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Περίληψη	
 

 Στην παρούσα έρευνα διερευνάται η χρήση της Δραµατικής Τέχνης 

στην Εκπαίδευση ως πλαίσιο µάθησης βασικών µαθηµατικών εννοιών σε 

παιδιά πρώτης δηµοτικού. Η Δραµατική Τέχνη στην Εκπαίδευση αφορά, 

µεταξύ άλλων, στην ενεργή συµµετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες που τα 

αφορούν, αλλά και στη διαδικασία της διαµόρφωσης του περιεχοµένου αυτών 

που θα προσεγγιστούν ως γνώση.  

Το παιχνίδι ρόλου αποτελεί το βασικό εργαλείο της έρευνας. Μέσα από 

τη διαµόρφωση δύο διδακτικών πειραµάτων κατά τα οποία τα παιδιά 

εµπλέκονται µε την αγοροπωλησία µέσα από ένα «µαγαζάκι» στην τάξη, 

αναλαµβάνουν ρόλους (πελάτης, πωλητής, ταµίας κοκ) οι οποίοι προϋποθέτουν 

ενασχόληση µε βασικές µαθηµατικές έννοιες όπως: άθροισµα, αξία, 

συναλλαγή, ανταλλαγή και χωροταξική οργάνωση.  

Συµπερασµατικά παρατηρούµε τη βελτίωση του γνωστικού επιπέδου 

των παιδιών στις  συγκεκριµένες µαθηµατικές περιοχές, λόγω της χρήσης της  

Δραµατικής Τέχνης στην Εκπαίδευση η οποία διαµορφώνει το «µαγαζάκι» σε 

πλαίσιο µάθησης και κατάκτησης των συγκεκριµένων στόχων. Η οµαδικότητα, 

η συνεργασία, η επιχειρηµατολογία θα αποτελέσουν βασικά κοινωνικά 

εργαλεία για την επίτευξη του τελικού σκοπού.  
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Abstract	
In the present study the use of Drama in Education is investigated as a 

context for teaching basic mathematical concepts to children of first grade in 

primary schools. The Drama in Education involves, inter alia, the active 

participation of children in activities concerning them, as well as the process of 

shaping their contents to be approached as knowledge. 

Role playing is the main tool of this research. Through forming two 

teaching experiments in which children are involved in the buying/ selling 

transaction in a "shop" in the classroom, they assume roles (customer, shop 

assistant, cashier etc.) which involve dealing with basic mathematical concepts 

such as: the sum, the value of money, the transaction, the exchange and the 

spatial organization. 

In conclusion, we observe an improvement in the knowledge of children 

in these specific mathematical areas, due to the use of Drama in Education, 

which forms the "shop" in the context of learning and achieving specific goals. 

Teamwork, cooperation and argumentation compose the major social tools to 

achieve the final goal. 
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Κεφάλαιο	1:	Εισαγωγή	
 

Η παρούσα εργασία συζητά την διερεύνηση γύρω από το πώς µπορούν 

να προσεγγίσουν τα παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας βασικές µαθηµατικές 

έννοιες στο πλαίσιο χρήσης της Δραµατικής Τέχνης στην εκπαίδευση. Είναι µία 

έρευνα που διενεργήθηκε σε σχολείο της ανατολικής Αττικής µε 23 παιδιά 

πρώτης δηµοτικού. 

Μέσα από την βιβλιθογραφική ανασκόπηση σχετικών µελετών, όπως 

παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 2, που σχετίζονται µε το θέµα της παρούσας 

έρευνας διαπιστώθηκε ότι το θέµα αυτό έχει διερευνηθεί ελάχιστα. 

Αξιοσηµείωτο είναι το έντονο ενδιαφέρον σε θέµατα που αφορούν στη 

βιωµατική προσέγγιση της γνώσης, στο Εκπαιδευτικό Δράµα ή σε τεχνικές και 

εργαλεία όπως το παιχνίδι και το παιχνίδι ρόλου ως  εµπλεκόµενα στη γνωστική 

διαδικασία. Αλλά, ελάχιστες έρευνες έχουν πραγµαταοποιηθεί στον τοµέα αυτό 

Αφού γίνει µία πρώτη αναφορά σε θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης, που 

αποτελούν τον πυλώνα για να οικοδοµηθεί η διδασκαλία και να επιλεγούν οι 

κατάλληλες τεχνικές που θα την υποστηρίξουν, θα γίνει µία λεπτοµερής 

αναφορά στο πως προσεγγίζονται τα µαθηµατικά στις µικρές ηλικίες και τι 

απαιτήσεις υπάρχουν από τα παιδιά αυτών των ηλικιών. Αφού γίνει αναφορά 

στις γενικές αρχές των µαθηµατικών όπως αυτές διαµορφώνονται από το 

Principals and Standards for School Mathematics (PSSM) (Van de Walle, 2005: 

5), καθώς και στο ιστορικό των ελληνικών Αναλυτικών και Διαθεµατικών 

προγραµµάτων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων, 

επιχειρείται µία κριτική στο τι καλούνται να µάθουν τα παιδιά στις µικρές 

ηλικίες και κατά πόσο αυτό έχει σχέση µε την καθηµερινότητά τους, τις 

ανάγκες τους και τα ενδιαφέροντά τους. Σε πολλές έρευνες γίνεται µία 

προσπάθεια σύνδεσης των µαθηµατικών µε την κοινωνία. Έρευνες θα δείξουν 

πως το περιεχόµενο και οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται κάνουν τα παιδιά να 

αντιλαµβάνονται καλύτερα µαθηµατικές έννοιες και να αντιµετωπίζουν τα 

µαθηµατικά ως κάτι που χαίρονται και µπορούν να το κάνουν. 

Στο 2.2 γίνεται µία αποσαφήνιση των όρων Δράµα, Εκπαιδευτικό 

Δράµα, Δραµατική Τέχνη στην Εκπαίδευση (ΔΤΕ) και παιχνίδι ρόλου. Στόχος 

είναι να οριστεί το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα κινηθεί η παρούσα µελέτη. 
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Θεωρητικές προσεγγίσεις και έρευνες δείχνουν το ρόλο της Δραµατικής Τέχνης 

στην Εκπαίδευση, καθώς και το παιχνίδι ρόλου ως τεχνική της. Εντοπίζονται τα 

χαρακτηριστικά της και εστιάζεται σταδιακά το ενδιαφέρον της εµπλοκής της 

µε τη γνωστική διαδικασία και ανάπτυξη. 

