελεί µέθοδο της 
Πειραµατικής Προϊστορικής Αρχαιολογίας ώστε να προσεγγιστεί µε αναλογικό τρόπο η 
αρχαιολογική πραγµατικότητα και να αναπαραχθούν εργαστηριακά οι συνθήκες που ήταν 
υπεύθυνες για την παραγωγή των κατηγοριών λίθινων τεχνέργων που µελετά. Θεωρείται 
«απαραίτητο διάβηµα στην ολοκληρωµένη θεώρηση µιας λιθοτεχνίας» (Ματζάνας 2001: 59). 

Ο απώτερος σκοπός της πειραµατικής λάξευσης είναι η κατανόηση και η ερµηνεία 
του συνόλου των διαδικασιών (τεχνολογική αλυσίδα) που οδήγησαν στη σύλληψη, 
κατασκευή και χρήση των λίθινων εργαλείων από την εύρεση της πρώτης ύλης έως και την 
εγκατάλειψή τους. «Αποκρυπτογραφώντας τα γεγονότα πίσω από τα οποία κρύβεται ο 
άνθρωπος, ανακαλύπτουµε ξεχασµένες µεθόδους και τεχνικές και µπορούµε έως έναν βαθµό 
να κατανοήσουµε και να ερµηνεύσουµε τη συµπεριφορά, τις διανοητικές ικανότητες, το 
κοινωνικό επίπεδο καθώς και το πνεύµα οικονοµίας της πρώτης ύλης που διακατείχε τον 
προϊστορικό άνθρωπο. Με λίγα λόγια, µπορούµε να προσεγγίσουµε τη συµπεριφορά του 
µέσα στο πολιτισµικό και οικολογικό του πλαίσιο» (Ματζάνας 2001α: 57,58). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Από ξύλο, οστό, ελαφοκέρατο ή µεγάλα δόντια. 
8 Διττή συµµετρία: αµφίπλευρη και αµφιπρόσωπη. 
9 Προάστιο του Παρισιού. 
10  Για τις προϊστορικές τεχνικές και µεθόδους κατεργασίας του λίθου βλ.: Ματζάνας Χρ. 2001 α., «Πειραµατική 
λάξευση πυριτόλιθου: µέθοδοι και τεχνικές», Corpus 30, σ.:56-69.   
11 Το 1968 ο  γάλλος M. Brezillon στο έργο του La Dénomination des objects de pierre  tailée  ( Η ονοµασία των 
αντικειµένων από πελεκηµένο λίθο )παρουσίασε αλφαβητικά τους όρους που είχαν καθιερωθεί για τα λίθινα 
εργαλεία ( Κουρτέση-Φιλιππάκη  1996: 9). 
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Θα µπορούσαµε, εποµένως, να µιλήσουµε για µια “βιογραφία” των λίθινων 
τεχνέργων κατ’ αναλογία µε αυτή των προϊστορικών ανθρώπων µε την οποία συνδέεται 
στενά. Η πορεία από τη γέννηση (νοητικό σχήµα) προς τη διαδικασία κατασκευής, κατόπιν 
της ζωής του (χρήσης) έως και την τελική φθορά και απόρριψη, αποτυπώνεται στη µορφή του 
εργαλείου, στα ίχνη φθοράς και χρήσης, στον τρόπο που εγκαταλείφθηκε. Η ανασύσταση 
τέτοιων “βιογραφιών”, µέσω του πειραµατισµού, καθιστά προφανές ότι «η αξία ενός 
εργαλείου έγκειται στην αναζήτηση του ανθρώπου που το συνέλαβε διανοητικά, το 
κατασκεύασε και το χρησιµοποίησε» (Ματζάνας 2001α: 58). 

Με το σχεδιασµό των δραστηριοτήτων µουσειακής αγωγής που θα προτείνουµε στο 
κεφάλαιο 3 και τη διαµεσολάβηση των πειραµατικών αντιγράφων, επιχειρούµε να 
δηµιουργήσουµε ένα πλαίσιο προσέγγισης τέτοιων “βιογραφιών” τεχνέργων κι ανθρώπων. 
Με αφετηρία την πραγµατικότητα που βιώνουν τα νήπια στην καθηµερινότητά τους και 
δεδοµένου του ζωηρού ενδιαφέροντος που δείχνουν για το παιχνίδι και την ενασχόληση µε 
πέτρες, ευελπιστούµε να προσφέρουµε ερεθίσµατα βιωµατικής προσέγγισης ενός 
πολιτιστικού φαινοµένου που χαρακτηρίζει µοναδικά το ανθρώπινο γένος. «Και αν 
αναλογιστούµε ότι η Εποχή του Λίθου αντιπροσωπεύει το 99,5% της ανθρώπινης ιστορίας, 
δεν αποτελεί, ίσως, υπερβολή ο ισχυρισµός πως η πρακτική της λάξευσης- και γενικότερα 
ό,τι έχει να κάνει µε χειρισµούς και χειρονοµίες πάνω στην πέτρα- έχει εγγραφεί στο 
συλλογικό ασυνείδητο» (Ματζάνας 2001: 63). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

 Η ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ  ΕΝΙΑΙΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΔΕΠΠΣ).   

2.1. Η µουσειακή εκπαίδευση: σύνδεση του σχολείου µε  τον πολιτισµό. 

Η αναγνώριση, τα τελευταία χρόνια, της παιδευτικής σηµασίας του υλικού πολιτισµού 
µέσα από τη δηµιουργική προσέγγιση και ερµηνεία των στοιχείων του, οδήγησε στην 
ανάπτυξη ενός ιδιαίτερου επιστηµονικού κλάδου, αυτού της µουσειοπαιδαγωγικής. Σύµφωνα 
µε τη Νάκου, η µουσειοπαιδαγωγική επιστήµη διαµορφώνει το πλαίσιο ώστε διαφορετικές 
κοινωνικές οµάδες και άτοµα, ιδιαίτερα παιδιά και νέοι να προσεγγίσουν, να κατανοήσουν, 
να ερµηνεύσουν και να αξιοποιήσουν δηµιουργικά τις υλικές και οπτικές διαστάσεις του 
πολιτισµού µε ευρύτερο σκοπό την προώθηση της παιδείας στο σύνολο της κοινωνίας. «Με 
αυτή την έννοια, η µουσειοπαιδαγωγική δεν ενδιαφέρει µόνο τα µουσεία και τα εκπαιδευτικά 
τµήµατά τους, αλλά και άλλους εκπαιδευτικούς, πολιτισµικούς και κοινωνικούς θεσµούς 
(Νάκου, 2001:183). 

Το σχολείο, εποµένως, ως κατεξοχήν φορέας εκπαίδευσης, µπορεί να αποτελέσει 
γόνιµο έδαφος ανάπτυξης µουσειοπαιδαγωγικών δράσεων. Ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή 
στην οποία αφενός η µετατόπιση του παιδαγωγικού ενδιαφέροντος από τη διδακτέα ύλη στη 
µαθησιακή διαδικασία κι αφετέρου η υιοθέτηση βιωµατικών µεθόδων διδασκαλίας ανοίγουν 
το δρόµο για ποικίλες διασυνδέσεις της µουσειοπαιδαγωγικής µε τη σύγχρονη παιδαγωγική 
(Νάκου, 2001: 184). 

  Μια πρώτη σύνδεση του σχολείου µε τις εκφάνσεις του πολιτισµού, µέσα από 
συγκεκριµένο πρόγραµµα, που λειτούργησε προαιρετικά µε ποικίλες συνδέσεις και αναφορές 
στη διδακτέα ύλη των τάξεων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, πραγµατοποιήθηκε µε την 
πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος «ΜΕΛΙΝΑ»- Εκπαίδευση και Πολιτισµός των 
υπουργείων Παιδείας και Πολιτισµού (1995-2001) του οποίου, όµως, η γενίκευση δεν 
ευοδώθηκε12.  Ευρύτερη εφαρµογή, ωστόσο, είχαν τα Καινοτόµα Προγράµµατα τα οποία 
θεσµοθετήθηκαν µε το νόµο 1827/2000 στο πλαίσιο των προαιρετικών σχολικών 
δραστηριοτήτων. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας ήταν «να αντισταθµίσει την 
ανελαστικότητα, τις µονοµέρειες και τον πολυκερµατισµό του παραδοσιακού σχολείου µε 
αρχές και πρακτικές που θα εφαρµόζονται στην καθηµερινή διδακτική πράξη» (Κακούρου-
Χρόνη, 2005: 37). 

Η σύνδεση του σχολείου µε τον πολιτισµό ενισχύθηκε περαιτέρω µε το θεσµό των 
Υπεύθυνων Πολιτιστικών Θεµάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων. Οι εκπαιδευτικοί 
ενθαρρύνονται στο σχεδιασµό και υλοποίηση πολιτιστικών προγραµµάτων µε σχετικές 
επιµορφώσεις, παροχή υλικού και µεθοδολογικών εργαλείων, διάχυση καλών πρακτικών και 
δηµιουργία δικτύων13. «Ως πολιτιστικό πρόγραµµα ορίζεται κάθε δηµιουργική διαδικασία 
που έχει ως αντικείµενό της την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων πολιτισµού» (Κακούρου-
Χρόνη, 2005 :38).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 1. Σχετικά µε το πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ»- Εκπαίδευση και Πολιτισµός βλ. την ιστοσελίδα www.prmelina.gr  
	  
13 Παράδειγµα δικτύου για το σχ. έτος 2013-2014 αποτελεί το «Μουσεία- φύλακες της Μνήµης» µε συµµετοχή 
νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων του Ν. Αχαΐας (υπεύθυνη η Δρ. Κουφού Ανδρεάννα). 
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  Οι  µουσειοπαιδαγωγικές δραστηριότητες που θα αναπτύξουµε στο δεύτερο µέρος της 
εργασίας µε θεµατικό άξονα τα λίθινα εργαλεία της Παλαιολιθικής θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν το περιεχόµενο ενός πολιτιστικού προγράµµατος το οποίο να αντλεί 
µαθησιακές επιδιώξεις και µεθοδολογία από το πλαίσιο του αναλυτικού προγράµµατος του 
νηπιαγωγείου του επονοµαζόµενου ΔΕΠΠΣ (Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων 
Σπουδών). Θα λειτουργούσαν, επίσης, εµπλουτίζοντας ως προς την υπάρχουσα θεµατολογία 
τα πολιτιστικά προγράµµατα διευρύνοντας παράλληλα την οπτική µας για την παιδαγωγική 
αξιοποίηση των µορφών του υλικού πολιτισµού. 

 

2.2. Το  Διεπιστηµονικό  Πλαίσιο Προγραµµάτων  Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)  για το 
νηπιαγωγείο. 

