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Αντί Προλόγου 

 

Η έννοια της πολιτειότητας στο νηπιαγωγείο συνιστά μια 

ευρεία διερεύνηση κοινωνικών δεξιοτήτων, η οποία θέτει στο 

επίκεντρο τη σχέση μεταξύ του «εαυτού» και του «κοινω-

νικού συνόλου», δηλαδή της σχέσης που αποδίδει περιεχό-

μενο και σημασία στην έννοια του πολίτη. Οι εμπειρίες πολι-

τειότητας των παιδιών είναι στην πραγματικότητα εμπειρίες 

δημοκρατίας (Dewey, 1993) που περιλαμβάνουν τη συμμετοχή 

και την κριτική σκέψη και που προϋποθέτουν συγκρότηση 

ατομικής και συλλογικής ταυτότητας. Η κατασκευή της πολι-

τειότητας στο σχολικό περιβάλλον πραγματώνεται μέσα από 

την «Παιδεία της Δημοκρατίας» (Education for Democratic 

Citizenship) και την «Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώ-

ματα» (Council of Europe, 2010) με όρους κοινωνικής ισότη-

τας και δικαιοσύνης (Parekh, 2000), χωρίς αποκλεισμούς και 

διακρίσεις. 

Ο πολιτικός γραμματισμός (Banks, 2011) σχετίζεται με 

τις ευκαιρίες ανάπτυξης των πολλαπλών ταυτίσεων (Osler & 

Starkey, 2005), οι οποίες νοηματοδοτούνται, πρωτογενώς,  

μέσω της κοινωνικο-συναισθηματικής μάθησης. Η κοινωνικό-

συναισθηματική μάθηση αποτελεί σημαντικό θέμα λόγω των 

εννοιολογικών και εμπειρικών σχέσεών της με την ετοιμό-

τητα του παιδιού της προσχολικής ηλικίας να προσαρμοστεί 

ομαλά στο νηπιαγωγείο (Denham, 2006· Raver, 2002· Raver 

& Knitzer, 2002) και να έχει μια αποτελεσματική ακαδημαϊκή 

πορεία (Denham & Brown, 2010). Η μετάβαση του παιδιού 

από το οικογενειακό περιβάλλον στο σχολικό περιβάλλον του 
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νηπιαγωγείου συνιστά μια ουσιαστική αλλαγή ζωής, ένα 

πέρασμα, το οποίο συνδέεται με νέες απαιτήσεις σε ένα νέο 

κοινωνικό περιβάλλον μιας νέας κοινωνικής ομάδας με νέες 

κοινωνικές απαιτήσεις (Βλάχου, 2019). Η κατανόηση και προ-

σαρμογή σε αυτό προϋποθέτει συνιστώσες της συμπεριφο-

ράς (Steedly et al., 2008) που ενισχύουν την κοινωνική πράξη. 

Συνεπώς, οι κοινωνικές δεξιότητες που σχετίζονται με τη δια-

χείριση κοινωνικών αλλαγών συνιστούν προϋπάρχουσα ανα-

γκαιότητα της φοιτήσεως στην πρώτη σχολική δομή.  

Η οικογένεια, ως ανοικτό σύστημα (Von Bertallanfy, 1968) 

συνεχούς αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, έχει θέσει τα 

θεμέλια της οικοδόμησης των κοινωνικών και συναισθηματι-

κών δεξιοτήτων του παιδιού για μια ομαλή κοινωνικοποίηση. 

Το οικογενειακό κοινωνικό κεφάλαιο (family social capital) 

καθίσταται ως προϋπόθεση για την υγιή κοινωνική και γνω-

στική ανάπτυξη του παιδιού και περιλαμβάνει πτυχές σχέ-

σεων, δικτύων, κανόνων και εμπιστοσύνης (Coleman, 1990) 