Τέλος, στο 2.3 γίνεται πλέον στοχευµένα αναφορά σε έρευνες που έχουν 

κάνει χρήση της ΔΤΕ ως µέσο για την κατάκτηση µαθηµατικών στόχων ή 

ανάπτυξη του µαθηµατικού διαλόγου. Γίνεται µία περισσότερο εξειδικευµένη 

διερεύνηση σχετικά µε το πώς το περιβάλλον και τα υλικά διαµορφώνουν ένα 

κατάλληλο πλαίσιο για ανάπτυξη της ΔΤΕ στην τάξη και εφαρµογή της στη 

µαθησιακή καθηµερινότητα (2.3.1). Στη συνέχεια εστιάζεται το ενδιαφέρον στη 

διαµόρφωση του περιεχοµένου που θα διδαχθούν τα παιδιά, το πώς το 

διαµορφώνουν τα ίδια, ή αναφέρονται κριτικά σε αυτό και πώς η ΔΤΕ βοηθάει 

σε αυτήν την κατεύθυνση (2.3.2). Τέλος, γίνεται µία πρώτη αναφορά (2.4) στα 

διδακτικά πειράµατα που θα εφαρµοστούν στην παρούσα έρευνα, και σε 

αντίστοιχες έρευνες που χρησιµοποίησαν παρόµοιες τεχνικές. Ολοκληρώνεται 

η βιβλιογραφική ανασκόπηση µε οριοθέτηση κάποιων πρώτων ερωτηµάτων-

προβληµατισµών που αποτελούν το προστάδιο των τελικών ερωτηµάτων της 

έρευνας.  

Στο τρίτο κεφάλαιο της έρευνας αναλύεται η µεθοδολογική προσέγγιση. 

Σκοπός της έρευνας είναι να αναδειχθεί κατά πόσο η δραµατική τέχνη στην 

εκπαίδευση συνεισφέρει στην µαθηµατική εκπαίδευση  παιδιών ηλικίας 5-7. Οι 

πιο ειδικοί στόχοι σχετιζόνται µε το κατά πόσο το παιχνίδι ρόλου µπορεί να 

αποτελέσει εργαλείο για το σκοπό της έρευνας· εάν η δυναµική της τεχνικής 

αυτής µπορεί να βελτιώση της µαθηµατική εκπαίδευση παιδιών αυτών των 

ηλικιών και τέλος κατά πόσο τα δύο διδακτικά πειράµατα θα αποτελέσουν 

πλαίσιο για προσέγγιση µαθηµατικών στόχων γι’ αυτές τις ηλικίες.  

Πιο συγκεκριµένα θα οριστούν τα ακόλουθα ερωτήµατα: 

Τα παιδιά θα βοηθηθούν από τη συγκεκριµένη διαδικασία 

1. να αναπτύξουν µαθηµατικές δεξιότητες και να ανακαλύψουν εργαλεία 

αθροίσµατος καθώς και να αναγνωρίζουν τα νοµίσµατα και να µπορούν 

να αντιστοιχίσουν µε αυτά την αγοραστική τους δύναµη; 

2. να εξερευνήσουν τις έννοιες: «αξία», «συναλλαγή», «ανταλλαγή» και 

την κοινωνική τους διάσταση; 

3. να προσανατολίζονται στο χώρο και να οργανώνονται χωροταξικά; 
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4. να βρίσκουν λύσεις σε καταστάσεις προβληµατισµού; 

Στο 3.2 γίνεται µία αναστοχαστική αναφορά στις αντίστοιχες 

δραστηριότητες προηγούµενων ετών. Οι δύο δραστηριότητες «Το Μαγαζάκι 

στην Ταξη» και «Το Μαγαζάκι Αλληλεγγύης» -που θα αποτελέσουν τα 

διδακτικά πειράµατα της έρευνας αυτής-  αφορούν «παραδοσιακές 

δραστηριότητες» της πρώτης δηµοτικού στο συγκεκριµένο σχολείο. Τα παιδιά 

χρησιµοποιούν τα κατακτηµένα γνωστικά εργαλεία προκειµένου να 

λειτουργήσουν στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων. 

 Τα παιδιά της πρώτης δηµοτικού κάθε χρόνο δηµιουργούν δύο 

δραστηριότητες. Η µία, «το µαγαζάκι στην τάξη», έχει να κάνει µε ένα παιχνίδι 

συναλλαγής και εµπορίου µέσα στην τάξη. Τα παιδιά δηµιουργούν τα δικά τους 

καταστήµατα και συµµετέχουν σε αντίστοιχους ρόλους. Η άλλη 

δραστηριότητα, «το µαγαζάκι αλληλεγγύης», έχει να κάνει µε τη διοργάνωση 

στο σύνολο του σχολείου (από τα παιδιά της πρώτης) ενός καταστήµατος που 

πουλάει αντικείµενα που φέρνουν και δεν χρειάζονται τα παιδιά, ή κατασκευές 

τους µε στόχο να ενισχυθούν οικογένειες που έχουν πληγεί από την οικονοµική 

κρίση. Τα παιδιά αναλαµβάνουν την ενηµέρωση του σχολείου και των γονιών, 

τη συγκέντρωση των αντικειµένων, την οµαδοποίηση και κοστολόγησή τους. 

Τέλος το στήσιµο του καταστήµατος και την πώληση των αντικειµένων. 

Ακολουθεί  ανάλυση παλαιότερων επεισοδίων αυτών των 

δραστηριοτήτων. Έτσι δίνονται οι βασικές κατευθύνσεις για τη διαµόρφωση 

των δύο διδακτικών πειραµάτων που θα στηριχθούν σε αυτές. 

Στο 3.3 παρουσιάζεται αναλυτικά ο σχεδιασµός της έρευνας. Επιλέγεται 

το διδακτικό πείραµα ως ερευνητικό εργαλείο το οποίο θα πραγµατοποιηθεί µε 

εφαρµογές της ΔΤΕ και τεχνική το «παιχνίδι ρόλου». Το διδακτικό πείραµµα 

όπως αναφέρει η Χρονάκη (2010:605) είναι «…η διερεύνηση της διαδικασίας 

της µάθησης και της διδασκαλίας». Ο ερευνητής διαµορφώνει το κατάλληλο 

περιβάλλον και πλαίσιο γνώσης ώστε τα παιδιά να συµµετέχουν ισότιµα, 

συνυπολογίζοντας τις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες που πλαισιώνουν την 

οµάδα. Καθώς οι µαθητές είναι σε δράση και ο ερευνητής- δάσκαλος µέσα και 

έξω από αυτήν (δράση), του δίνεται η δυνατότητα να συλλέγει και να 

καταγράφει τα απαραίτητα στοιχεία. 

Βασικά εργαλεία παρατήρησης αποτέλεσαν το ηµερολόγιο του 

ερευνητή, οι καταγραφές των δύο παρατηρητών, οι καταγραφές των γονιών, τα 
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φύλλα εργασίας των µαθητών, η βιντεοσκόπηση και οι συνεντεύξεις. Βασικό 

εργαλείο αποτελεί το πορτφόλιο των συµµετεχόντων που περιλαµβάνει τα 

παραπάνω στοιχεία συγκεντρωµένα σε ένα φύλλο για κάθε συµµετέχοντα. 

