
  

 Σο επιμορφωτικό πρόγραμμα “Τhe best for preschool teachers” υλοποιικθκε ςτθν Μπολόνια 

τθσ Ιταλίασ (31-10-2021 ζωσ 7-11-2021) από τον αναγνωριςμζνο ευρωπαϊκό φορζα επιμόρφωςθσ ELA 

ςτο πλαίςιο τθσ κινθτικότθτασ εκπαιδευτικϊν Erasmus+KA1. Οι εκπαιδευτικοί τθσ κοινοπραξίασ (1ο 

Νθπιαγωγείο Καςτοριάσ, Νθπιαγωγείο Κορθςοφ, Ιδιωτικό Νθπιαγωγείο «Μικροί εξερευνθτζσ») είχαμε 

τθν ευκαιρία να ςυνεργαςτοφμε με αξιόλογεσ ςυναδζλφουσ από τθν Ιςπανία, τθ Ρουμανία, τθ Λετονία 

και τθ Δανία. 

 Κακθμερινά υπιρχε ζνα καλά οργανωμζνο πρόγραμμα με επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ ςε 

αίκουςα ςυνεδριάςεων. Σο πρόγραμμα ιταν εμπλουτιςμζνο με νζεσ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ και 

εργαλεία που βαςίηονταν ςτθ ςυνεργαςία, τθ δθμιουργικότθτα και το ομαδικό πνεφμα. Σαυτόχρονα 

περιείχε και επιςκζψεισ ςτο πεδίο αλλά και διαδικτυακζσ επιςκζψεισ κακϊσ και δια ηϊςθσ ξεναγιςεισ. 

 Δραςτθριότθτεσ Teambuilding, brainstorming, “wrap- up’’ με ανακεφαλαίωςθ τθσ 

προθγοφμενθσ ςυνεδρίασ και θ αξιολόγθςθ των ςυναντιςεων ιταν βαςικά ςθμεία του 

προγράμματοσ. Εκπαιδευτικά εργαλεία όπωσ “Dixit cards”, ο κύκλος της βιωματικής διδασκαλίας του 

Kolbκαι πολλά άλλα, ιταν ςτθ διάκεςι μασ  κακθμερινά ςτθν αίκουςα επιμόρφωςθσ. 

 Κεντρικό κζμα ιταν οι προβλθματιςμοί για τα υπάρχοντα ςυςτιματα προςχολικισ θλικίασ 

και οι βζλτιςτεσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ. Αναλφκθκε επίςθσ θ ςθμαςία τθσ προςχολικισ αγωγισ, ο  

ρόλοσ του περιβάλλοντοσ, του παιδαγωγοφ και θ εμπλοκι τθσ οικογζνειασ. 

 

 

 

 

 

 

Προβλθματιςτικαμε για το πϊσ μποροφμε να καλλιεργιςουμε τθν ανεξαρτθςία, τθ 

δθμιουργικότθτα και τθν κριτικι ςκζψθ των μακθτϊν μζςω μθ τυπικϊν, άτυπων και βιωματικϊν 

δραςτθριοτιτων μάκθςθσ. 

ε μελζτθ περίπτωςθσ αςχολθκικαμε με ζνα ςχολείο Μοντεςςόρι ςτθν Μπολόνια. το πλαίςιο 

των μζτρων κατά τθσ διαςποράσ τθσ Covid 19, είχαμε ςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ επικοινωνία –

τθλεδιάςκεψθ με τθ διευκφντρια του ςχολείου και μασ δόκθκε θ ευκαιρία να εξερευνιςουμε τθ 

φιλοςοφία και τθ λειτουργία ενόσ Μοντεςςοριανοφ ςχολείου. 