που συνηγορούν στην ακαδημαϊκή ετοιμότητα, στην ακαδη-

μαϊκή ευημερία και ακαδημαϊκή επιτυχία του παιδιού. Υπό τη 

θεώρηση αυτή, η συν-λειτουργία διασυνδεδεμένων ποιοτικών 

και ανοικτών σχέσεων επικοινωνίας και ενδιαφέροντος εντός 

της οικογενειακής δομής, συν-οικοδομεί δεξιότητες αλληλεπί-

δρασης με το εκάστοτε περιβάλλον. Ο ρόλος του οικογενειακού 

συγκείμενου (οικογενειακή αγωγή, κατάσταση της οικογένειας, 

το μορφωτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο της οικογέ-

νειας, τα προσφερόμενα ερεθίσματα, οι οικογενειακές προσδο-

κίες, κτλ.) είναι εξέχουσας σημασίας στην κοινωνική και συναι-

σθηματική ετοιμότητα του παιδιού για την κοινωνική πράξη. 
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Οι αυξημένες απαιτήσεις ανταπόκρισης μεταβατικών κατα-

στάσεων απαιτούν την ύπαρξη της ανθεκτικότητας (Niesel & 

Griebel, 2007). Η ανθεκτικότητα, αποτελεί μια διαδραστική 

διαδικασία και αναφέρεται σε μια γενική ικανότητα επιτυ-

χούς αντιμετώπισης αγχωτικών ή δυνητικά επιζήμιων κατα-

στάσεων, στην ικανότητα ομαλοποίησης αυτών ή ανασυγκρό-

τησης του εαυτού (Βλάχου, 2019). Τα ανθεκτικά παιδιά, ως εκ 

τούτου, προσεγγίζουν ενεργά τα προβλήματα και τις δύσκο-

λες καταστάσεις πιστεύοντας στην επιτυχία τους. Χρησιμο-

ποιούν τα ταλέντα τους αποτελεσματικά, έχουν ισχυρή εσω-

τερική θέση ελέγχου και γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τους 

πόρους τους κινητοποιώντας συστήματα κοινωνικής υποστή-

ριξης (Βλάχου, 2019:33). 

Η συναισθηματική ευημερία, ωστόσο, θεωρείται θεμε-

λιώδης για την ανάπτυξη και μάθηση (Burrell & Bubb, 2000) 

και προσδιορίζεται μέσα από τη θετική αίσθηση του εαυτού 

που αναπτύσσεται από την αίσθηση της εμπιστοσύνης, της 

ασφάλειας, της αξιοπρέπειας, του σεβασμού και της φροντί-

δας. Αφορά στην ικανότητα μετάδοσης και διαχείρισης αυτών 

των συναισθημάτων (Goleman, 2011), καθώς και της συναι-

σθηματικής σταθερότητας, της θετικής στάσης και της ικανό-

τητας αποτελεσματικής επικοινωνίας.  

Μια σπουδαία παράμετρος κατά την είσοδο στο νηπια-

γωγείο είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, η οποία σχετίζε-

ται με τα ανθρώπινα συναισθήματα και τη διαχείρισή τους 

(Gardner, 1993· Goleman, 2011· Gottman, 2011). Ο ρόλος της 

οικογένειας και του νηπιαγωγείου κατευθύνεται, κυρίως, στη 

συναισθηματική υποστήριξη μέσα από διαδικασίες ενίσχυσης 

της αυτονομίας και της αυτοαντίληψης του παιδιού. Η οικο-
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γένεια συμβάλλει στην απόκτηση της εικόνας του εαυτού και 

στη διαμόρφωση ταυτότητας, ενώ το νηπιαγωγείο βοηθά στη 

διερεύνηση ανεξερεύνητων πτυχών του εαυτού και στην από-

κτηση ολοκληρωμένης αναπαράστασης για το γνωστικό, συναι-

σθηματικό και κοινωνικό εαυτό.  