Στο συγκεκριµένο υποκεφάλαιο γίνεται µία αναφορά στο πλαίσιο του 

σχολείου, στο προφίλ του ερυνητή, στο προφίλ των οικογενειών των παιδιών 

και στο προφίλ των συµµετεχόντων. Για το σχολείο γίνεται αναφορά σχετικά τη 

φιλοσοφία του, τον τρόπο λειτουργίας και τους βασικούς χώρους του. Για τις 

οικογένειες γίνεται αναφορά στο κοινωνικό-οικονοµικό πλαίσιο και στις 

βασικές επιλογές και θέσεις τους. Τέλος, για τους συµµετέχοντες, 

παρουσιάζεται ο τρόπος συµµετοχής τους µέσα στην τάξη και το γνωστικό-

κοινωνικό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται τη στιγµή διενέργειας της έρευνας. 

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των διδακτικών πειραµάτων και 

παρουσιάζονται οι τρόποι συλλογής των δεδοµένων. Γίνεται µία ιδιαίτερη 

αναφορά στη εµπιστευσιµότητα της έρευνας (Eisanehart και Howe, 1992, in 

Chronaki 1997:66) και στο πώς αυτή διασφαλίζεται. 

Στο κεφάλαιο 4 αναλύονται όσο το δυνατόν εκτενέστερα στοιχεία που 

συλλέχθηκαν από την παρατήρηση των διδακτικών πειραµάτων. Οι καταγραφές 

εστίασαν στα ερευνητικά ερωτήµατα και στην ανταπόκριση των παιδιών στις 

καταστάσεις που κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν. Γίνεται αναφορά στο πώς οι 

στόχοι που θέτουν τα ερευνητικά ερωτήµατα συνδυάζονται και πολλές φορές 

αλληλοσυµπληρώνονται. Πώς δηλαδή η έννοια του αθροίσµατος εµπλέκεται µε 

τη γνώση των νοµισµάτων και αυτά µε τη σειρά τους αλληλοεξαρτώνται µε την 

έννοια της αξίας. Επίσης, πώς η έννοια της αξίας εµπεριέχεται στην έννοια της 

συναλλαγής και πώς η ανταλλαγή µπορεί να λειτουργήσει εναλλακτικά της 

συναλλαγής. Φαίνεται στην ανάλυση πώς αντέδρασαν οι συµµετέχοντες σε 

καταστάσεις προβληµατισµού και πώς τις επέλυσαν. Τέλος, µέσα από την 

ανάλυση του πορτφόλιο των συµµετεχόντων, παρουσιάζονται φύλλα εργασίας 

και αριθµητικοποιηµένα στοιχεία που συγκρίνουν τη γνώση των 

συµµετεχόντων πριν από τα διδακτικά πειράµατα και µετά. Η ανάλυση 

συµπληρώνεται από τις απαντήσεις των γονιών των συµµετεχόντων σε σχετικό 

ερωτηµατολόγιο.  

 Στο κεφάλαιο 5 γίνεται η συζήτηση πάνω στην ανάλυση των 

δεδοµένων. Φαίνεται ότι τα παιδιά από το σύνολο της διαδικασίας κατάφεραν 

να προσεγγίσουν µε επιτυχία µαθηµατικούς στόχους και σε αρκετές 
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περιπτώσεις να τους εµπεδώσουν. Κατάφεραν να προσεγγίσουν την κοινωνική 

διάσταση των µαθηµατικών (αριθµών και πράξεων) και να αναπτύξουν το 

µαθηµατικό τους διάλογο. Δυσκολεύτηκαν να οριοθετήσουν λεκτικά κάποιες 

έννοιες π.χ. την έννοια αξία, αλλά η συµµετοχή τους στη διαδικασία των 

πειραµάτων δείχνει ότι ενασχολήθηκαν αρκετά µε όλες τις έννοιες, τις βίωσαν 

και τις προσέγγισαν σε ένα µεγάλο βαθµό.  

Μετά την παράθεση της βιβλιογραφίας ακολουθεί παράρτηµα που 

περιλαµβάνει το πορτφόλιο των συµµετεχόντων το οποίο δοµείται ως εξής: 

αναφορά του δασκάλου σχετικά µε την γνωστική πορεία του κάθε 

συµµετέχοντα, φύλλα εργασίας που δείχνουν την εξέλιξη του πριν και µετά τα 

διδακτικά πειράµατα, καταγραφές του για το µαγαζάκι αλληλεγγύης και 

παρουσίαση του ερωτηµατολόγιου των γονιών του κάθε παιδιού. Επίσης 

παρατίθεται φωτογραφικό υλικό, τα φύλλα εργασίας των παιδιών, 

αποµαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, περιγραφή οπτικών στιγµιότυπων, τα 

έντυπα παρατήρησης των παρατηρητών και τα ερωτηµατολόγια των γονιών. 

Μαζί µε το έντυπο της έρευνας δίνεται και όλο το υλικό βιντεοσκόπησης και 

ηχογράφησης των στιγµιότυπων και των συνεντεύξεων. 
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Κεφάλαιο	2:	Βιβλιογραφική	Ανασκόπηση	
 

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην µελέτη της δραµατικής τέχνης ως 

πλαίσιο για την παιδαγωγική στα µαθηµατικά και ειδικότερα της χρήσης του 

παιχνιδιού ρόλου, µιας σηµαντικής τεχνικής της δραµατικής τέχνης, ως 

εργαλείο για την προσέγγιση βασικών µαθηµατικών εννοιών στις µικρές 

ηλικίες.  

Το κεφάλαιο αυτό έχει στόχο να οργανώσει το υλικό της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης γύρω από τα τρία αυτά πεδία που αφορούν 

άµεσα το θέµα που πραγµατεύεται η παρούσα έρευνα: η προσέγγιση των 

µαθηµατικών στις µικρές ηλικίες, η δραµατική τέχνη στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, η δραµατική τέχνη ως εργαλείο προσέγγισης µαθηµατικών εννοιών.  

Μελετώντας τη διαθέσιµη βιβλιογραφία και τις έρευνες που µπόρεσαν 

να εντοπιστούν στο σχετικά µικρό διάστηµα αυτής της έρευνας και οι οποίες 

αφορούν άµεσα το θέµα της, και συγκεκριµένα την εφαρµογή της δραµατικής 

τέχνης στην µαθηµατική εκπαίδευση, διαπιστώθηκε ότι, παρόλο που υπάρχει 

περιορισµένη έρευνα, το ενδιαφέρον για εµπειρική εφαρµογή είναι αµείωτο. 

Επιπλέον, επιβεβαιώνεται όλο και περισσότερο η αναγκαιότητα παιδοκεντρικής 

προσέγγισης της µαθηµατικής γνώσης, της εργασίας των παιδιών σε οµάδες, 

της συµµετοχής τους σε δραστηριότητες ρόλου σε παιγνιώδη πλαίσιο που τα 

αφορούν, της ένταξης της κίνησης του σώµατος στη διαδικασία της µάθησης 

και στην δυναµική ενός πλούσιου περιβάλλοντος σε ερεθίσµατα υλικά και 

δράσεις. 