«Το Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο είναι 
ένα οργανωµένο σύστηµα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί το τι θα πρέπει να µάθουν τα 
παιδιά, τις διαδικασίες µε τις οποίες επιτυγχάνονται οι γενικές επιδιώξεις που καθορίζονται, 
τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός και το πλαίσιο µέσα στο οποίο η µάθηση και η διδασκαλία 
πραγµατοποιείται» (ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002: 586).  

Βασική έννοια  του ΔΕΠΠΣ αποτελεί  η διαθεµατικότητα και η συνακόλουθη 
ολιστική προσέγγιση της γνώσης ενώ ως προς το περιεχόµενο διαµορφώνονται πέντε 
γνωστικές περιοχές από τις οποίες ο εκπαιδευτικός αντλεί άξονες περιεχοµένου, γενικές 
µαθησιακές επιδιώξεις κι ενδεικτικές δραστηριότητες. Εποµένως, γίνεται κατανοητό ότι ο 
εκπαιδευτικός έχει το πλεονέκτηµα να προβαίνει σε επιλογές και προσαρµογές στόχων και 
περιεχοµένου  ανάλογα µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών του. 

Τα επιµέρους προγράµµατα σπουδών του ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο αφορούν στις 
εξής γνωστικές περιοχές: Γλώσσα, Μαθηµατικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Έκφραση και 
Δηµιουργία, Πληροφορική. Στο σχεδιασµό των δραστηριοτήτων που θα προτείνουµε, στο 
δεύτερο µέρος της παρούσας εργασίας, θα έχουµε ως κεντρικό πυρήνα τα λίθινα εργαλεία της 
Παλαιολιθικής και θα προβούµε σε θεµατική προσέγγιση µε βάση τις γνωστικές περιοχές του 
ΔΕΠΠΣ (σχεδιάγραµµα 1). 

                                               

                         

        ΓΛΩΣΣΑ        ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

          ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ      ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ                                       

                                                                                                                   

           Σχεδιάγραµµα 1. Τα λίθινα εργαλεία και οι γνωστικές περιοχές του ΔΕΠΠΣ. 
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2.2.1.  Η διαθεµατικότητα στο ΔΕΠΠΣ.  

Ο όρος διαθεµατικότητα αφορά στην αντιµετώπιση της γνώσης ως ολότητα και όχι 
τεµαχισµένη σε διαφορετικές γνωστικές περιοχές. Η δηµιουργία συνδέσεων ανάµεσα σε 
γνώσεις ξεχωριστών µαθησιακών περιοχών και η προσέγγιση ενός θέµατος από ποικίλες 
οπτικές αντανακλά µια αντίληψη για τη µάθηση στα πλαίσια της οποίας τα παιδιά 
εµπλέκονται δυναµικά στη µαθησιακή διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός σχεδιάζοντας 
διαθεµατικές δραστηριότητες λαµβάνει υπόψη τα ενδιαφέροντα των παιδιών, τις 
προηγούµενες µαθησιακές και κοινωνικές τους εµπειρίες και αξιοποιεί διαφορετικά µέσα και 
διδακτικές πρακτικές. Συµπεραίνουµε, λοιπόν, ότι η διαθεµατικότητα προτείνεται από το 
ΔΕΠΠΣ ως διδακτική µεθοδολογία για την κατάκτηση της γνώσης (ΥΠΕΠΘ- Οδηγός 
Νηπιαγωγού, 2006). 

 

2.2.2.  Οι γνωστικές περιοχές του ΔΕΠΠΣ. 

Όπως προαναφέραµε (βλ. κεφ. 2.2) το ΔΕΠΠΣ περιλαµβάνει πέντε επιµέρους 
προγράµµατα σπουδών που αφορούν στις γνωστικές περιοχές: Γλώσσα, Μαθηµατικά, 
Μελέτη Περιβάλλοντος, Έκφραση και Δηµιουργία, Πληροφορική. Ειδικότερα: 

Το πρόγραµµα σπουδών για τη Γλώσσα στηρίζεται στην άποψη ότι «η γνώση και η 
γλώσσα οικοδοµούνται εξελικτικά, τόσο µέσα από επικοινωνιακές σχέσεις υποστηρικτικού 
χαρακτήρα όσο και µέσα από ειδικές διαδικασίες µάθησης» (ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, 2002: 587). Αναφέρεται στην ανάπτυξη και καλλιέργεια τόσο της προφορικής 
επικοινωνίας (οµιλία και ακρόαση) όσο και της γραπτής έκφρασης. 

Το πρόγραµµα σπουδών για τα Μαθηµατικά έχει σκοπό «τα παιδιά µέσα από 
βιωµατικές καταστάσεις να επεκτείνουν τις πρώτες µαθηµατικές γνώσεις τους και να 
εφαρµόζουν οικείες µαθηµατικές δοµές σε νέες καταστάσεις. […] Τα παιδιά αναπτύσσουν 
ειδικότερες ικανότητες, όπως να συγκρίνουν και να συσχετίζουν αντικείµενα, να 
αντιλαµβάνονται κάποιες ιδιότητες, σχέσεις και συνδυασµούς» (ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, 2002: 587). 

Το πρόγραµµα σπουδών για τη Μελέτη Περιβάλλοντος αναπτύσσεται γύρω από δύο 
άξονες: α) το ανθρωπογενές και β) το φυσικό περιβάλλον καθώς και τη µεταξύ τους 
αλληλεπίδραση. Το θέµα που προσεγγίζουµε, και αφορά στην Προϊστορία και στις απαρχές 
του πολιτισµού, σχετίζεται άµεσα µε τη συγκεκριµένη γνωστική περιοχή και αξίζει να 
σηµειωθεί  ότι τα µικρά παιδιά ενδιαφέρονται να διευρύνουν τον κόσµο τους ως προς το 
«εδώ» και το «τώρα». Παρόλο που τα παιδιά στην προσχολική ηλικία δεν έχουν κατακτήσει 
απόλυτα την έννοια του χρόνου και της χρονικής ακολουθίας, καταλαβαίνουν απλές έννοιες 
όπως τώρα, πριν, τα πολύ παλιά χρόνια κλπ. Αγαπούν τα παραµύθια, ενδιαφέρονται για 
ανθρώπους και γεγονότα του παρελθόντος, απολαµβάνουν µια επίσκεψη στο µουσείο ή σε 
αρχαιολογικούς χώρους. Με άλλα λόγια, τα µικρά παιδιά προσεγγίζουν και µελετούν 
ιστορικά θέµατα και προϊόντα του πολιτισµού και µαθαίνουν περισσότερα για τον εαυτό τους 
και τον κόσµο που µοιράζονται (ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002: 588). 

Για την Έκφραση και Δηµιουργία στο νηπιαγωγείο το πρόγραµµα σπουδών 
αναφέρεται σε επιµέρους άξονες όπως µουσική, εικαστικές τέχνες, φυσική και θεατρική 
αγωγή τους οποίους διασυνδέει µε τις άλλες γνωστικές περιοχές. Η γνωριµία του κόσµου 
µέσα από την Τέχνη, η Τέχνη ως µέσο διαπαιδαγώγησης και ως πεδίο δηµιουργικής 
έκφρασης αποτελούν θεµελιώδεις αντιλήψεις στο συγκεκριµένο πρόγραµµα του ΔΕΠΠΣ. 
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Τέλος, η Πληροφορική στο ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο διασυνδέει το περιεχόµενό 
της µε όλες τις προαναφερθείσες γνωστικές περιοχές και καθιστά τον υπολογιστή 
διεπιστηµονικό εργαλείο προσέγγισης της γνώσης. Τα παιδιά εξοικειώνονται µε τη µορφή και 
τη λειτουργία του και στη συνέχεια ενθαρρύνονται, µε τη βοήθεια της νηπιαγωγού, να 
χρησιµοποιούν κατάλληλες εφαρµογές όπως επεξεργασία κειµένου, ζωγραφική, εκπαιδευτικό 
λογισµικό, πλοήγηση σε επιλεγµένους ιστοτόπους κ.ά. 

Η µεθοδολογία που ακολουθείται στη µαθησιακή διαδικασία σύµφωνα µε το ΔΕΠΠΣ 
έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  
α) Οι επιδιώξεις των προγραµµάτων οδηγούν σε κατάλληλες αναπτυξιακά πρακτικές, σε 
χρήσιµες και διερευνητικές δραστηριότητες διαθεµατικού χαρακτήρα που έχουν νόηµα για τα 
ίδια τα παιδιά έτσι ώστε να αναπτύσσουν την προσωπικότητας τους, να κοινωνικοποιούνται 
και να γνωρίζουν τον κόσµο στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.  
β) Η Γλώσσα έχει εξ’ ορισµού διαθεµατικό χαρακτήρα και οι δραστηριότητες προφορικής 
επικοινωνίας, ανάγνωσης και γραφής συνδέονται µε όλα τα θέµατα που προσεγγίζονται. 
 γ) Δίνεται έµφαση στη διαδικασία χωρίς να παραγνωρίζεται η σπουδαιότητα των γνώσεων 
που προϋποθέτουν και παράγουν οι διαδικασίες. Στις επιδιώξεις όλων των προγραµµάτων 
τονίζεται ο τρόπος προσέγγισης των στόχων και ο ενισχυτικός ρόλος του εκπαιδευτικού.  
δ) Οι δραστηριότητες που προτείνονται στα προγράµµατα είναι ενδεικτικές αφού πολλές 
προκύπτουν από τα τρέχοντα γεγονότα και τα αυθόρµητα ενδιαφέροντα των παιδιών. Ο 
εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέγει από τις προτεινόµενες δραστηριότητες, να σχεδιάζει και να 
στηρίζει παρόµοιες διαθεµατικές δραστηριότητες σύµφωνα µε τις επιδιώξεις του 
προγράµµατος, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών της τάξης του, λαµβάνοντας 
υπόψη όλες τις δυνατότητες που µπορεί να προσφέρει το ευρύτερο µαθησιακό περιβάλλον. 
Επίσης, αξιοποιεί διάφορες πηγές πληροφόρησης, συνεργάζεται µε τους γονείς και προωθεί 
τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές µε την ευρύτερη κοινότητα µε πολλούς τρόπους (ΥΠΕΠΘ-
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002: 591). 
 
	  
2.3.  Τα λίθινα εργαλεία της Παλαιολιθικής: θεµατική προσέγγιση µε βάση το ΔΕΠΠΣ. 

Παράδειγµα εφαρµογής της διαθεµατικότητας στο νηπιαγωγείο αποτελεί η θεµατική 
προσέγγιση. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει ένα θέµα που θεωρεί ότι ενδιαφέρει τα παιδιά και µέσα 
από αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες και τη µεθοδολογία που παρουσιάσαµε στο 
προηγούµενο κεφάλαιο, προχωρεί στην παρουσίασή του διασυνδέοντας στόχους και 
περιεχόµενα από το ΔΕΠΠΣ. Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέξαµε την παρουσίαση της ενότητας 
«άνθρωπος και εργαλεία» µε υποενότητα «τα πρώτα εργαλεία του ανθρώπου» σε παιδιά 4 
έως 6 ετών που φοίτησαν στο νηπιαγωγείο το σχολικό έτος 2013-2014.  Είχαν προηγηθεί 
δραστηριότητες διερεύνησης ώστε να διαπιστωθεί το ενδιαφέρον των παιδιών και στη 
συνέχεια να προχωρήσουµε στο σχεδιασµό των εκπαιδευτικών δράσεων που θα 
παρουσιάσουµε στο δεύτερο µέρος της παρούσας εργασίας. 

Ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι η πέτρα ως υλικό παρακινεί το ενδιαφέρον των 
νηπίων και τα ωθεί σε ποικίλους χειρισµούς (κινητικούς και νοητικούς), ανιχνεύσαµε τις 
αυθόρµητες ιδέες τους εφαρµόζοντας τις τεχνικές του καταιγισµού ιδεών και της 
κατευθυνόµενης συζήτησης. Παροτρύναµε τα νήπια να συλλέξουν πέτρες από το προαύλιο 
του σχολείου και στη συνέχεια να τις παρουσιάσουν στην ολοµέλεια. Προσεγγίσαµε το υλικό 
µε τις αισθήσεις, µε βάση τα µορφολογικά χαρακτηριστικά και την πιθανή χρηστικότητά του. 
Προχωρήσαµε σε συγκρίσεις (π.χ. είναι όλες οι πέτρες που µαζέψατε ίδιες;), ταξινοµήσεις µε 
κριτήριο (π.χ. το µέγεθος ή το σχήµα) και δηµιουργήσαµε καταστάσεις προβληµατισµού. Για 
παράδειγµα ρωτήσαµε τα νήπια πού βρίσκουν πέτρες, πώς µπορούν να παίξουν µε µια πέτρα, 
τι µπορούν να κάνουν µε µια πέτρα. Τέλος, ενθαρρύναµε τα νήπια να φτιάξουν µία συλλογή 
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µε τις πέτρες που µάζεψαν και  στην οποία  πρόσθεσαν  ζωγραφιές καθώς και  φωτογραφίες 
από τις δραστηριότητες (Εικ. 1-3). 

Παρατηρούµε ότι ήδη από τις εισαγωγικές δραστηριότητες διασυνδέουµε περιεχόµενα 
και αντλούµε µαθησιακές επιδιώξεις  από τις γνωστικές περιοχές του ΔΕΠΠΣ. Συγκεκριµένα: 

 Γλώσσα: Δραστηριότητες προφορικού και γραπτού λόγου µε επιδιωκόµενους στόχους τα 
νήπια να: περιγράφουν, εξηγούν, συµµετέχουν σε συζητήσεις, εµπλουτίζουν το λεξιλόγιό 
τους,  αναγνωρίζουν και  αντιγράφουν λέξεις σχετικές µε το θέµα,  συνειδητοποιούν τη σχέση 
προφορικού-γραπτού λόγου. 

Μαθηµατικά: Δηµιουργία καταστάσεων προβληµατισµού ώστε να νήπια να προβαίνουν σε 
συγκρίσεις, ταξινοµήσεις, να χρησιµοποιούν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σχετικά µε 
µαθηµατικές έννοιες. 

Μελέτη Περιβάλλοντος: Αλληλεπίδραση µε το φυσικό περιβάλλον, διερεύνηση υλικών και 
φαινοµένων ώστε να νήπια να προβαίνουν σε υποθέσεις, πειραµατισµό και έλεγχο 
υποθέσεων. Για παράδειγµα, τι νοµίζετε ότι θα συµβεί αν χτυπήσω µία πέτρα µε µία άλλη; 
Επίσης, δείχνοντας ένα πειραµατικό αντίγραφο (π.χ. χειροπέλεκυ) ρωτάµε τα νήπια τι 
νοµίζουν ότι είναι και σε τι µπορεί να χρησιµεύσει (σύνδεση µε το ανθρωπογενές 
περιβάλλον).  

Έκφραση και Δηµιουργία: Αυθόρµητο και οργανωµένο παιχνίδι µε  πέτρες, ζωγραφική, 
κινητικά παιχνίδια σε οµάδες ( ποια οµάδα θα βρει τη µεγαλύτερη πέτρα, ποια θα µαζέψει τις 
περισσότερες πέτρες στη σπηλιά της, κ.ά.). 

Πληροφορική: Προβολή αρχείου παρουσίασης (power point) µε θέµα την πέτρα και 
κατευθυνόµενη συζήτηση. Αναδύθηκε η χρήση της πέτρας ως εργαλείου και αποφασίστηκε η 
περαιτέρω επεξεργασία του θέµατος. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Εικ.1.  Ζωγραφίζω πέτρες.              Εικ.2.  Αυθόρµητο παιχνίδι µε πέτρες.               Εικ.3.  Τµήµα της συλλογή µας. 

	  

Με όσα προαναφέραµε επιχειρήσαµε να παρουσιάσουµε το πλαίσιο µέσα στο οποίο 
αναπτύχθηκαν οι δραστηριότητες για τα λίθινα εργαλεία της Παλαιολιθικής. Ωστόσο, στη 
συνέχεια θα αναδείξουµε και τη µουσειοπαιδαγωγική διάσταση των δραστηριοτήτων που 
αφορά στην ανάπτυξη διαλόγου µε τις συγκεκριµένες µορφές του υλικού πολιτισµού ώστε τα 
νήπια να οδηγηθούν σταδιακά στην αυτόνοµη και ενεργή προσέγγισή τους  σύµφωνα µε τις 
δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα και τις παραστάσεις τους. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄  

ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ         
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. 

Με δεδοµένο το ενδιαφέρον των νηπίων για το υλικό της πέτρας, όπως αναφέραµε 
στο προηγούµενο κεφάλαιο, και µε αφετηρία τις αυθόρµητες ιδέες τους για τα εργαλεία της 
καθηµερινότητας στη σύγχρονη εποχή, επιχειρήσαµε ένα ταξίδι στο απώτατο παρελθόν µε 
οδηγό τα λίθινα εργαλεία της Παλαιολιθικής. Ένα ταξίδι στο οποίο η πραγµατικότητα των 
υλικών τεκµηρίων (πειραµατικά αντίγραφα λίθινων εργαλείων), ίσως, τροφοδοτήσει την 
έµφυτη περιέργεια των µικρών παιδιών ώστε να θελήσουν να εµπλακούν σε µια διαδικασία 
«ανάγνωσης» των αντικειµένων και «συνοµιλίας» µε τους ανθρώπους που τα έφτιαξαν και 
τα χρησιµοποίησαν. 

Επιλέξαµε έξι (6) πειραµατικά λίθινα εργαλεία µε κριτήρια µορφολογικά και 
λειτουργικά ώστε να διευκολύνουµε  τη γνωστική προσέγγισή τους από τα νήπια καθώς θα 
µπορέσουν να εντοπίσουν αναλογίες στη µορφή και στη χρήση µε τα αντίστοιχα σύγχρονα. 
Τα πειραµατικά λίθινα εργαλεία που επιλέξαµε είναι τα εξής: χειροπέλεκυς, οδοντωτό (και 
πλευρικός ξυστήρας), αιχµή, οπέας, ξέστρο και γλυφίδα. Στον παρακάτω πίνακα 
παρουσιάζουµε συνοπτικά τη χρήση των επιλεγµένων εργαλείων κατά την Παλαιολιθική 
εποχή, καθώς και τη χρονολογική φάση στην οποία ανήκουν σύµφωνα µε τα δεδοµένα της 
αρχαιολογικής έρευνας. Ο πίνακας συµπληρώνεται µε τις φωτογραφίες των πειραµατικών 
λίθινων τεχνέργων τα οποία κατασκευάστηκαν από τον κ. Χρήστο Ματζάνα (αρχαιολόγο, 
Δρ. Προϊστορίας) για τις ανάγκες των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων µουσειακής αγωγής. 
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Συνοπτικός πίνακας παρουσίασης των επιλεγµένων λίθινων εργαλείων 

	  

ΛΙΘΙΝΟ	  	  ΤΕΧΝΕΡΓΟ	  
(ΕΡΓΑΛΕΙΟ)	  

	  

ΦΑΣΗ	  	  	  
ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗΣ	  

	  

ΧΡΗΣΗ	  

	  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ	  
ΤΕΧΝΕΡΓΟ	  

	  

ΧΕΙΡΟΠΕΛΕΚΥΣ	  

	  

Κάτω	  	  και	  Μέση	  
Παλαιολιθική	  

	  

	  

-‐Εκδορά	  ζώων	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-‐Τεμαχισμός	  τροφής.	  

	  

	  

	  

ΟΔΟΝΤΩΤΟ	  &	  ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ	  
ΞΥΣΤΗΡΑΣ	  

	  

	  

Κυρίως	  Κάτω	  και	  Μέση	  	  
Παλαιολιθική	  

	  

Κοπή,	  κατεργασία	  
μαλακών	  πρώτων	  υλών	  

(πριόνισμα	  ξύλου,	  κόψιμο	  
καλαμιών).	  

	  

	  

	  

ΑΙΧΜΗ	  

	  

Μέση	  	  Παλαιολιθική	  

	  

Στερέωση	  σε:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-‐βέλη,	  ακόντια	  

-‐συμπαγές	  τρύπανο	  για	  
διάνοιξη	  οπών.	  

	  

	  

	  

ΟΠΕΑΣ	  

	  

Άνω	  	  Παλαιολιθική	  κι	  εξής	  

	  

Διάνοιξη	  κάθετου	  
τμήματος	  σε	  αντικείμενα	  
μικρού	  πάχους	  π.χ.	  για	  	  τη	  
δημιουργία	  κοσμημάτων.	  

	  

	  

	  

ΞΕΣΤΡΟ	  

	  

Άνω	  	  Παλαιολιθική	  

	  

Κατεργασία	  δέρματος,	  
οστού	  και	  ξύλου.	  

	  

	  

	  

ΓΛΥΦΙΔΑ	  

	  

Άνω	  	  Παλαιολιθική	  

	  

Κατεργασία	  ξύλου,	  οστού	  
και	  	  πέτρας.	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Κάτω	  	  Παλαιολιθική	  :	  2.500.00-‐130.000	  πριν	  	  από	  σήμερα	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mέση	  Παλαιολιθική:	  130.000-‐35.000	  πριν	  από	  σήμερα.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Άνω	  Παλαιολιθική:	  35.000-‐10.000	  πριν	  	  από	  σήμερα.	  
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3.1.    Σχεδιασµός 

Για το  σχεδιασµό των δραστηριοτήτων µουσειακής αγωγής µε θεµατικό πυρήνα τα 
λίθινα εργαλεία της Παλαιολιθικής λάβαµε υπόψη µας το ΔΕΠΠΣ καθώς και τις βασικές 
µουσειοπαιδαγωγικές αρχές για το σχεδιασµό ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος. Έτσι 
δοµήσαµε ένα σύνολο δραστηριοτήτων µε µαθησιακές επιδιώξεις από τις γνωστικές περιοχές 
του  ΔΕΠΠΣ δίνοντας έµφαση στην ενεργητική συµµετοχή των νηπίων και το  βιωµατικό 
χαρακτήρα των δραστηριοτήτων. Φροντίσαµε το περιεχόµενο να ανταποκρίνεται στις 
δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα της συγκεκριµένης ηλικίας, να δίνει ερεθίσµατα, να  
εξάπτει τη φαντασία και τα εµπλέκει τα νήπια  σε καταστάσεις παιχνιδιού και ανακάλυψης.  

Οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν µέσα από την παρατήρηση και την αλληλεπίδραση 
των νηπίων µε τα πειραµατικά λίθινα εργαλεία, τη δηµιουργία καταστάσεων 
προβληµατισµού καθώς και την ανάπτυξη  υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού µε σκοπό 
να δηµιουργηθεί µία εκπαιδευτική βαλίτσα δραστηριοτήτων για διάχυση ιδεών και 
πρακτικών στην εκπαιδευτική κοινότητα µέσω του Τµήµατος Πολιτιστικών Θεµάτων της 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας.  Το χρονικό διάστηµα για την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων είναι ευέλικτο. Εξαρτάται από την ανταπόκριση των νηπίων και τις 
συνδέσεις-προεκτάσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Σε κάθε περίπτωση, η δηµιουργία στο 
νηπιαγωγείο της γωνιάς «τα εργαλεία του ανθρώπου», που θα εµπλουτίζεται µε ποικίλο 
υλικό, όπως θα διαπιστώσουµε στη συνέχεια, θα δώσει  τη δυνατότητα στα νήπια να 
διατηρήσουν ένα σταθερό διάλογο µε αντικείµενα του υλικού πολιτισµού ενταγµένα στην 
καθηµερινότητά τους. 

Η µάθηση µε τα αντικείµενα, και όχι αποκλειστικά για τα αντικείµενα, αποτέλεσε 
βασική αρχή στο σχεδιασµό των δραστηριοτήτων. Η µάθηση δεν είναι µόνο απόκτηση 
γνώσεων. Στοχεύει να αναπτύξει τόσο το γνωστικό όσο και τον κινητικό και συναισθηµατικό 
τοµέα. Τα αντικείµενα προσφέρουν τεράστιες µαθησιακές ευκαιρίες, αφού µπορούν να 
εµπλέξουν τα άτοµα αισθητηριακά, διανοητικά και συναισθηµατικά. Η προσέγγιση ενός 
αντικειµένου µπορεί να αποκαλύψει ποικίλες πληροφορίες οι οποίες φιλτράρονται από τις 
προσωπικές εµπειρίες και τις προηγούµενες γνώσεις του ατόµου. Η µάθηση µέσω 
αντικειµένων εµπλέκει όλη την προσωπικότητα του ατόµου και κατ’ επέκταση είναι 
ολιστική.  Η ολιστική µάθηση είναι ένα από τα µεγαλύτερα οφέλη που παρέχουν τα 
αντικείµενα στην τυπική εκπαίδευση. Συνεπώς, η µάθηση µε τα αντικείµενα εστιάζει όχι 
µόνο στη γνώση ως περιεχόµενο  αλλά και σε δεξιότητες και διαδικασίες (Καλεσοπούλου, 
2002).  

 Στην παρούσα εκπαιδευτική δράση τα πειραµατικά λίθινα εργαλεία της 
Παλαιολιθικής υποστηρίζουν µια ποικιλία στόχων που αφενός συνδέονται µε συγκεκριµένες 
γνωστικές περιοχές του αναλυτικού προγράµµατος για το νηπιαγωγείο κι αφετέρου 
εντάσσονται στη  στοχοθεσία της µουσειοπαιδαγωικής. Συγκεκριµένα, θέσαµε τους 
παρακάτω στόχους ώστε τα νήπια: α) Να γνωρίσουν τα λίθινα εργαλεία που χρησιµοποιούσε 
ο προϊστορικός άνθρωπος. β) Να κάνουν υποθέσεις για τον τρόπο χειρισµού και τη 
χρησιµότητά τους. γ) Να εκφράσουν τις αυθόρµητες ιδέες τους παρατηρώντας και 
συγκρίνοντας τα λίθινα µε τα σύγχρονα εργαλεία. δ) Να εκφραστούν δηµιουργικά.  

Στο πλαίσιο των µουσειοπαιδαγωγικών στόχων οι δραστηριότητες λειτουργούν προς 
την κατεύθυνση της εξοικείωσης των νηπίων µε τη συγκεκριµένη µορφή του υλικού 
πολιτισµού, τον εµπλουτισµό του σχολικού προγράµµατος, την ένταξη του πολιτισµού στην 
καθηµερινή σχολική πρακτική, την εισαγωγή στην έννοια του «µουσείου»  και τη συµβολή 
του στην  κατανόηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 
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3.2. Υλοποίηση: Το σενάριο των δραστηριοτήτων 

Οι δραστηριότητες που θα παρουσιάσουµε στη συνέχεια υλοποιήθηκαν σε µία 
ολιγοµελή τάξη νηπιαγωγείου κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2011-2012  (5 νήπια και 
προνήπια) και 2013-2014 (9 νήπια και προνήπια). Ο µικρός αριθµός των νηπίων µας παρείχε 
τη δυνατότητα αυξηµένης αλληλεπίδρασης µε τα αντικείµενα, καλύτερης επικοινωνίας των 
µελών της οµάδας µε τη νηπιαγωγό αλλά και µεταξύ τους, συχνότερης ανατροφοδότησης 
ώστε να προβούµε σε αλλαγές και τροποποιήσεις περιεχοµένου και διαδικασιών. 

Ξεκινήσαµε υλοποιώντας δραστηριότητες εισαγωγής στο θέµα. Αυτές αφορούσαν 
την ενασχόληση µε το υλικό της πέτρας όπως είδαµε στο κεφάλαιο 2 καθώς και µε την 
τοποθέτηση του θέµατος στην καθηµερινότητα των νηπίων και στις εµπειρίες τους σχετικά µε 
τα εργαλεία γενικά. Τα νήπια έφεραν από το σπίτι ένα εργαλείο το οποίο παρουσίασαν στην 
ολοµέλεια κι έκαναν µία επίδειξη του τρόπου χειρισµού τους. Γράψαµε σε καρτέλες τα 
ονόµατα των εργαλείων και δηµιουργήσαµε πίνακα αναφοράς µε σύγχρονα εργαλεία. Στη 
συνέχεια, θέσαµε καταστάσεις προβληµατισµού (π.χ. µε ποιο εργαλείο θα κόψω ένα ξύλο, θα 
τρυπήσω τον τοίχο κ.ά. ) και ενθαρρύναµε τα νήπια να εµπλακούν στην επίλυσή τους. 
Αξιοποιήσαµε το βιβλίο «Μπαµπάς, η εργαλειοθήκη» (εκδόσεις Λιβάνη)  για να γίνουµε 
µικροί µάστορες και να µαστορέψουµε µε χάρτινα οµοιώµατα εργαλείων κατάλληλα και 
ασφαλή για τα νήπια. Ο ήρωας από την παιδική σειρά «Μποµπ ο µάστορας» ήταν η αφορµή 
για συζήτηση, δραµατοποίηση, εµπλουτισµό του λεξιλογίου σχετικά µε τα ονόµατα των 
σύγχρονων εργαλείων. Η διάρκεια κάθε δραστηριότητας ήταν περίπου 15 λεπτά ενώ το 
σύνολο των δραστηριοτήτων εισαγωγής υλοποιήθηκε εντός του ωρολόγιου προγράµµατος 
δύο ηµερών.  

Όσον αφορά στις δραστηριότητες εισαγωγής και το ΔΕΠΠΣ  καλύψαµε στόχους 
από: α) Τη Γλώσσα (τα νήπια ενθαρρύνονται να περιγράφουν, να συµµετέχουν σε συζήτηση, 
να εµπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, να αναγνωρίζουν λέξεις και να τις αντιγράφουν). β) Τη 
Μελέτη Περιβάλλοντος (τα νήπια να πειραµατίζονται µε διάφορα υλικά από το φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον, να εξερευνούν το φυσικό και τεχνητό κόσµο, να γνωρίσουν απλά 
εργαλεία και να αναγνωρίσουν τη χρησιµότητά τους στη ζωή µας).  γ) Την Έκφραση και 
Δηµιουργία (τα νήπια να εκφραστούν δηµιουργικά µέσα από τον αυτοσχεδιασµό και το 
θεατρικό παιχνίδι). 

Στη συνέχεια παρουσιάσαµε µε τη χρήση λογισµικού power point επιλεγµένες εικόνες 
από το διαδίκτυο µε στόχο να αναδυθούν ποικίλες χρήσης της πέτρας, παλιά και σήµερα, 
οικείες στα νήπια και εύκολα αναγνωρίσιµες (βλ. ψηφιακό δίσκο). Οι διαφάνειες,  µέσα από 
κατευθυνόµενη συζήτηση και ανοικτού τύπου ερωτήσεις, µας βοήθησαν να προσεγγίσουµε 
την πέτρα ως εργαλείο που κατασκευάζεται από τον άνθρωπο δίνοντας την κατάλληλη µορφή 
ανάλογα µε τη δουλειά για την οποία προορίζεται (π.χ. µυτερό για να τρυπήσει, κοφτερό για 
να κόψει, πριονωτό για κοπή ξύλου κ.λπ.). Επίσης, παρουσιάζονται λίθινα εργαλεία από 
µουσειακές συλλογές καθώς και ζωγραφικές αναπαραστάσεις του Zdeněk Burian (1905-
1981) εµπνευσµένες από τη ζωή των ανθρώπων της Παλαιολιθικής14.   

Η συγκεκριµένη δραστηριότητα καλύπτει µαθησιακές επιδιώξεις από: α) τη Γλώσσα 
(τα νήπια να αναπτύξουν την προφορική επικοινωνία, να µάθουν να συζητούν και να 
περιγράφουν). β) Τη Μελέτη Περιβάλλοντος (τα νήπια να διευρύνουν τις γνώσεις τους για 
το ανθρωπογενές περιβάλλον). γ) Την Πληροφορική (αναζήτηση στο διαδίκτυο, µε τη 
βοήθεια της νηπιαγωγού, εικόνων για να συµπεριληφθούν στις υπάρχουσες διαφάνειες). 
Κατευθυνόµαστε προς την αναζήτηση εικόνων µε συλλογές  λίθινων εργαλείων σε µουσεία. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14  Τσέχος ζωγράφος και εικονογράφος βιβλίων  του οποίου πολλά έργα αντλούν το θέµα τους από τους τοµείς 
της Παλαιοντολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας (http://en.wikipedia.org/wiki/Zdeněk_Burian).   
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Τις αποθηκεύουµε στον υπολογιστή και τις τυπώνουµε για να εµπλουτίσουµε τη γωνιά των 
εργαλείων στο νηπιαγωγείο την οποία δηµιουργήσαµε τοποθετώντας, αρχικά, τα εργαλεία 
που έφεραν τα νήπια από το σπίτι. 