Η αλληλεπίδραση του εαυτού με τον εξωτερικό κόσμο 

διευκολύνει την κοινωνική και συναισθηματική επάρκεια 

(Greenspan & Driscoll, 1997) η οποία επιτρέπει στο παιδί να 

σκέφτεται, να κατανοεί και να επιλύει πρακτικά προβλήματα 

της καθημερινότητας στα πλαίσια των κοινωνικών – διαπρο-

σωπικών του σχέσεων. Η συναισθηματική γνώση (Izard et al., 

2001· Leerkes et al., 2008), η ικανότητα αναγνώρισης και 

ρύθμισης συναισθημάτων, αλλά και οι ικανότητες κοινωνικής 

επίγνωσης, όπως η ενσυναίσθηση και η διαχείριση σχέσεων 

(Goleman, 2011) συντείνουν προς την κοινωνική συναίσθηση 

(social awareness). Η κοινωνική συναίσθηση πλαισιώνεται 

από την κατανόηση του εαυτού και του άλλου και κατ` επέ-

κταση της συμπεριφοράς του εαυτού και του άλλου. Αφορά 

στη θέαση του εαυτού και του άλλου. Σε αυτή την κατανόηση, 

συντείνουν οι διαπροσωπικές πληροφορίες που καθοδηγούν 

και καθορίζουν την αλληλεπίδραση σε ασφαλή συναισθημα-

τικά πλαίσια προκειμένου να αποφεύγονται συγχύσεις (Raver 

et al., 2006). 

Το νηπιαγωγείο είναι ένας κοινωνικός χώρος και μέσα σ` 

αυτόν η μάθηση είναι μια κοινωνική διαδικασία (Zins et al., 

2007). Η επιτυχής κινητοποίηση του παιδιού καθώς κοινω-

νικά αλληλεπιδρά στο εκπαιδευτικό πλαίσιο (Anderson & 

Beauchamp, 2012· Durlak et al., 2011), περιλαμβάνει την 

ενεργή κινητικότητα τόσο με τους/τις εκπαιδευτικούς όσο 
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και με τους/τις συμμαθητές/τριες. Η κινητικότητα αυτή έγκει-

ται στην κοινωνική συνάντηση, στην κοινωνική επαφή, στην 

κοινωνική πράξη και στην ανάπτυξη και εδραίωση καλής επι-

κοινωνίας εντός ενός συγκεκριμένου κανονιστικού πλαισίου 

κοινής αποδοχής. Αυτό σημαίνει, ότι, το παιδί ανταποκρίνεται 

στο γενικό ή ειδικό κοινωνικό πλαίσιο λειτουργίας της τάξης, 

το οποίο πιθανώς απαιτεί τη συμμετοχή, την προσοχή, την 

υπακοή σε οδηγίες, την εμπλοκή, την έναρξη και διατήρηση 

συζητήσεων, την ακρόαση, την αναζήτηση βοήθειας, τη σύνα-

ψη σχέσεων φιλίας, τη διαπραγμάτευση των σχέσεων ή 

συγκρούσεων, την επίλυση συγκρούσεων, την πειθαρχία σε 

κανόνες και πλαίσια, τη συνεργασία και την ομαδικότητα, την 

ολοκλήρωση των υποχρεώσεων και των οργανωμένων εργα-

σιών, το σεβασμό του πλαισίου στο σύνολό του.  

Οι ανωτέρω στόχοι του κοινωνικού πλαισιού της τάξης 

και της ομάδας άπτονται των κοινωνικών διεργασιών, της 

κοινωνικής συναίσθησης και ευθύνης σ’ ένα οργανωμένο 

σύστημα συμπεριφοράς, το οποίο βοηθά το παιδί να προσαρ-

μοστεί στο κοινωνικό περιβάλλον της τάξης του, αλλά και σε 

διάφορα άλλα κοινωνικά περιβάλλοντα (Steedly et al., 2008) 

χωρίς ελλείμματα κοινωνικών δεξιοτήτων (Esser, 2012). Προ-

φανώς, οι στόχοι αυτοί αντιμετωπίζονται ως αλληλένδετοι 

και άμεσα αλληλοεξαρτώμενοι (Miller et al., 2006).  

Σε αυτούς τους στόχους συνυπολογίζονται τα δεδομένα 

της σύγχρονης κοινωνικής και εκπαιδευτικής πραγματικό-

τητας, που αφορούν στη διαχείριση της διαφορετικότητας 

της «κοινωνίας» της τάξης και της ευρύτερης κοινωνίας. Η 

συνύπαρξη και ο πλουραλισμός στηρίζονται στην αμοιβαία 

ανοχή, ενώ η αποδοχή της διαφορετικότητας συνιστά το 
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σεβασμό των ανθρώπινων αξιών (Josefova, 2014). Υπό το 

πρίσμα της πολυπολιτισμικής θεώρησης της κοινωνίας η κοι-

νωνική συνάντηση αποκτά τη διάσταση της διαπολιτισμικής 

συνάντησης και η κοινωνική ανταλλαγή τη διάσταση της δια-

πολιτισμικής ανταλλαγής.  