 Αρχικά γίνεται αναφορά στις θεωρίες των Piaget, Bruner και Vygotsky. 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν έρευνες που ενισχύουν τη θεωρητική 

προσέγγιση της παρούσας έρευνας όπως της Chronaki (1990) που διερευνά την 

χρήση της δραµατικής τέχνης ως εργαλείο διδασκαλίας των µαθηµατικών, των 

Clements & Sarama (2011) κατά την οποία χρησιµοποίησαν τεχνικές και 

εργαλεία προκειµένου να ενισχύσουν τη µαθηµατική γνώση παιδιών 

χαµηλότερων οικονοµικών στρωµάτων, του Peter Bryant (1997) που ανιχνεύει 

τις προϋπάρχουσες εµπειρίες των παιδιών και τις χρησιµοποιεί για την 

κατάκτηση της νέας γνώσης, των Chapin, o’ Connor & Anderson (2009) που 

χρησιµοποιούν µία δραστηριότητα συναλλαγής προκειµένου να προσεγγιστούν 

µαθηµατικοί στόχοι και να αναπτυχθεί ο µαθηµατικός διάλογος· της Kerstin 
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Bäckman η οποία δίνει έµφαση στην παρατήρηση των παιδιών και στα «έργα» 

που δηµιουργούν προκειµένου να διαµορφωθεί το πλαίσιο των στόχων µέσα 

από την παρατήρηση των παιδιών· της Hanna Palmér (2014) σχετικά µε την 

επίλυση καταστάσεων προβληµατισµου·  των Ginsburg, Choi κλπ (1997) 

σχετικά µε την άτυπη διαδικασία επίτευξης µαθηµατικών στόχων· του  Saxe 

(2014) που µελέτησε παιδιά που ανέπτυξαν τεχνικές υπολογισµών µέσα από 

την πώληση αγαθών· των Alro & Skovsmose (1996) σχετικά µε την ανάπτυξη 

του µαθηµατικού διαλόγου και της Feza  Nosisi (2013) µε αντίστοιχους 

στόχους. Οι περισσότερες από αυτές τις έρευνες αφορούν στην πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση. 

2.1		 Μαθηματικά	στις	Μικρές	Ηλικίες	

Με βάση τον Piaget (1977) η προσέγγιση των µαθηµατικών εννοιών 

επηρεάζεται σηµαντικά από την ηλικία του παιδιού, αλλά επιπλέον και από το 

περιβάλλον και τα υλικά που χρησιµοποιούνται. Στη συγκεκριµένη ηλικία (5-7 

ετών) κατά τον Piaget τα παιδιά βρίσκονται ακόµη στο προπαρασκευαστικό 

στάδιο της νόησης (στάδιο της προλογικής νόησης - preoperational stage). Σε 

αυτό το στάδιο τα παιδιά µπορούν να σκεφτούν συµβολικά· να 

αναπαραστήσουν µία ιδέα ή µία έννοια µε ένα σύµβολο, λέξη ή αντικείµενο. Ο 

Piaget αναφέρει τρεις παράγοντες που επηρεάζουν την γνωστική ανάπτυξη των 

παιδιών: το φυσικό περιβάλλον - τα υλικά και οι ιδιότητές τους (µέσα από την 

ενασχόληση του παιδιού µε αυτά), την κληρονοµικότητα (γονιδιακές 

καταβολές) και το κοινωνικό περιβάλλον και την επίδρασή του στο παιδί.  

Η επίδραση των υλικών στην ανάπτυξή των παιδιών γίνεται είτε µε τη 

φυσική τους παρουσία (χωρίς την εµπειρική ενασχόληση του παιδιού) είτε µε 

τη λογικοµαθηµατική εµπειρία του παιδιού µε τα υλικά (την τροποποίησή τους 

ως προς συγκεκριµένες συνθήκες). Επιπλέον υποστηρίζεται από τον Piaget πως 

παρά το σπουδαίο ρόλο που παίζει το περιβάλλον στη γνωστική ανάπτυξη ενός 

παιδιού, αυτή δεν είναι δυνατόν να επηρεαστεί θετικά από το περιβάλλον του 

εάν το παιδί δεν έχει κατακτήσει τη δεξιότητα της αφοµοίωσης ώστε να µπορεί 

να µετατρέπει την εµπειρία σε ατοµικές δοµές κατάκτησης της γνώσης. 

Η θεωρία του Piaget έχει επηρεάσει πολλούς ερευνητές στο έργο τους, 

είτε µελετώντας το συγκεκριµένο έργο είτε ερευνώντας σχετικά µε την 

παιδαγωγική προσέγγιση γνωστικών στόχων. O Appleman (1972) ερευνά το 
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θέµα της µαθηµατικής σχολικής ετοιµότητας των παιδιών µέσα από το πρίσµα 

της πιαζετιανής θεωρίας, δηµιουργώντας δραστηριότητες και προσεγγίζοντας 

µαθηµατικούς στόχους µε βάση τα στάδια που ορίζονται από τον Piaget. Σε 

άλλη έρευνα (Wubenna, 2010), που εξετάζει την αποτελεσµατικότητα της 

µαθηµατικής διδασκαλίας σε παιδιά πρώτης δηµοτικού, διαπιστώνεται ότι 

παιδιά ακόµη και της ίδιας ηλικίας µπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικό 

γνωστικό στάδιο µε βάση τη θεωρία του Piaget.  

Σε έρευνα που χρησιµοποιήθηκε η τεχνική «ΤouchMath» (Uzomach, 

2012) διαπιστώνεται αποτλεσµατικότερη κατάκτηση στόχων σχολικών 

µαθηµατικών. Η τεχνική αυτή δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να αγγίξουν τους 

αριθµούς ως σχήµα, ποσότητα, βάρος κοκ και βασίζεται στα εξελικτικά στάδια 

του Piaget. 

Η Drust (2013) ερεύνησε το πώς βοηθιέται το έργο του δασκάλου στη 

διδασκαλία των µαθηµατικών µε το θεσµό του «προπονητή». Ένας 

«προπονητής-δάσκαλος» βρίσκεται δίπλα στην οµάδα των παιδιών που 

διδάσκονται µία συγκεκριµένη έννοια για περαιτέρω ή εξειδικευτική εξάσκηση. 

Το θεωρητικό πλαίσιο της συγκεκριµένης εφαρµογής βασίζεται µεταξύ άλλων 

και στα εξελικτικά στάδια κατά Piaget. 

Όπως φαίνεται από τη έρευνα του Wilms, αλλά και µελετώντας το 

Αναλυτικό Πρόγραµµα του νηπιαγωγείου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα 

(Δαφέρµου, Κουλούρη, & Μπασαγιάννη, 2006:10) η επιρροή του Piaget σε 

αυτά είναι καθοριστική για τη διαµόρφωσή τους.  