 

 

 

 

 



  

Εκτιμιςαμε τθν αξία τθσ υπαίκριασ εκπαίδευςθσ (outdoor education) για προςωπικι και 

κοινωνικι ανάπτυξθ. Μάκαμε τον τρόπο οργάνωςθσ δραςτθριοτιτων προςχολικισ αγωγισ ςε 

εξωτερικοφσ χϊρουσ. Γι’ αυτόν τον ςκοπό επιςκεφκικαμε το “Orto Giardino felice battaglia natural 

mente bambini”, ζνα ςχολείο ςτθν φπαικρο περίπου μιάμιςθ ϊρα από τθν πόλθ τθσ Μπολόνια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η φιλοςοφία του ςχολείου είναι να ζρκουν τα παιδιά κοντά ςτθ φφςθ, να τθν ανακαλφψουν, να 

τθ ςεβαςτοφν και να μάκουν μζςα από ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθ φφςθ. Οι μακθτζσ 

αναλαμβάνουν εργαςίεσ που απαιτοφν επιμονι, φυςικι κατάςταςθ, δεξιοτεχνία, φανταςία, 

αυτοπεικαρχία. Σο πρωταρχικό κακικον ενόσ δαςκάλου είναι να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να 

ξεπεράςουν τουσ φόβουσ τουσ και να ανακαλφψουν ότι μποροφν να κάνουν περιςςότερα από όςα 

νομίηουν ότι μποροφν. Καλλιεργείται επίςθσ θ κριτικι ςκζψθ, θ φανταςία, θ λιψθ αποφάςεων, θ 

επικοινωνία, παράλλθλα με τθν αδρι και τθ λεπτι κινθτικότθτα που καταλαμβάνουν μεγάλο χϊρο 

ςτισ δραςτθριότθτεσ αφοφ όλα γίνονται βιωματικά. Σα παιδιά πθγαίνουν ςτο ςχολείο ντυμζνα με 

κατάλλθλα ροφχα και παποφτςια  για τθν εποχι και δε νοιάηονται για τισ λάςπεσ, τθ βροχι, το χιόνι, το 

κρφο κλπ. 

Είχαμε τθν ευκαιρία να ζρκουμε ςε επαφι με  τθν προςζγγιςθ ReggioEmilia και να μάκουμε 

για τουσ ατελείωτουσ τρόπουσ  ζκφραςθσ. ε αυτά τα ςχολεία θ μάκθςθ ζρχεται  μζςα από εμπειρίεσ 

αφισ, κίνθςθσ, ακρόαςθσ και παρατιρθςθσ. ε μελζτθ περίπτωςθσ είχαμε τθν ευκαιρία να 

παρατθριςουμε (θλεκτρονικά) το ςχολείο “Loris Malaguzzi Center International Foundation”. 

Μάκαμε για τουσ χϊρουσ (ατελιζ κλπ.) και τα εργαλεία, μελετιςαμε τον ρόλο του περιβάλλοντοσ, του 

δαςκάλου και τθσ φφςθσ. 

 

 
 
 
 

 



  

Μζχρι το τζλοσ τθσ εβδομάδασ, όλοι οι ςυμμετζχοντεσ είχαμε μια ικανοποιθτικι εικόνα από 

διαφορετικζσ προςεγγίςεισ διδαςκαλίασ ςτθν Ιταλία και μποροφμε να ποφμε με ςιγουριά ότι είχαμε 

εμπλουτίςει κατά πολφ τισ γνϊςεισ μασ. Εξίςου ςθμαντικι ιταν και θ ανταλλαγι εκπαιδευτικϊν 

εμπειριϊν από τουσ ςυμμετζχοντεσ των διαφόρων χωρϊν κάτι που πυροδότθςε ςυηθτιςεισ και 

προβλθματιςμοφσ. 

 

 

 

 

 

 

 

Η εβδομάδα ζκλειςε με τθν απονομι των πιςτοποιθτικϊν για τθ ςυμμετοχι μασ. 

 

 

 

 

 

 

Με όλα αυτά τα εφόδια και κρατϊντασ τισ όμορφεσ εικόνεσ από τθ μαγευτικι Ιταλία, 

επιςτρζψαμε ςτθν πόλθ μασ γεμάτεσ εμπειρίεσ που κζλουμε να μοιραςτοφμε και να προςαρμόςουμε 

ςτα δικά μασ εκπαιδευτικά δεδομζνα. 

 

 

  