Η διαπολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης εγείρει νέες 

προσεγγίσεις σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρα-

τίας και κράτους δικαίου. Σε αυτές τις προσεγγίσεις ανακύ-

πτουν νέες αναγκαιότητες που σχετίζονται με μια κουλτούρα 

της δημοκρατίας (culture democracy) και του διαπολιτισμι-

κού διαλόγου (intercultural dialogue). Έτσι, στις κοινωνικές 

δεξιότητες προστίθεται η διάσταση των δημοκρατικών και 

διαπολιτισμικών δεξιοτήτων μέσω των οποίων εξασφαλίζε-

ται μια δημοκρατική επικοινωνία στο μαθησιακό περιβάλλον, 

αλλά και η προετοιμασία και ενδυνάμωση των μαθητών 

/τριών για τη ζωή ως ενεργοί πολίτες των δημοκρατικών 

κοινωνιών. Προϋπόθεση των στόχων αυτών αποτελεί η αλλη-

λεπίδραση σε ένα μαθησιακό περιβάλλον το οποίο αναγνωρί-

ζει τις μαθησιακές και κοινωνικές ανάγκες όλων. Ανακύπτει, 

επομένως, η αναγκαιότητα συσχέτισης των κοινωνικών 

δεξιοτήτων με την έννοια της ενεργούς πολιτότητας και της 

δημοκρατικής πολιτότητας.  

Βαρύνουσας σημασίας διαδικασία είναι η διαδικασία του 

αυτοπροσδιορισμού. Αυτό σημαίνει ότι προκειμένου τα παι-

διά να εκτιμήσουν την ποικιλομορφία και να εμπλακούν σε 

διαπολιτισμικό διάλογο επιδεικνύοντας με τρόπο αυτονόητο 

και σαφή αλληλεγγύη και σεβασμό πρέπει πρωτίστως να 

συγκροτήσουν την ατομική τους ταυτότητα με σεβασμό στις 

βιογραφίες τους και την υποκειμενική τους υπόσταση. Η 
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λογική διεργασία περιλαμβάνει την απόκτηση αυτοαντίλη-

ψης και ταυτότητας και, εν συνεχεία, αντίσταση στις πιθανές 

προκαταλήψεις που δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην υγιή 

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι κοινωνικές δεξιότητες, 

εν προκειμένω, ενισχύουν τη δίκαιη και παραγωγική αλλη-

λεπίδραση στις διαπολιτισμικές συναντήσεις και ανταλλαγές 

με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα θέτοντας 

ισχυρά θεμέλια για μια βιώσιμη κοινωνία.  

Η συμβολή του παιδαγωγικού ρόλου του νηπιαγωγείου 

στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών 

/τριών είναι αδιαμφισβήτητη και αναδεικνύεται μέσα από 

διάφορες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των 

κοινωνικών δεξιοτήτων (Ashdown & Bernard, 2012· Bernard, 

2006· Wiley & Siperstein, 2015) με τη μορφή παρεμβάσεων 

και μοντέλα για την προώθησή τους (Fox et al., 2003· Hemmer 

et al., 2006). Βασική συνιστώσα της εκπαιδευτικής προσέγγι-

σης είναι η δημιουργία ενός δικτύου σχέσεων που περιβάλ-

λουν τα παιδιά και το οποίο χαρακτηρίζεται από την επικοι-

νωνία. Αυτό το δίκτυο σχέσεων επικοινωνίας εμπεριέχεται σε 

ένα ασφαλές δομημένο περιβάλλον με συνεπείς και προβλέ-

ψιμες ρουτίνες και με σαφές πρόγραμμα. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις μαθητών/τριών προσχολικής 

εκπαίδευσης με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο 

έχει σχεδιαστεί το «Μοντέλο Πυραμίδας» (Pyramid Model) 

προκειμένου να διευκολύνει τη θετική συμπεριφορική, κοινω-

νική και συναισθηματική ανάπτυξή τους (Fox et al., 2003). 