Από τα παραπάνω φαίνεται πόσο η συγκεκριµένη θεωρία έχει 

επηρρεάσει τον τρόπο σκέψης των εκπαιδευτικών, των ερευνητών, αλλά και 

αυτών που διαµορφώνουν τα αναλυτικά προγράµµατα καθώς και τα 

παραγόµενα έργα τους. Η Κουτσουβάνου (2007) σε µία διάθεση κριτικής του 

αναλυτικού προγράµµατος του νηπιαγωγείου αναγνωρίζει από τη µία καλές 

προθέσεις στην προσέγγιση των θεωριών, αλλά από την άλλη µία περισσότερο 

στείρα ακαδηµαϊκή προσέγγιση και σε πολλές περιπτώσεις ασάφειες ειδικά σε 

θέµατα µαθηµατικής εκπαίδευσης. 

Είναι αρκετοί ερευνητές οι οποίοι εργάζονται πάνω στη µελέτη της 

θεωρίας του Piaget ασκώντας κριτική στις θέσεις του. Οι Donaldson & Hughes 

(Donaldson, 1979) εργάστηκαν σε αυτήν την κατεύθυνση. Η βασική µελέτη του 

Hughes -σχετικά µε την κριτική θεώρηση της πιαζετιανής θεωρίας- κινήθηκε 
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γύρω από την ιδιότητα του εγωκεντρισµού των παιδιών στην ηλικία 5-7 ετών. 

Μέσα από ένα πείραµα µε δύο κουκλάκια (αστυνοµικός και παιδί) που 

χωρίζονται µε εµπόδια µεταξύ τους ώστε να µην έχουν «οπτική επαφή», ο 

ερευνητής έθεσε την εξής εντολή σε κάθε παιδί: «τοποθέτησε το παιδί σε σηµείο 

που να µην είναι ορατό από τον αστυνοµικό». Έπειτα από εξάσκηση και 

συζήτηση µε τα παιδιά που συµµετείχαν στο πείραµα διαπιστώθηκε ότι 

κατάφεραν να ανταπεξέλθουν σταδιακά σε αυτήν την άσκηση, αλλά και σε 

δυσκολότερες προκλήσεις. Με αυτό το πείραµα καταρρίφθηκε η θέση του 

Piaget (κατά τους ερευνητές) ότι τα παιδιά δεν µπορούν να σκεφτούν από την 

πλευρά ενός άλλου, παρά µόνο εγωκεντρικά. 

Η Donaldson (1979:55) µέσα από τη µελέτη της και την κριτική της 

απέναντι την θεωρία του Piaget, κατέληξε στα ακόλουθα συµπεράσµατα: Τα 

παιδιά δεν διέρχονται από κάποιο «εγωκεντρικό» στάδιο· δεν υπολείπονται 

στην αφαιρετική αιτιολόγηση (όπως φαίνεται στην πιαζετιανή θέση)· οι 

γλωσσικές δεξιότητες ενός παιδιού δεν είναι αποµονωµένες από την υπόλοιπη 

γνωστική του ανάπτυξη.  

Στον αντίλογο του Piaget επίσης, βρίσκεται ο Ρώσος θεωρητικός Lev 

Vygotsky (1978) ο οποίος θεωρεί ότι η γνωστική ανάπτυξη των παιδιών δεν 

ακολουθεί αυστηρά τα στάδια που ο πρώτος ορίζει. Το κάθε παιδί βαίνει τη 

«ζώνη της εγγύτερης ανάπτυξης» κατά την οποία ενισχύεται από τους 

ενήλικους ή από τη συναναστροφή του µε άλλα παιδιά τα οποία µπορεί να 

έχουν ήδη κατακτηµένες γνωστικές δεξιότητες. Επίσης, διαφωνεί µε τον Piaget 

ο οποίος θεωρεί ότι η γνώση κατακτιέται από µία ατοµική διαδικασία 

ανακάλυψης του κόσµου. Αντίθετα, ο Vygotsky θεωρεί ότι η γνωστική 

ανάπτυξη των παιδιών επηρεάζεται περισσότερο από κοινωνικά, πολιτιστικά 

στοιχεία κάθε περιοχής, παρά ότι εξελίσσεται ενιαία παγκοσµίως σε ένα 

ατοµικό επίπεδο. Τέλος, η γλώσσα κατά τον Vygotsky είναι βασικό εργαλείο 

ανάπτυξης της σκέψη, κάτι που δεν ισχύει για τον Piaget ο οποίος θεωρεί ότι η 

σκέψη προϋπάρχει της γλώσσας. 

Σε άλλες έρευνες που έχουν γίνει από τους Dasen (1994) και Keating 

(1979) ασκείται κριτική στη θεωρία του Piaget ότι δεν λαµβάνει υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες της καταγωγής των παιδιών, τις συνθήκες διαβίωσης σε κάθε 

γεωγραφική περιοχή ή τις συνήθειες και τις δραστηριότητες των µελών µιας 

φυλής ή των κατοίκων µιας συγκεκριµένης κοινότητας. Στις έρευνές τους έχουν 
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δείξει τα παιδιά να ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένες γνωστικές δεξιότητες σε 

διαφορετικές ηλικίες από αυτές που ορίζονται από τον Piaget.  

Συγκεκριµένα, o Dasen (1994) έδωσε, σε παιδιά ηλικίας 8-14 ετών 

αποµακρυσµένων περιοχών της ερήµου της Αυστραλίας, δραστηριότητες 

σχετικές µε την αρχή διατήρησης της ποσότητας των υγρών και µε τη χωρική 

αντίληψη (των παιδιών). Καταγράφηκε δυνατότητα διατήρησης (conservation) 

στο φάσµα των ηλικιών 10-13 ετών (ενώ από τα στάδια ανάπτυξης του Piaget 

ορίζεται η ηλικία των 5-7 ετών µε βάση το δείγµα της Ελβετίας). 

Επιπλέον ο Bruner (1966) θεωρεί σηµαντικότερο να αντιµετωπίζεται η 

γνωστική εξέλιξη συνολικά και όχι σε συγκεκριµένα στάδια. Αντιµετωπίζει τη 

γλώσσα ως την αιτία για την γνωστική ανάπτυξη και όχι τη συνέπειά της και 

θεωρεί ότι µε την κατάλληλη συνεργασία µε τους ενήλικους (ή από άτοµα µε 

κατακτηµένες γνωστικές δεξιότητες) µπορεί να βοηθηθεί ένα παιδί να 

επιταχύνει τη γνωστική του εξέλιξη. 

Ο Wilms (2011), αφού µελέτησε curricula τεσσάρων διαφορετικών 

κρατών, διαπιστώνει πως η δηµιουργία ένος curriculum βασισµένου σε µία 

θεωρία (π.χ. στην εξελικτική κατά Piaget), δεν οδηγεί στην ίδια γνωστική 

εξέλιξη όλα τα παιδιά. Αντιθέτως, όταν βασίζονται σε περισσότερο 

διεπιστηµονικά πλαίσια - θεωρίες όπως του Dewey ή του Vygotsky- στα οποία 

λαµβάνονται υπόψη τα διαφορετικά γνωστικά επίπεδα και οι επιθυµίες των 

παιδιών ενισχύεται η γνωστική εξέλιξη του συνόλου. 