Η επόµενη φάση περιλαµβάνει την παρουσίαση των πειραµατικών λίθινων 
εργαλείων και την αλληλεπίδραση µε τα νήπια.  Για να είναι αποτελεσµατική η φυσική και 
η διανοητική προσέγγιση από τα νήπια δεν παρουσιάσαµε συνολικά τα πειραµατικά λίθινα 
εργαλεία. Επιλέγαµε ένα ή δύο κάθε φορά ξεκινώντας από τον χειροπέλεκυ. Αρχικά, 
ζητούσαµε από τα νήπια να παρατηρήσουν το αντικείµενο προσεκτικά και ρωτούσαµε: «Τι 
νοµίζετε ότι είναι αυτό που κρατώ;», «Ποιος το έφτιαξε και µε τι υλικό;», «Χρειάστηκε πολύ 
ώρα;», «Λέτε να κουράστηκε;», «Το έφτιαξε για να κάνει κάποια δουλειά;».  Όταν 
παρουσιάσαµε τα πειραµατικά λίθινα εργαλεία (σχ. έτος 2013-2014) λάβαµε απαντήσεις που 
αναπαριστούσαν τις αυθόρµητες ιδέες των παιδιών χωρίς να γίνεται η σύνδεση, απαραίτητα, 
µε την πέτρα ως εργαλείο. Για παράδειγµα στην επίδειξη του χειροπέλεκυ και στην ερώτηση 
«Τι νοµίζετε ότι είναι αυτό που σας δείχνω;», λάβαµε απαντήσεις όπως: «πέτρα», « πέτρα 
από ηφαίστειο», «κοµµάτι από αστέρι που έπεσε από τον ουρανό», «βράχος», «πέτρα από 
θάλασσα», «πέτρα που µοιάζει σαν εργαλείο». Στην ερώτηση « Τι µπορώ να κάνω µε αυτό 
που κρατώ;», καταγράψαµε απαντήσεις όπως: «να την πετάξουµε να φύγουν τα σκυλιά», «να 
σκοτώσουµε», «όταν δεν έχουµε σφυρί να βαράµε», «να χτυπήσουµε για να µπει η βίδα», «να 
κάνω τρύπα, είναι τρίγωνο µπροστά». 

Η αλληλεπίδραση είχε τη µορφή χειρισµού των πειραµατικών λίθινων εργαλείων από 
τα νήπια µε την επίβλεψη της νηπιαγωγού, της εκτέλεσης εργασιών όπως να σκάψουµε, να 
λειάνουµε ξύλα, να κάνουµε τρύπες σε  ύφασµα ή κοµµάτι δέρµα. Παράλληλα, έγινε η 
αναφορά στα ονόµατα που έχουν δώσει οι αρχαιολόγοι στα εργαλεία, παρουσιάσαµε τις 
καρτέλες των ονοµάτων και τα νήπια τα αντέγραψαν στον υπολογιστή (εικ.1-6). Κατά τη 
διάρκεια των χειρισµών τα νήπια αντάλλασαν σχόλια, έδειχναν ικανοποίηση όταν 
κατάφερναν να ολοκληρώσουν µια εργασία και ανυποµονούσαν να δοκιµάσουν ξανά.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Εικ. 1,2.  Αυθόρµητη ενασχόληση µε τα πειραµατικά τέχνεργα                   Εικ. 3. Χειρισµός οδοντωτού  

                          

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Εικ. 4.  Χειρισµός   οπέα                    Εικ.5 . Χειρισµός χειροπέλεκυ             Εικ. 6. Αντιγραφή στον Η.Υ.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Όταν ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των έξι επιλεγµένων πειραµατικών λίθινων 
εργαλείων, παρουσιάσαµε τις κάρτες µε τις φωτογραφίες τους, κάρτες µε φωτογραφίες των 
αντίστοιχων συγχρόνων τους καθώς και κάρτες που αφορούσαν στη χρησιµότητά τους (βλ. 
ψηφιακό δίσκο). Ενθαρρύναµε τα νήπια να κάνουν περιγραφές, συγκρίσεις, αντιστοιχίσεις 
και ταξινοµήσεις βάσει κριτηρίου όπως «Ποια εργαλεία θα δίναµε στον Μποµπ το µάστορα;» 
ή « Όταν οι άνθρωποι ζούσαν στις σπηλιές, ποια εργαλεία έφτιαχναν;» ή « Για να κόψω το 
κρέας ποια εργαλεία µε βοηθάνε;». Οι κάρτες τοποθετήθηκαν στη γωνιά των εργαλείων για 
εµπλουτισµό του εκπαιδευτικού υλικού  κι ελεύθερη χρήση από τα νήπια.  

Όσον αφορά στις  µαθησιακές επιδιώξεις σε σχέση µε το ΔΕΠΠΣ επισηµαίνουµε ότι 
και σε αυτή τη φάση των δραστηριοτήτων ισχύουν όσα προαναφέρθησαν για τη Γλώσσα και 
τη Μελέτη Περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, επιχειρήσαµε διασύνδεση µε τα Μαθηµατικά (τα 
νήπια ενθαρρύνονται να συγκρίνουν, να προβαίνουν σε αντιστοιχίσεις και ταξινοµήσεις βάσει 
κριτηρίων). Από την Πληροφορική προσεγγίσαµε στόχους όπως, για παράδειγµα,  τα νήπια 
να εξοικειωθούν µε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι  καθώς και να αντιγράφουν απλές λέξεις 
κάνοντας χρήση πεζών και κεφαλαίων γραµµάτων. 

Η τελευταία φάση περιέλαβε δραστηριότητες  στις οποίες τα νήπια εκφράστηκαν 
δηµιουργικά και µε πολύ φαντασία (ΔΕΠΠΣ, Έκφραση και Δηµιουργία: τα νήπια να 
συµµετέχουν και να εκφράζονται µε την κίνηση και το λόγο µέσα από τον οργανωµένο 
αυτοσχεδιασµό και τη δραµατοποίηση). Με αφορµή ορισµένες διαφάνειες από το αρχείο 
παρουσίασης που παρακολουθήσαµε στις δραστηριότητες εισαγωγής στο θέµα, αποφασίσαµε 
να δραµατοποιήσουµε µία σκηνή από την καθηµερινή ζωή των ανθρώπων της 
Παλαιολιθικής. Το σενάριο είχε ως εξής: Τα αγόρια βγήκαν για κυνήγι κρατώντας τα ακόντια 
(ξύλα στα οποία είχαµε στερεώσει µυτερές πέτρες από την αυλή του σχολείου) ενώ τα 
κορίτσια έµειναν στη σπηλιά κι ετοίµαζαν φαγητό κόβοντας χόρτα µε  το χειροπέλεκυ και 
ξύλα µε το οδοντωτό. Όταν τα αγόρια γύρισαν στη σπηλιά µε το κυνήγι (πλαστικά 
οµοιώµατα ζώων) προσοµοίωσαν τον τεµαχισµό του κρέατος χρησιµοποιώντας το 
χειροπέλεκυ ενώ τα κορίτσια προσοµοίωσαν την κατεργασία του δέρµατος µε το ξέστρο και 
τον οπέα χρησιµοποιώντας µία παλιά ζώνη. 

Η θεµατική προσέγγιση ολοκληρώθηκε µε δραστηριότητες αξιολόγησης, όπως θα 
δούµε στη συνέχεια,  καθώς και µε τη δηµιουργία εκπαιδευτικής βαλίτσας, ώστε να 
επεκταθεί η εκπαιδευτική αξιοποίηση των πειραµατικών λίθινων εργαλείων και να δοθεί η 
δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης να προσαρµόσουν τις 
προτάσεις µας στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών τους ή να εµπνευστούν και  να 
δηµιουργήσουν τις δικές τους δράσεις. Η εκπαιδευτική βαλίτσα θα δοθεί στο Τµήµα 
Πολιτιστικών Θεµάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαϊας και θα 
δανείζεται στους ενδιαφερόµενους εκπαιδευτικούς. Περιλαµβάνει τα εξής: α) Τα πειραµατικά 
λίθινα εργαλεία µε τις καρτέλες των ονοµάτων τους. β) Το βιβλίο της Μαρίζας Ντεκάστρο 
«Τι και πώς στην Προϊστορία, οδηγός για παιδιά», Κέδρος, 2013. γ) Τις καρτέλες 
αντιστοίχισης λίθινων και σύγχρονων εργαλείων. δ) Ένα παιχνίδι ερωτήσεων για τη σύνθεση 
παζλ. ε)Υλικά όπως δέρµα, κύπερη (αποξηραµένες ίνες), σκοινί για χρήση στο χειρισµό των 
εργαλείων, δερµάτινα κορδόνια. στ) Ένα ψηφιακό δίσκο (βλ. Παράρτηµα). 
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3.3. Αξιολόγηση 

Ως γνωστό η αξιολόγηση είναι µία διαδικασία η οποία µπορεί να προσφέρει 
πολύτιµες πληροφορίες και ιδέες για τη βελτίωση δραστηριοτήτων και να συνεισφέρει άµεσα 
στην ανάπτυξη µελλοντικών σχεδίων (Οικονόµου, 2003: 103). Διακρίνεται σε αρχική, 
διαµορφωτική και συνολική ανάλογα µε το πότε διενεργείται σε σχέση µε την ανάπτυξη µιας 
ιδέας ή, στη συγκεκριµένη περίπτωση, µιας εκπαιδευτικής δράσης. 

Η αρχική αξιολόγηση διενεργήθηκε το 2011 προκειµένου να διαπιστώσουµε αν το 
θέµα που θα διαπραγµατευόµασταν ήταν ενδιαφέρον για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. 
Μέσω  της παρατήρησης του αυθόρµητου παιχνιδιού των µικρών παιδιών µε πέτρες και της 
ενασχόλησής τους µε ποικίλα εργαλεία στην τάξη (ψαλίδι, πινέλο, ξύστρα, πλάστη) και κατά 
την ανάπτυξη της ενότητας «άνθρωπος και εργαλεία», διαπιστώσαµε ότι τα λίθινα εργαλεία 
της Παλαιολιθικής θα µπορούσαν να ενταχθούν στο ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο και 
ταυτόχρονα να το εµπλουτίσουν µε µία πρωτότυπη µουσειοπαιδαγωγική διάσταση.  