Μέσω αυτού παρέχεται υποστήριξη σε όλα τα παιδιά και 

επικεντρωμένες στρατηγικές για τα παιδιά που χρειάζονται 

περισσότερη υποστήριξη, καθώς και εντατικές παρεμβάσεις 
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για παιδιά με επίμονες προκλητικές συμπεριφορές. Το Μοντέ-

λο επικεντρώνεται στην οικοδόμηση θετικών συνεργατικών 

σχέσεων με τις οικογένειες ως πλαίσιο για την υποστήριξη 

της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών.  

Ομιλώντας για ποιοτική εκπαίδευση (quality education) 

που προωθεί τις αρχές και τις αξίες της δημοκρατίας και 

στοχεύει στην ενδυνάμωση και εκπαίδευση κριτικά σκεπτό-

μενων και ενεργών δημοκρατικών πολιτών βασική μέριμνα 

δίνεται στις δημοκρατικές και διαπολιτισμικές ικανότητες. 

Στο παρόν βιβλίο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις 

κοινωνικές δεξιότητες που αναπτύσσουν οι μαθητές και οι 

μαθήτριες στην τάξη του νηπιαγωγείου με κουλτούρα δημο-

κρατίας και διαπολιτισμικού διαλόγου, λαμβάνοντας υπόψη 

τη συλλογιστική μια ποιοτικής εκπαίδευσης. Σκοπός είναι η 

θεωρητική προσέγγιση του θέματος κατόπιν βιβλιογραφικής 

επισκόπησης και η παρουσίαση του θεμελιώδους εννοιολο-

γικού υπόβαθρου υπό τη συλλογιστική της κοινωνικής αλλη-

λεπίδρασης και των παραμέτρων της κοινωνικής συναίσθησης 

και ευθύνης. Ωστόσο, μια βασική μέριμνα του συγγράμματος 

είναι ο σχεδιασμός και η παρουσίαση ευέλικτων εκπαιδευ-

τικών πρακτικών και δραστηριοτήτων για τη βελτίωση και 

περαιτέρω ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. Παράλ-

ληλα, οι εκπαιδευτικές πρακτικές λειτουργούν και ως προσεγ-

γίσεις πρόληψης σε ζητήματα που άπτονται της κοινωνικής 

συναίσθησης και ευθύνης ως απόρροια των συνεχών κοινω-

νικών αλλαγών.  

Ως εκ τούτου, το σύγγραμμα δομείται σε δυο μέρη, επι-

χειρώντας μια σύζευξη θωρίας και πράξης. Το πρώτο μέρος 

καλύπτει μια σύντομη θεωρητική προσέγγιση για την αποσα-
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φήνιση όρων σε σχέση με την έννοια της πολιτειότητας, ενώ 

το δεύτερο μέρος στοχεύει στην παρουσίαση εκπαιδευτικών 

μεθόδων και πρακτικών δραστηριοτήτων, η υλοποίηση των 

οποίων προτείνεται με τη μορφή εργαστηρίων σ’ ένα πρό-

γραμμα που τιτλοφορείται «Συνυπάρχουμε ενεργά και δη-

μοκρατικά». Το πρόγραμμα εστιάζει στις γνωστικές, κοινω-

νικές και συναισθηματικές δεξιότητες των παιδιών εντός της 

ομάδας με έμφαση στην ενίσχυση της βιωματικής πράξης και 

της θετικής συμπεριφοράς εντός της κοινωνικής αλληλεπί-

δρασης για μια βιώσιμη κοινωνία1 (sustainable society) 

(UNESCO, 2008) χαράς, ασφάλειας και ευημερίας. Συνεξετά-

ζονται όροι που σχετίζονται με κοινωνικοπολιτιστικά φαινό-

μενα, όπως κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη. Το παιδί ως 

κάτοχος δικαιωμάτων και υποχρεώσεων πρέπει να έχει ενερ-

γητική συμμετοχή και συμβολή στο παρόν και στο μέλλον της 

κοινωνίας μέσω της τήρησης δημοκρατικών αξιών και πρα-

κτικών. Έτσι, θα εδραιώσει τη συνείδηση του δημοκρατικού 

πολίτη που σέβεται και προασπίζει την ισότητα, τη δικαιο-

σύνη και τη συμπερίληψη. Παράλληλα, η εκπαίδευση για τον 

εθελοντισμό, συνδεόμενη άμεσα με τα παραπάνω, προσδίδει 

αξία στη διαδραστική και συμμετοχική εκπαιδευτική διαδι-

κασία υπερτονίζοντας το νόημα της προσφοράς και του αλ-

τρουισμού για τη βελτίωση του κόσμου. 