Κατά τον Vygotsky (Bodrova & Leong, 2007:16,17) τα νοητικά 

εργαλεία έχουν την ίδια αξία µε τα «µηχανικά» του σώµατος. Με αυτά µπορεί ο 

άνθρωπος όχι απλά να επικοινωνήσει και να αλληλεπιδράσει µε το περιβάλλον 

του, αλλά ακόµη να το κατανοήσει. Έτσι µπορεί να αναζητήσει λύσεις σε 

προβλήµατα, αλλά και να µπορέσει να συνεργαστεί µε άλλους για κάποιον 

κοινό σκοπό. Για τα παιδιά, ο προγραµµατισµός, η επίλυση προβληµάτων και η 

µνήµη δεν µπορεί να λειτουργούν χωρίς τα νοητικά εργαλεία. Ο άνθρωπος 

αποκτά υψηλή νοητική σκέψη και µπορεί να κατακτήσει δεξιότητες 

διαµεσολαβητικής αντίληψης, εστίασης της προσοχής, µνήµης εργασίας και 

λογικής σκέψης. Αυτές οι δεξιότητες είναι απαραίτητες για τη µαθηµατική 

σκέψη και αντίληψη. 

Ένας ακόµη µηχανισµός που εισάγεται από τον Vygotsky (Bodrova & 

Leong, 2007: 51) είναι αυτός των «διαµεσολαβητών» (mediators). Οι 
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διαµεσολαβητές είναι ενέργειες, ή αντικείµενα ή σηµάδια που µπορεί να 

σηµατοδοτήσουν κατευθύνσεις επίλυσης συγκεκριµένων καταστάσεων 

προβληµατισµού για τα παιδιά. Επιπλέον, σε ένα µεταγνωστικό στάδιο, να 

λειτουργήσουν βοηθητικά και να βρουν εφαρµογή σε αντίστοιχα προβλήµατα 

που δεν έχουν τέτοιου είδους εργαλεία (διαµεσολαβητές). 

 Συνοπτικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι περισσότεροι ερευνητές 

σήµερα συµφωνούν ότι τα µαθηµατικά στις µικρές ηλικίες είναι προτιµότερο να   

προσεγγίζονται βιωµατικά, µέσα από εµπειρίες οι οποίες επιτρέπουν στα παιδιά 

να αλληλοεπιδράσουν µεταξύ τους, µε τα υλικά και µε τους ενήλικους. Μέσα 

από σειρά υλικών, εργαλείων και δραστηριοτήτων τα παιδιά αρχίζουν να 

γνωρίζουν και να αντιλαµβάνονται έννοιες όπως το πλήθος, το άθροισµα, η 

σειρά, τα κοινά χαρακτηριστικά και εµπλέκονται σε διαδικασίες ταξινόµησης, 

αρχειοθέτησης, οµαδοποίησης κοκ.  

 Στην προσέγγιση των µαθηµατικών βασικό ρόλο παίζει η γλώσσα και η 

επικοινωνία.  Ο Bruner (1978: 248) θεωρεί τον διάλογο βασική «πηγή» της 

µάθησης. Επιπλέον αντιµετωπίζει τη γλώσσα ως εργαλείο εξερεύνησης της 

γνώσης και επικοινωνίας αυτής. Ο van der Veen (2016: 8) υποστηρίζει ότι οι 

δάσκαλοι που εκπαιδεύονται στο να χρησιµοποιούν δηµιουργικές κινήσεις κατά 

την οµιλία τους στα παιδιά, καθώς και κινήσεις που δείχνουν βαθύτερες 

επικοιωννιακές διαδικασίες βοηθούν ιδιαιτέρως την ανάπτυξη της προφορικής 

επικοινωνίας των µαθητών τους. 

 Τι χρειάζεται να κατακτήσουν τα παιδιά σχετικά µε τα µαθηµατικά στη 

σχολική τους ζωή; Τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήµατα µοιάζει να 

ορίζουν ότι όλα τα παιδιά «πρέπει» να ασχοληθούν µε αυτό το αντικείµενο 

(Nunes, Schliemann, & Carraher, 1993:2). Το Principals and Standards for 

School Mathematics (PSSM) που διαµορφώθηκε από το National Council of 

Teachers of Mathematics (NCTM) ορίζει (1991) σχετικά µε τα µαθηµατικά ότι 

οι µαθητές/ µαθήτριες θα πρέπει (Van de Walle, 2005: 5):  

1. Να µάθουν να εκτιµούν την αξία των µαθηµατικών. 

2. Να αποκτήσουν πίστη στην ικανότητά τους να κάνουν µαθηµατικά. 

3. Να γίνουν λύτες προβληµάτων. 

4. Να µάθουν να επικοινωνούν µε µαθηµατικούς όρους. 

5. Να µάθουν να συλλογίζονται µε µαθηµατικό τρόπο. 
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  Ορίζεται λοιπόν, ένα σύστηµα επικοινωνίας και ένα σύνολο δεξιοτήτων 

που είναι «απαραίτητες» για τη γνωστική εξέλιξη των παιδιών. Δεξιότητες που 

χαρακτηρίζονται από την υπερβολή και την ανούσια µηχανιστική προσέγγιση 

των µαθηµατικών. Στην ουσία είναι µια προσπάθεια του κάθε πολιτικού 

συστήµατος να περιορίσει τη σκέψη σε όρια απολύτως «απαραίτητα» για τον 

έλεγχό της.  

  Ενώ στην προσχολική αγωγή δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να 

χρησιµοποιήσουν αναδυόµενους τρόπους σκέψης, να πειραµατιστούν, να 

µιλήσουν και να εξηγήσουν γι’ αυτό που σκέφτονται, στο δηµοτικό προωθείται 

περισσότερο ο έλεγχος των τρόπων και ο περιορισµός της εξερέυνησης 

εισάγοντας αλγόριθµους και αποστηθίσεις (Lembrér & Meaney, 2014:237). 

Έτσι, η µαθηµατική σκέψη γίνεται περισσότερο «διατύπωση εικασιών που 

αιτιολογούν και ερµηνεύουν» (σ. 238) παρά σύνολο διαδικασιών όπως το 

παιχνίδι,  ο αναστοχασµός, ο σχεδιασµός, η µέτρηση, η εκτίµηση 

αποτελέσµατος. 

 Το τι περιλαµβάνει η µαθηµατική σκέψη σε κάθε εποχή είναι 

αποτέλεσµα των γενικότεων πολιτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 

συνθηκών (Palmér, 2014). Αυτό φαίνεται σε µία σύντοµη αναδροµή στο 

πρόσφατο παρελθόν των ελληνικών αναλυτικών προγραµµάτων. Με βάση το 

ΦΕΚ A 208/1989 για την προσχολική αγωγή φαίνεται ότι τα µαθηµατικά 

εντάσσονται σε ένα «προστάδιο» αποκαλούµενα «προµαθηµατικά» (σ. 4477). 