Οι δραστηριότητες που αναπτύξαµε  το 2011-2012 µας παρείχαν το υλικό για τη 
διαµορφωτική αξιολόγηση διότι αφενός συµπεριλάβαµε περισσότερα πειραµατικά λίθινα 
εργαλεία (αρχικά χρησιµοποιήσαµε µόνο το χειροπέλεκυ) όταν υλοποιήθηκε η δράση ξανά το 
2013-2014 κι αφετέρου βελτιώσαµε τη διδακτική µας προσέγγιση. Έτσι έγιναν περισσότερες 
καταγραφές (σχόλια, ιδέες,  φωτογραφίες) και δηµιουργήσαµε το υλικό για την εκπαιδευτική 
βαλίτσα.  

Τέλος η συνολική αξιολόγηση έγινε προς δύο κατευθύνσεις: Η πρώτη αφορούσε τη 
γνώµη των παιδιών για τις δραστηριότητες και η δεύτερη αφορούσε την επίτευξη των 
µαθησιακών στόχων σε σχέση µε το ΔΕΠΠΣ. Αναφορικά µε τη γνώµη των παιδιών 
προέκυψε, έπειτα από συζήτηση σε ολοµέλεια, ότι απέκτησαν καινούργιες γνώσεις, τους 
άρεσε ο χειρισµός των εργαλείων και το παιχνίδι της δραµατοποίησης. Δυσκολεύτηκαν στην 
αναγνώριση των εργαλείων µε βάση το όνοµα ενώ ανταποκρίνονταν καλύτερα στη διάκριση 
µέσω της χρήσης. Δόθηκε φύλλο εργασίας (βλ. εικ.1,2) όπου τα νήπια αποτύπωσαν 
ζωγραφικά τη διάκριση ανάµεσα στα λίθινα και στα σύγχρονα εργαλεία. Επίσης µέσα από το 
παιχνίδι των ερωτήσεων από το υλικό της εκπαιδευτικής βαλίτσας (βλ.Παράρτηµα), ως 
δραστηριότητα αξιολόγησης, διαπιστώσαµε το επίπεδο εµπλοκής των νηπίων, φυσικής και 
διανοητικής, καθώς και την επιτυχηµένη διασύνδεση στόχων από το ΔΕΠΠΣ. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

  (εργασία νηπίου)                                                                         (εργασία προνηπίου) 

Εικ. 1,2.   Μποµπ ο µάστορας: «Μπορείς να ζωγραφίσεις τα εργαλεία µου;» 

                 Άνθρωπος των σπηλαίων: «Τι εργαλεία θα φτιάξει µε την πέτρα;» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 	  

  «ΜΕ ΜΙΑ ΠΕΤΡΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ»: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ    
ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ. 

Για την εκπόνηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος µουσειοπαιδαγωγικής 
αξιοποίησης των λίθινων εργαλείων της Παλαιολιθικής στην προσχολική ηλικία σε ένα 
µουσείο που διαθέτει σχετική συλλογή, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας τα εξής σηµεία:    
α) Τους περιορισµούς του χώρου, β) τη χρονική διάρκεια των δραστηριοτήτων, γ) τον αριθµό 
των παιδιών δ) πρακτικά θέµατα (υποδοχή, κίνηση στους χώρους του µουσείου, χώροι 
υγιεινής, καθίσµατα για ξεκούραση).  

Θεωρώντας ως δεδοµένα την ύπαρξη αίθουσας εκπαιδευτικών προγραµµάτων καθώς 
και τη δυνατότητα παρατήρησης των  αυθεντικών λίθινων εργαλείων της Παλαιολιθικής από 
µία τάξη νηπιαγωγείου (µέχρι 25 νήπια), προτείνουµε την ακόλουθη εκπαιδευτική δράση: 

Τίτλος : «Με µια πέτρα στα χέρια- Τα  πρώτα εργαλεία του ανθρώπου». 

Προτεινόµενη διάρκεια: 1 ώρα και 15 λεπτά. 

Χώρος διεξαγωγής δράσης: Αίθουσα εκπαιδευτικών προγραµµάτων και χώρος έκθεσης 
(προθήκη λίθινων εργαλείων). 

 Στόχοι: α) Να έρθουν  τα παιδιά σε επαφή µε το µουσειακό χώρο και τα αυθεντικά 
µουσειακά αντικείµενα. β) Να αποκτήσουν θετική µουσειακή εµπειρία µάθησης και 
ψυχαγωγίας. γ) Να γνωρίσουν τα λίθινα εργαλεία που χρησιµοποιούσε ο προϊστορικός 
άνθρωπος. δ) Να κάνουν υποθέσεις για τον τρόπο χρήσης και τη χρησιµότητά τους. ε) Να 
πειραµατιστούν µε αντίγραφα λίθινων εργαλείων και να κάνουν συγκρίσεις µε τα αντίστοιχα 
σύγχρονα. στ) Να εργαστούν σε οµάδες και να  εκφραστούν δηµιουργικά. 

Μέθοδος: Προτείνουµε να ακολουθηθεί η µέθοδος που αναφέραµε στο κεφάλαιο 3 (3.1. 
Σχεδιασµός) και η οποία βασίζεται στις αρχές της βιωµατικής προσέγγισης της γνώσης και 
της ενεργητικής συµµετοχής των παιδιών µέσα από τη χρήση τεχνικών όπως: κατευθυνόµενη 
συζήτηση (µαιευτική µέθοδος), παρατήρηση πειραµατικών λίθινων εργαλείων και 
αλληλεπίδραση µε αυτά, δραµατοποιηµένη αφήγηση, εικαστική δραστηριότητα. 

Υλικά: Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τα απαιτούµενα υλικά είναι τα εξής: α) 
Προβολή παρουσίασης, β) Βίντεο κατασκευής πειραµατικού λίθινου εργαλείου, γ) 
Πειραµατικά λίθινα εργαλεία, δ) Κοµµάτια από µαλακό δέρµα, καλάµια, χορτόσκοινο ή 
δερµάτινα κορδόνια, ε) Καρτέλες αντιστοίχισης (βλ. κεφάλαιο 3, 3.2), στ) Χαρτί του µέτρου 
για οµαδική ή Α4 για ατοµική εργασία και µαρκαδόροι. 

Σενάριο υλοποίησης δραστηριοτήτων: Υποδεχόµαστε την οµάδα των νηπίων στο χώρο της 
υποδοχής και κατευθυνόµαστε στην αίθουσα των εκπαδευτικών προγραµµάτων. Ξεκινάµε  τη 
συζήτηση σχετικά µε την πέτρα και τις εµπειρίες των νηπίων αναφορικά µε αυτή ενώ 
ταυτόχρονα αξιοποιούµε τις  εικόνες από το αρχείο προβολής (βλ. ψηφιακό δίσκο) ώστε  
σταδιακά  να αντιληφθούν την πέτρα ως εργαλείο στο άµεσο και στο απώτατο παρελθόν 
(διάρκεια 15 λεπτά). Προβάλλουµε το βίντεο κατασκευής πειραµατικού λίθινου εργαλείου15 
(διάρκεια µέχρι 5 λεπτά) και στη συνέχεια παρουσιάζουµε τα πειραµατικά λίθινα εργαλεία. 
Χωρίζουµε τα νήπια σε δύο οµάδες και µε την εποπτεία του/των εκπαιδευτικών και του 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Το βίντεο πρέπει να είναι αφενός επιστηµονικά  έγκυρο κι αφετέρου κατάλληλο για εκπαιδευτική χρήση. 
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µουσειοπαιδαγωγού ενθαρρύνουµε την παρατήρηση και την αλληλεπίδραση (κόψιµο 
χορτόσκοινου µε τον χειροπέλεκυ, τρύπηµα δέρµατος µε οπέα, ξύσιµο δέρµατος µε ξέστρο, 
κόψιµο καλαµιού µε οδοντωτό, στερέωση αιχµής µε δερµάτινα κορδόνια σε καλάµι) 
(διάρκεια 15 λεπτά). Στη συνέχεια κατευθυνόµαστε στο χώρο της έκθεσης και στην προθήκη 
µε τα λίθινα εργαλεία της Παλαιολιθικής. Αφήνουµε τα νήπια να εκφράσουν τις αυθόρµητες 
σκέψεις τους και, πιθανόν, να προβούν σε συνδέσεις µε τις προηγηθείσες δραστηριότητες. 
Προτρέπουµε τα νήπια να παρατηρήσουν το χρώµα και το µέγεθος του υλικού, να κάνουν 
συγκρίσεις των εκθεµάτων και να φανταστούν την πιθανή χρήση τους (διάρκεια 10 λεπτά). 
Προτείνουµε να «παίξουµε» µια ιστορία από την καθηµερινή ζωή των ανθρώπων της 
Παλαιολιθικής (διάρκεια 15 λεπτά) κι επιστρέφουµε στην αίθουσα των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων (ένα ενδεικτικό σενάριο παραθέτουµε στο Παράρτηµα) Τέλος, δηµιουργούµε 
δύο οµάδες οι οποίες εναλλάξ ή κατ’ επιλογή, αν ο χρόνος δεν επαρκεί,  θα ασχοληθούν µε το 
παιχνίδι της αντιστοίχισης και/ή την ελεύθερη ζωγραφική αποτύπωση κάποιας εντύπωσης. Σε 
αυτή τη φάση προτείνουµε στο/στους συνοδό/ούς εκπαιδευτικούς να γίνουν και αυτοί µέλη 
σε µία οµάδα (διάρκεια 15 λεπτά). 

Αξιολόγηση: Για την αξιολόγηση της δράσης θα έχει καταρτιστεί ένα ερωτηµατολόγιο που 
θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο σχολείο (βλ. Παράρτηµα) και το οποίο θα απευθύνεται 
στους εκπαιδευτικούς. Θα περιλαµβάνει ερωτήσεις τύπου Ναι/Όχι, επιλογή σε ποιοτικά 
διαβαθµισµένη κλίµακα, καθώς κι ερωτήσεις για προτάσεις εµπλουτισµού ή παραλλαγής των 
δραστηριοτήτων. Επίσης, θα παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να καταγράψουν 
τις δραστηριότητες που  ενδιέφεραν περισσότερο ή λιγότερο τα παιδιά καθώς και τις 
διαπιστώσεις τους σχετικά µε τη σύνδεση του προγράµµατος µε το αναλυτικό πρόγραµµα για 
το νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με την παρούσα εργασία επιχειρήσαµε ένα «ταξίδι» στην πρώτη µορφή του υλικού 
πολιτισµού, δηλαδή στα λίθινα εργαλεία της Παλαιολιθικής, κατάλληλα σχεδιασµένο για 
παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η αξιοποίηση πειραµατικών λίθινων εργαλείων ήταν 
απαραίτητη ώστε τα νήπια να προσεγγίσουν τις απαρχές του ανθρώπινου πολιτισµού. 
Σχεδιάσαµε και υλοποιήσαµε δραστηριότητες µουσειακής αγωγής εντός του σχολικού 
προγράµµατος σε µία τάξη νηπιαγωγείου κι επιδιώξαµε τη σύνδεσή τους µε το ισχύον 
αναλυτικό πρόγραµµα για την Προσχολική Αγωγή. Η εµπειρία της υλοποίησης στην τάξη 
ήταν εξαιρετικά εποικοδοµητική για τη γράφουσα διότι διαπίστωσε ότι ακόµα και θέµατα 
που φαινοµενικά είναι δύσκολο να προσεγγιστούν από τα νήπια, όπως οι θεµατικές της 
Προϊστορίας,  µπορούν αφενός να παρουσιαστούν µε παιγνιώδη τρόπο κι αφετέρου να 
εναρµονιστούν µε το σχολικό πρόγραµµα. 