Το πρόγραμμα «Συνυπάρχουμε ενεργά και δημοκρα-

τικά» δομείται σε πέντε θεματικές ενότητες καθεμία εκ των 

οποίων περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της ικανότητας που 

 
1  Samuelsson, I.P. & Kaga, Y. (2008). The contribution of early childhood 

education to a sustainable society στο https://unesdoc .unesco.org 
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«διδάσκεται», τη στοχοθεσία και περιγραφή του εκπαιδευ-

τικού πλαισίου και της δράσης. Η εκπαιδευτική μέθοδος που 

σε κάθε θεματική αξιοποιείται είναι διαφορετική, ενώ σε 

πολλές περιπτώσεις ποικίλες μέθοδοι λειτουργούν συνδυα-

στικά. Η επιλογή αυτή στηρίζεται στην αναγκαιότητα να 

υπάρχει εξειδίκευση γνώσης σε κάθε μέθοδο. Πάραυτα, οι 

νηπιαγωγοί διαθέτουν την κατάρτιση της διαθεματικής προ-

σέγγισης και δύνανται να δώσουν πολλαπλές διαστάσεις 

μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα του ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ για το 

Νηπιαγωγείο. Βαρύτητα δίνεται στα στοιχεία της ανοικτής 

συζήτησης και της δημιουργικής έκφρασης, καθώς και τα δυο 

χαρακτηρίζουν τη συνύπαρξη, την ενεργοποίηση και τη δημο-

κρατική συμμετοχή, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στο 

εκπαιδευτικό έργο. 

Επισυνάπτεται το διδακτικό υλικό που προσφέρεται ως 

αφορμή της έναρξης της θεματικής. Το πρόγραμμα υλοποιεί-

ται μέσα στην ομάδα, από την ομάδα και για την ομάδα. Αυτό 

υπογραμμίζει τον ομαδοσυνεργατικό του χαρακτήρα. Στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα εμπεριέχονται προτάσεις αξιολό-

γησης δυο τύπων: α) αξιολόγηση στην ολομέλεια της τάξης με 

την παρουσία/συμμετοχή του/της νηπιαγωγού, και β) αξιο-

λόγηση από τον/τη νηπιαγωγό μέσω μιας Λίστας Αξιολό-

γησης Δεξιοτήτων ανά Θεματική. Σημαντικός καθίσταται ο 

ρόλος του/της εκπαιδευτικού προσχολικής εκπαίδευσης ως 

εμψυχωτή/τριας στην υποστήριξη θετικών συμπεριφορών 

και προτύπων κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Dunlap & Fox, 

2009) εντός της ομάδας.   

Η αξιοποίηση του βιβλίου στην καθημερινή πρακτική του 

επαγγελματία της προσχολικής εκπαίδευσης το καθιστά ένα 
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χρήσιμο εγχειρίδιο μάθησης μέσω της ενεργητικής παρακίνη-

σης, της πρακτικής διευκόλυνσης και του προσωπικού ανα-

στοχασμού. Ο συνδυασμός ατομικής γνώσης, εμπειρίας και 

αναστοχασμού μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμη επίγνωση και 

αναθεώρηση, τροποποίηση ή ενσωμάτωση νέων πρακτικών. 

Η χρηστικότητα, επίσης, έγκειται στην αξιοποίηση του εγχει-

ριδίου στη βιωματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε 

εργαστήρια ενηλίκων προκειμένου να εξοικειωθούν και να 

εξασκηθούν οι ίδιοι σε νέες πρακτικές εφαρμόσιμες σε τάξεις 

νηπιαγωγείων. 

 

 

  