Οι βασικοί στόχοι περιορίζονται σε οµαδοποιήσεις, ταξινοµήσεις, 

απαριθµήσεις, γνώση των αριθµών και όλα αυτά µέσα από εξάσκηση της κάθε 

δεξιότητας ξεχωριστά και ανεξάρτητα από άλλους γνωστικούς (γλώσσα, 

περιβαλλοντική εκπαίδευση), κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες. Στην 

εισαγωγή του ΦΕΚ (σ. 4469) γίνεται µία νίξη για διαθεµατική προσέγγιση, 

αλλά αυτό αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού. 

 Ο Οδηγός Νηπιαγωγού του 2006 (Δαφέρµου, Κουλούρη, & 

Μπασαγιάννη, 2006) αναφέρει για τα µαθηµατικά ότι ο εκπαιδευτικός θα 

πρέπει να διαµορφώνει το κατάλληλο περιβάλλον ώστε «να ενθαρρύνει τη 

δηµιουργικότητα την αυτενέργεια και την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας των 

παιδιών και να τους παρέχει σε καθηµερινή βάση ευκαιρίες για να διερευνούν 

προοδευτικά µαθηµατικές ιδέες όπως: 
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• την έννοια του αριθµού και τι διαδικασίες αρίθµησης και µέτρησης, 

• χωρικές και χρονικές έννοιες, 

• σχέσεις και κανονικότητες, 

• την οργάνωση και την επεξεργασία των δεδοµένων» (σ. 161). 

  Παρότι φαίνεται η προσπάθεια για περισσότερο διαθεµατική και 

διεπιστηµονική προσέγγιση των στόχων, οι στόχοι αυτοί καθαυτοί δεν 

αλλάζουν ούτε καν ως προς τη διατύπωση. Δεν δίνεται στο ελάχιστο η 

κοινωνική διάσταση στην π.χ. έννοια του αριθµού ή στην ανάγκη της 

αρίθµησης. 

  Η εκπαιδευτική πολιτική τείνει να επηρεάζει τo πώς η γνώση στο 

σύνολό της επικοινωνείται στο πλαίσιο των αναλυτικών προγραµµάτων και, 

στην περίπτωση της Ελλάδας, των σχολικών εγχειριδίων και της διαµόρφωσης 

του σχολικού χρόνου και χώρου, αλλά και της επιµόρφωσης των 

εκαπιδευτικών. Συνεπακολούθως επηρεάζει και την διακίνηση της µαθηµατικής 

γνώσης στη σχολική µονάδα και στην σχολική τάξη.  

  Στο ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Ελλάδας για την 

υποχρεωτική εκπαίδευση (2003) διαπιστώνεται στο εισαγωγικό σηµείωµα 

σπούδαια µεταστροφή προς την διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης και 

προσέγγιση του κάθε γνωστικού αντικειµένου µέσα από κοινωνικά κριτήρια της 

εκάστοτε εποχής (σ. 5). Όταν όµως µελετά κανείς την ανάλυση του ΔΕΠΠΣ 

σχετικά µε τα µαθηµατικά διαπιστώνει κατακερµατισµό των στόχων, αρκετά 

µηχανιστική προσέγγισή τους, αποµάκρυνση από τη λογική της 

διεπιστηµονικής προσέγγισης και ευρεία χρήση του εγχειριδίου. Οι 

δραστηριότητες που προτείνονται ως «διαθεµατικές» (σ. 257) το µόνο που 

κάνουν είναι να δηµιουργούν ένα ακόµα «κατακερµατισµένο µάθηµα» για τους 

µαθητές. Οι δραστηριότητες αυτές είναι φτωχές σε φαντασία, αδιάφορες για τα 

παιδιά και απαιτούν ιδιαιτέρως µηχανιστικές διαδικασίες για την ολοκλήρωσή 

τους. 

Τα σχολικά µαθηµατικά τείνουν να περιορίζονται στο πλαίσιο ενός 

ατοµικού τρόπου προσέγγισης της γνώσης και ειδικότερα δίνοντας έµφαση 

στην επίλυση προβληµάτων και ασκήσεων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία 

σχεδόν αυτόµατα εξαιρούνται µαθητές και µαθήτριες µε διαφορετικό εθνικό, 

πολιτισµικό, γνωστικό και νοητικό υπόβαθρο (Chronaki, 2008: 119, 120).  
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Η έρευνα  έρχεται να συµπληρώσει το κενό που δηµιουργείται στη 

γνώση και την εφαρµογή της. Να ορίσει µία κριτική µατιά απέναντι στα 

αναλυτικά προγράµµατα και στους σκοπούς τους. Να ληφθούν υπόψη 

περισσότερο κοινωνικά κριτήρια στις διαδικασίες και το περιεχόµενο. Οι 

κατάλληλες παρεµβάσεις σε επίπεδο δράσεων και υλικών στο περιβάλλον 

παιδιών µικρών ηλικιών τα βοηθούν να αντιµετωπίζουν τα µαθηµατικά µε 

θετική διάθεση· ειδικά σε κοινωνικά περιβάλλοντα µε σαφείς εσωτερικές 

κοινωνικο-πολιτικές διαφοροποιήσεις (Clements & Sarama, 2011). 

Κατά τον Bryant (Bryant, 1997: 67) τα παιδιά στην προσχολική ηλικία 

(έως τα 6) κατακτούν διάφορες έννοιες σχετικά µε τον αριθµό και τις πράξεις. 

Μπορούν να µάθουν να ονοµάζουν τους αριθµούς χωρίς να είναι σίγουρο αν 

µπορούν να αντιληφθούν µε βεβαιότητα τη σύνδεση αριθµού και πληθικότητας. 

Μπορούν να αντιλαµβάνονται αρχικά την έννοια του επιµερισµού και να 

κάνουν απλά αθροίσµατα ή διαφορές. Έτσι ο δάσκαλος προσανατολίζεται να 

ανακαλύψει ποιες εµπειρίες των παιδιών µπορούν να «µαθηµατικοποιήσουν» 

τη σκέψη  και να τα δραστηριοποιήσει µε έργα που θα έχουν τον συγκεκριµένο 

στόχο.  

Στην έρευνα των Chapin , O' Connor, & Anderson (2009:5) 

δηµιουργείται το κατάλληλο περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά δηµιουργούν τα 

«προϊόντα» τους προκειµένου να τα πουλήσουν στο πλαίσιο συγκεκριµένης 

δραστηριότητας συναλλαγής και ανταλλαγής. Επιπλέον, προάγεται ο 

µαθηµατικός διάλογος ώστε τα παιδιά µέσα από τη συγκεκριµένη 

δραστηριότητα να µπορέσουν να αναπτύξουν το µαθηµατικό τους λόγο και να 

τον εφαρµόσουν σε αυτήν και στην καθηµερινότητά τους. 