Επιπλέον, διαπιστώσαµε ότι τα λίθινα εργαλεία της Παλαιολιθικής είναι ένα 
πρωτότυπο θέµα το οποίο εµπλουτίζει τη σχολική θεµατολογία, στηρίζει τη διαθεµατικότητα, 
διευρύνει τις εκπαιδευτικές επιλογές, τονίζει την εκπαιδευτική διάσταση των µουσειακών 
συλλογών κι αναδεικνύει τη σηµασία των µουσειοπαιδαγωγικών  δραστηριοτήτων για τη 
διαµόρφωση νοήµατος στα εµπλεκόµενα άτοµα. Τα νήπια συµµετείχαν ενεργά στις 
δραστηριότητες, αλληλεπίδρασαν µε τα αντικείµενα και προχώρησαν σε συνδέσεις που 
αφορούσαν την πέτρα, τον άνθρωπο και τη ζωή στην Προϊστορία µε τις δικές τους εµπειρίες 
στη σύγχρονη εποχή. 

Θεωρούµε, λοιπόν, ότι κινηθήκαµε επιτυχώς προς την επίτευξη των στόχων που 
θέσαµε και τους οποίους αναφέραµε στο κεφάλαιο 3. Επίσης, θεωρούµε σηµαντική τη 
δηµιουργία του υποστηρικτικού, εποπτικού υλικού  το οποίο, µαζί µε τα πειραµατικά λίθινα 
εργαλεία, αποτέλεσε το περιεχόµενο της εκπαιδευτικής βαλίτσας για την προώθηση της 
συγκεκριµένης δράσης στην εκπαιδευτική κοινότητα.  

Τέλος, η πρότασή µας για την εφαρµογή των δραστηριοτήτων σε µουσειακό χώρο 
παραµένει σε θεωρητικό επίπεδο κι ευελπιστούµε στη δυνατότητα υλοποίησής της στο 
µέλλον. Προτείνουµε την πιλοτική εφαρµογή κι αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε µουσεία 
που διαθέτουν συλλογή λίθινων εργαλείων της Παλαιολιθικής (π.χ. Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ήλιδας, Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου) και στη συνέχεια τη διαµόρφωσή τους σε 
µουσειοπαιδαγωγικό πρόγραµµα ενταγµένο στο συνολικό περιεχόµενο της  εκπαιδευτικής 
λειτουργίας του µουσείου. 

 

 

 

 

 

 

 



26	  

	  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                                 
Κακούρου-Χρόνη, Γ. 2005, Μουσείο-Σχολείο. Αντικριστές πόρτες στη γνώση, Πατάκης. 

Κουρτέση-Φιλιππάκη, Γ. 1996, «Το χρονολογικό πλαίσιο και η πολιτισµική ακολουθία», 
Αρχαιολογία & Τέχνες, τ. 58, σ. 23-32. 
 
Κουρτέση- Φιλιππάκη, Γ. 1996, «Η µελέτη των λίθινων εργαλειακών συνόλων», Αρχαιολογία 
και Τέχνες, τ.61, σ. 6-11.  

Καλεσοπούλου, Δ. 2002, «Μάθηση µέσω αντικειµένων: τα χαρακτηριστικά της και η εφαρµογή 
της στο χώρο του µουσείου και του σχολείου», Ανοιχτό σχολείο 82: 12-18. 

Leakey, R. 1996,  Η απαρχή του ανθρώπινου είδους, Κάτοπτρο, Αθήνα. 

Lévi-Strauss, C. 2003,  Φυλή και Ιστορία, Φυλή και Πολιτισµός, Πατάκης, Αθήνα. 

Ματζάνας, Χ. 2001, «Εισαγωγή στην πειραµατική λάξευση των πυριτικών λίθων», 
Αρχαιολογία και Τέχνες, τ.78, σ.59-66. 

Ματζάνας, Χ. 2001α, «Πειραµατική λάξευση πυριτόλιθου: µέθοδοι και τεχνικές», Corpus 30,   
σ.56-69. 

Νάκου,	  Ει.	  2001,	  Μουσεία:	  Εμείς,	  τα	  πράγματα	  και	  ο	  πολιτισμός,	  Νήσος,	  Αθήνα.	  

Ντάρλας, Α. 1990, «Η οικονοµία της πρώτης ύλης στη µέση Παλαιολιθική εποχή», Αρχαιολογία & 
Τέχνες, τ.35 , σ. 6-11. 
 
Οικονόµου, Μ. 2003, Μουσείο: Αποθήκη ή ζωντανός οργανισµός;, Κριτική. 
 
Trigger G., B. 2005, Μια ιστορία της αρχαιολογικής σκέψης, Αλεξάνδρεια. 
 
ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002, Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων 
σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Προγράµµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων, 
Αθήνα. 

ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2006, Οδηγός Νηπιαγωγού. Εκπαιδευτικοί σχεδιασµοί. 
Δηµιουργικά περιβάλλοντα µάθησης, Αθήνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27	  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Στο παράρτηµα παραθέτουµε τα εξής:  

Α) Φωτογραφίες από το υλικό της εκπαιδευτικής βαλίτσας (µουσειοσκευής). 

Β) Φωτογραφίες από τις δραστηριότητες στην τάξη και  τις εργασίες των παιδιών.  

Γ) Συνοπτικό πίνακα καρτών για εκπαιδευτικά παιχνίδια (εµπεριέχεται στη µουσειοσκευή σε 
έντυπη και ψηφιακή µορφή). 

Δ) Το παιχνίδι των ερωτήσεων για τη σύνθεση παζλ (εµπεριέχεται στον ψηφιακό δίσκο της 
µουσειοσκευής).  

Ε) Σενάριο δραµατοποίησης µίας σκηνής από την καθηµερινή ζωή στην Παλαιολιθική Εποχή 
εµπνευσµένο από τις αναπαραστάσεις του Τσέχου ζωγράφου Z. Burian (εµπεριέχεται στον 
ψηφιακό δίσκο της µουσειοσκευής).  

ΣΤ) Ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής δράσης: «Με µια πέτρα στα 
χέρια- Τα πρώτα εργαλεία του ανθρώπου». 
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Α.  Η εκπαιδευτική βαλίτσα (µουσειοσκευή) 

Η εκπαιδευτική βαλίτσα περιλαµβάνει το εποπτικό υλικό των δραστηριοτήτων που 
προτάθηκαν στην παρούσα εργασία. Στόχος είναι να διευκολύνει τα νήπια στην ερµηνευτική 
προσέγγιση των λίθινων εργαλείων της Παλαιολιθικής και να παράσχει στον εκπαιδευτικό 
ένα πλαίσιο για την διδακτική προσέγγιση του θέµατος προσαρµοσµένης στα χαρακτηριστικά 
της οµάδας του. 

Η εκπαιδευτική βαλίτσα περιέχει τα εξής:  

Ø Τα πειραµατικά λίθινα τέχνεργα.  

Ø Ένα παζλ για σύνθεση µέσα από παιχνίδι ερωτήσεων. 

Ø Υλικά όπως δέρµα, κύπερη (αποξηραµένες ίνες), σκοινί για χρήση στο χειρισµό των 
εργαλείων, δερµάτινα κορδόνια.  

Ø Έναν ψηφιακό δίσκο (βλ. σηµείωση). 

Ø Την έντυπη µορφή των αρχείων του ψηφιακού δίσκου που προαναφέραµε. 

Ø Το βιβλίο της Μαρίζας Ντεκάστρο, Τι και πώς στην Προϊστορία – οδηγός για παιδιά, 
Κέδρος, 2013. 

 

      Το υλικό των δραστηριοτήτων 

    Τα πειραµατικά λίθινα εργαλεία    
 

Σηµείωση: Ο ψηφιακός δίσκος περιλαµβάνει τα εξής αρχεία: ένα αρχείο παρουσίασης µε 
συσχετισµούς µεταξύ πέτρας και ανθρώπου, κάρτες για εκπαιδευτικά παιχνίδια καθώς και τον συγκεντρωτικό 
πίνακα των καρτών, ένα παιχνίδι ερωτήσεων σε οµάδες, έναν πίνακα αναφοράς για τα λίθινα εργαλεία που 
επιλέξαµε, ένα σενάριο δραµατοποίησης  και τέλος ένα αρχείο σχετικών µε το θέµα κόµβων. Αντίγραφα του 
ψηφιακού δίσκου συνοδεύουν όλα τα αντίτυπα της παρούσας εργασίας. 
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Β. Φωτογραφίες από τις δραστηριότητες στην τάξη και από τις εργασίες των παιδιών. 

1. Τα νήπια στις δραστηριότητες εισαγωγής στο θέµα µάζεψαν πέτρες από το προαύλιο του 
σχολείου και στη συνέχεια, αφού επέλεξαν µία από αυτές, ερωτήθηκαν τι θα έκαναν µε την 
πέτρα που διάλεξαν. Οι απαντήσεις που έδωσαν παρουσιάζονται, αντιπροσωπευτικά, στις 
παρακάτω φωτογραφίες (σχολικό έτος 2013-2014). 

                       

                                        
 
 

2. Τα νήπια ζωγράφισαν τις πέτρες τους. Παραθέτουµε αντιπροσωπευτικά δείγµατα.  
(13/3/2014). 
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3. Τα νήπια χειρίζονται τα πειραµατικά λίθινα εργαλεία (σχολικό έτος 2013-2014). 
(Φωτογραφίες: Μαρία Κωστούρου). 

 

        
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32	  

	  

4. Φύλλο εργασίας για την αξιολόγηση.  

Παραθέτουµε αντιπροσωπευτικά δείγµατα µε τις επεξηγήσεις των παιδιών (3/5/2012). 
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Γ. Συνοπτικός πίνακας παρουσίασης καρτών για εκπαιδευτικά παιχνίδια.  
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Δ.  Παιχνίδι ερωτήσεων – σύνθεση παζλ 

 

Δηµιουργήσαµε ένα παζλ 30 κοµµατιών τα οποία, ανά 10, πρέπει να κερδηθούν από 3 οµάδες 
αν απαντήσουν σε 5 ερωτήσεις κάθε οµάδα. Η εικόνα που οι οµάδες θα συνθέσουν στο τέλος, 
από κοινού, είναι µια ζωγραφική αναπαράσταση κυνηγιού την Παλαιολιθική Εποχή. Η 
εικόνα παρουσιάζεται στην ολοµέλεια, πριν τη διαίρεσή της στα κοµµάτια του παζλ, ώστε να 
διευκολύνουµε τη συνολική πρόσληψή της από τα νήπια. 

   Πηγή: https://libcom.org/files/images/history/mammoth20hunters1[1].jpg 

Η διαδικασία είναι ως εξής: 

Α) Χωρισµός οµάδων: Έχουµε φτιάξει τόσες καρτέλες όσες το σύνολο των παιδιών οι 
οποίες δείχνουν ισάριθµα  ένα χειροπέλεκυ, µία αιχµή κι ένα ξέστρο (λίθινα εργαλεία που 
σχετίζονται µε το κυνήγι). Κάθε παιδί διαλέγει µία καρτέλα κι έτσι δηµιουργούνται οι οµάδες 
του χειροπέλεκυ, της αιχµής και του ξέστρου. 

Β) Κανόνες παιχνιδιού: Έχουµε δηµιουργήσει δεκαπέντε συνολικά καρτέλες µε τις 
ερωτήσεις που παραθέτουµε στο τέλος,  Κάθε οµάδα διαλέγει πέντε ερώτησεις  τις οποίες 
πρέπει να απαντήσει  για να κερδίσει δέκα κοµµάτια του παζλ (δύο για κάθε ερώτηση). Στο 
τέλος κάθε οµάδα επιλέγει έναν εκπρόσωπο ώστε µαζί µε τους εκπροσώπους των άλλων δύο 
οµάδων να συνθέσουν την αρχική εικόνα.  

Γ) Γινόµαστε κυνηγοί : Φανταζόµαστε ότι «µπαίνουµε» στην εικόνα και ενθαρρύνουµε τη 
συζήτηση µε ερωτήσεις όπως:  Με τι µοιάζει το ζώο που βλέπουµε; Ποιους ήχους ακούµε; Τι 
βλέπουµε γύρω µας;  Πώς θα µεταφέρουµε το ζώο που σκοτώσαµε στη σπηλιά; Τι θα το 
κάνουµε; Θα χρειαστούµε εργαλεία; 

 

Ερωτήσεις για τις οµάδες 

1. Διάλεξε ένα λίθινο εργαλείο και πες µας τι µπορείς να κάνεις µε αυτό. 

 (η ερώτηση αυτή υπάρχει συνολικά 6 φορές όσες και τα πειραµατικά λίθινα εργαλεία που 
παρουσιάσαµε) 

2. 3. 4. 5. 6. Διάλεξε ένα λίθινο εργαλείο και πες µας τι µπορείς να κάνεις µε αυτό. 

7. Πού έβρισκε, άραγε, ο άνθρωπος των σπηλαίων τις πέτρες για να φτιάξει τα εργαλεία του; 

8. Τι πιστεύεις ότι έκανε ο  άνθρωπος των σπηλαίων  όταν ένα λίθινο εργαλείο έσπαγε; 



36	  

	  

9. Τι εργαλείο θα ήθελες να φτιάξεις αν ζούσες εκείνη τη µακρινή εποχή. Γιατί; 

10. Προσπαθείς να φτιάξεις ένα εργαλείο από πέτρα και δεν τα καταφέρνεις. Τι θα κάνεις; 

11. Με τι άλλο µπορείς να χτυπήσεις µια πέτρα για να την κάνεις µυτερή και κοφτερή; 

12. Πού µπορούµε  να δούµε τα πρώτα εργαλεία  του ανθρώπου των σπηλαίων; 

13.  Εµείς,  από τι υλικό φτιάχνουµε τα εργαλεία µας; 

14. Πηγαίνουν οι άνθρωποι για κυνήγι στη σύγχρονη εποχή; Τι ζώα κυνηγούν; Με ποιο 
τρόπο;  

15. Διάλεξε από τη γωνιά των εργαλείων δύο εργαλεία, ένα λίθινο ( από τα πρώτα εργαλεία 
του ανθρώπου) κι ένα σύγχρονο (που χρησιµοποιούµε σήµερα) και βάλε τα το ένα δίπλα στο 
άλλο. Φαντάσου ότι µιλάνε µεταξύ τους και µόνο εσύ µπορείς να ακούσεις τι λένε. Μπορείς 
να µας πεις τι  άκουσες;  
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Ε. Σενάριο δραµατοποίησης µίας σκηνής από την καθηµερινή ζωή στην Παλαιολιθική 
Εποχή εµπνευσµένο από τις αναπαραστάσεις του Z. Burian. 

Το σενάριο που προτείνουµε είναι ενδεικτικό και αφορά στη δραµατοποίηση µιας 
υποθετικής σκηνής από την καθηµερινή ζωή κάποιας οµάδας προϊστορικών ανθρώπων. 
Αρχικά παρατηρούµε την παρακάτω ζωγραφική αναπαράσταση του Z. Burian και 
προτείνουµε στα νήπια να φανταστούν ότι  βρίσκονται µέσα στη «ζωγραφιά». Ενθαρρύνουµε 
την προφορική έκφραση των παιδιών και καταγράφουµε φράσεις που µπορούν να 
αποτελέσουν µέρος µιας σύντοµης αφήγησης. Με αυτό τον τρόπο προκύπτουν τα βασικά 
µέρη της δραµατοποίησης όπως: το θέµα, το σκηνικό, οι άνθρωποι, η πλοκή και τα µέσα. 
Παιδιά κι εκπαιδευτικός συναποφασίζουν για το «πώς» της αναπαράστασης µε τα διαθέσιµα 
µέσα και την αξιοποίηση των πειραµατικών λίθινων εργαλείων. Επίσης ενθαρρύνουµε τα 
νήπια να κάνουν υποθέσεις σχετικά µε το τι προηγήθηκε (π.χ. κυνήγι ζώου) και το τι 
ακολούθησε ώστε να προκύψουν και πρωτότυπα στοιχεία που ενδεχοµένως ενσωµατωθούν 
στη δραµατοποίηση. 

                              
        Ζωγραφική αναπαράσταση από το Z. Burian  ( https://www.google.gr/search?q=zdenek+burian)  

 

Με βάση τα παραπάνω, ένα υποθετικό σενάριο θα µπορούσε να είναι το εξής: Μια 
οµάδα προϊστορικών ανθρώπων κατοικεί πίσω από τεράστια βράχια, µέσα σε σκηνές 
φτιαγµένες από δέρµατα ζώων. Ο καιρός είναι καλός κι έχουν βγει όλοι έξω. Οι άντρες 
ετοιµάζουν τα ακόντια στερεώνοντας τις µυτερές πέτρες,  που µόλις έφτιαξαν, σε µακριά ξύλα. 
Θα πάνε για κυνήγι. Οι γυναίκες δεν πηγαίνουν µαζί. Θα µείνουν προστατευµένες πίσω από τα 
βράχια και θα  περιµένουν τους άντρες να επιστρέψουν κουβαλώντας τα ζώα που σκότωσαν. 
Ωστόσο, έχουν αρκετές δουλειές να κάνουν: να κόψουν ξύλα για τη φωτιά, να µαζέψουν χόρτα 
και καρπούς, να καθαρίσουν και να ράψουν δέρµατα ζώων. Τα µεγαλύτερα παιδιά βοηθάνε 
στις δουλειές. Επιτέλους, λίγο πριν νυχτώσει, οι άντρες επιστρέφουν φέρνοντας µεγάλα 
κοµµάτια κρέας. Σκότωσαν ένα µαµούθ! Θα υπάρχει αρκετό φαγητό για όλους. Η οµάδα θα 
επιβιώσει! 
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ΣΤ. Ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής δράσης: «Με µια πέτρα 
στα χέρια- Τα πρώτα εργαλεία του ανθρώπου». 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΗ: «Με µια πέτρα στα χέρια - Τα  πρώτα 
εργαλεία του ανθρώπου». 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

   Για  την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού  προγράµµατος ««Με µια πέτρα στα χέρια - Τα 
πρώτα εργαλεία του ανθρώπου», το Μουσείο ……….……… σας παρακαλεί να 
συµπληρώσετε  το παρακάτω ερωτηµατολόγιο και να το αποστείλετε ηλεκτρονικά στην 
διεύθυνση ………………….. 

  Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας! 

 

Ονοµατεπώνυµο εκπαιδευτικού:   ………………………………………………………… 

Νηπιαγωγείο………………………………………………………………………………… 

Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………….. 

Τηλέφωνο: …………………………………………Fax: …………………………………. 

Email: ……………………………………………………………………………………….. 

 

1.Πώς αξιολογείτε τα παρακάτω: 
  
Α)  Τη δραστηριότητα παρουσίασης (power point, video). 
άριστη                καλή                 µέτρια                ανεπαρκής 
 
Σε περίπτωση που τη θεωρείτε µέτρια ή ανεπαρκή, σηµειώστε, σύντοµα, τι θα 
προτείνατε. 
.…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Β)  Τη δραστηριότητα χειρισµού των πειραµατικών λίθινων εργαλείων.  
άριστη                καλή                µέτρια                ανεπαρκή 
 
Σε περίπτωση που τη θεωρείτε µέτρια ή ανεπαρκή, σηµειώστε, σύντοµα, τι  θα 
προτείνατε. 
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Γ)  Τη δραστηριότητα  δραµατοποίησης. 
άριστη                καλή                µέτρια                ανεπαρκή 
 
Σε περίπτωση που τη θεωρείτε µέτρια ή ανεπαρκή, σηµειώστε, σύντοµα, τι θα 
προτείνατε. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Δ)  Τη λειτουργία των οµάδων.   
άριστη                καλή                µέτρια                ανεπαρκή 
 
Σε περίπτωση που τη θεωρείτε µέτρια ή ανεπαρκή, σηµειώστε, σύντοµα, τι  θα 
προτείνατε. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

2.  Ποιες δραστηριότητες ανέφεραν τα παιδιά ότι τους άρεσαν περισσότερο; 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

3. Ρωτήστε τα παιδιά τι θυµούνται από τη συµµετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
και καταγράψτε τις απαντήσεις τους. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Υπήρξαν δραστηριότητες που θεωρείτε ότι ενδιέφεραν λιγότερο τα παιδιά; Αν ναι, 
µπορείτε να τις αναφέρετε; 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………… 

5. Πιστεύετε ότι το πρόγραµµα ήταν κουραστικό για τα παιδιά; 

       ΝΑΙ……                       ΟΧΙ…… 
Αν ναι, γιατί; .......................................................................................................... 

 
 

            6. Θεωρείτε πως οι δραστηριότητες του προγράµµατος διασυνδέουν τις γνωστικές 
περιοχές του αναλυτικού προγράµµατος για το νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ); Αν επιλέξετε 
ΝΑΙ, θα µπορούσατε να αναφέρετε ποιες διασυνδέσεις διαπιστώσατε; 

 
ΝΑΙ ….                    ΟΧΙ….. 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 