Στην έρευνα της Bäckman (Bäckman, 2014:230) δίνεται έµφαση στην 

παρατήρηση των παιδιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Από αυτήν την 

παρατήρηση ο εκπαιδευτικός µπορεί να οικοδοµήσει το πλαίσιο στόχων για τα 

µαθηµατικά συνυπολογίζοντας το γνωστικό υπόβαθρο των µαθητών του. Τα 

«έργα» κινητοποιούν το σύνολο της σκέψης του παιδιού και δεν περιορίζονται 

µόνο στην στεγνή εξάσκηση δεξιοτήτων των µαθηµατικών. Στη συγκεκριµένη 

έρευνα έγινε καταγραφή σε βίντεο ελεύθερων δραστηριοτήτων των παιδιών οι 

οποίες εµπλέκουν τα µαθηµατικά στη διαδικασία τους. Ένα παράδειγµα είναι η 

δηµιουργία τοίχων µε τούβλα διαφορετικών µεγεθών και σχηµάτων. Η 
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διακριτική παράµβαση του ενηλίκου γινόταν µόνο για να εξελιχθεί η σκέψη του 

παιδιού (σ. 231) 

Κατά τον Bruner (Bruner, 1999:31) η βασική δοµή της γνώσης θα 

πρέπει να είναι σαφής και ξεκάθαρη ώστε τα παιδιά να γνωρίζουν τι είναι αυτό 

που µαθαίνουν. Συνεπώς, καθώς τα παιδιά γνωρίζουν (ή και επιλέγουν) τι είναι 

αυτό που πρόκειται να µάθουν και αφού η διαδικασία της γνώσης δοµείται σε 

όλο το φάσµα των τύπων νοηµοσύνης (Gardner, 2010), τότε η προσέγγιση ή και 

η κατάκτηση συγκεκριµένων στόχων (µαθηµατικών και άλλων) αποτελεί 

προσωπική τους υπόθεση και ενδιαφέρον. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να 

σέβονται τις γνωστικές διαδικασίες και ιδιαιτερότητες της κάθε ηλικίας 

(Gasteiger, 2014:2). Με αυτό το δεδοµένο διαµορφώνουν τις εκπαιδευτικές 

τους δραστηριότητες προσπαθώντας να καλύψουν τις ανάγκες του κάθε παιδιού 

ξεχωριστά (ως µέλος µιας µεγάλης οµάδας). 

  Η προσέγγιση της µαθηµατικής γνώσης, µε βάση την διαθέσιµη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, θα όφειλε να πραγµατοποιείται πολύ περισσότερο 

µέσα 

από τη δράση και όχι µε µηχανιστικούς τρόπους υπολογισµών, αλγορίθµων 

χωρίς να υπάρχει ενδιαφέρον από το παιδί. Υπάρχει µία αλληλοσυσχέτιση της 

δράσης, της ανάπτυξης της νόησης, των λογικοµαθηµατικών δοµών.  Όπως 

αναφέρθηκε πιο πάνω οι εµπειρίες των παιδιών και η δοµή του «τι διδάσκεται» 

ωθούν τα παιδιά να «δηµιουργούν τη νέα γνώση» (McLeod, 2011:4).  

  Δεν χρειάζεται η µαθηµατική γλώσσα να προσεγγίζεται µέσα από 

πολύπλοκες διαδικασίες. Ακόµη και ένα απλό επιτραπέζιο παιχνίδι µπορεί να 

δώσει τροφή για παραπέρα εξοικείωση µε µαθηµατικές έννοιες (Gasteiger, 

2014).  

 Η Palmér διαπιστώνει πως η διαδικασία της επίλυσης των 

προβληµάτων/ καταστάσεων προβληµατισµού βοηθούν στην ανάπτυξη της 

µαθηµατικής σκέψης (Palmér, 2014).  

 Οι Ginsburg H., Choi E. κοκ (1997:166) διαπιστώνουν τη σπουδαιότητα 

της άτυπης διαδικασίας επίτευξης µαθηµατικών στόχων. Οι τρόποι προσέγγισης 

των µαθηµατικών που έχουν αναπτύξει ή γνωρίσει τα παιδιά µέχρι τη στιγµή 

που καλούνται να «µάθουν» ρητά συγκεκριµένες µαθηµατικές πρακτικές 

µπορούν να αποτελέσουν, εφόσον το σχολείο τους λάβει σοβαρά υπόψη, 

βασικό εργαλείο και κίνητρο για ανάπτυξη της µαθηµατικής τους σκέψης. 
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Αυτοί οι τρόποι συνήθως προκύπτουν από την αυθόρµητη σκέψη των παιδιών, 

ή από την ελεύθερη δράση και παιχνίδι. 

Τέτοιο συγκεκριµένο παράδειγµα αναφέρει ο Saxe (2014) σύµφωνα µε 

το οποίο παιδιά στη Βραζιλία έλυναν µαθηµατικά προβλήµατα 

χρησιµοποιώντας χειραπτικές ή άλλες πρακτικές τεχνικές. Στην έρευνα 

κλήθηκαν να χρησιµοποιήσουν και τεχνικές που είχαν διδαχθεί στο σχολείο. 

Αυτό λειτούργησε στο πλαίσιο µίας δραστηριότητας της καθηµερινότητάς τους 

καθώς πουλούσαν καραµέλες. Οι «προσωπικές» τους τεχνικές αποδείχθηκε ότι 

ήταν πολύ αποτελεσµατικότερες σε σχέση µε αυτές που εξαναγκάζονταν να 

χρησιµοποιήσουν στο σχολικό πλαίσιο.  

Πέρα από τους υπολογισµούς, ο λόγος των παιδιών, εφόσον υπάρχει 

συγκεκριµένη ανάγκη, µπορεί να αποκτήσει µία µαθηµατική διάσταση σε 

επίπεδο ορολογίας, σκέψης και υπολογισµών (Cohrssen, Church, & Tayler, 

2016).  Ένας βασικός στόχος τέτοιων  δραστηριοτήτων είναι τα παιδιά να 

αναπτύξουν τη µαθηµατική τους σκέψη µέσα από το µαθηµατικό διάλογο (Alro 

& Skovsmose, 1996:2).  

Τα µαθηµατικά είναι από µόνα τους ένα γλωσσικό σύστηµα µε σύµβολα 

και συγκεκριµένους κανόνες (Craft, 2000:77). Είναι ένας τελείως διαφορετικός 

κώδικας επικοινωνίας (Bradley, Notar, Herring, & Eady, 2008). Αποτελεί έναν 

διεθνή, διαπολιτισµικό κώδικα που –όταν κατακτηθεί- µπορεί να γίνει 

αντιληπτός σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα και κοινωνικές οµάδες/ µειωνότητες 

(Nosisi , 2013:4). 

 Ο διαρκώς καλύτερος εµπλουτισµός του λεξιλογίου των παιδιών 

βοηθάει και στο µαθηµατικό λεξιλόγιο που µε τη σειρά του είναι βασικός 

παράγοντας κατανόησης των µαθηµατικών εννοιών (Bäckman , 2014:3). 

Μπορούµε να βρούµε αρκετές τεχνικές ανάπτυξης του µαθηµατικού λόγου, 

αλλά οι Chapin, O' Connor, & Anderson (2009:13) προτείνουν πέντε 

παραγωγικούς τρόπους λεκτικής επικοινωνίας του ενήλικου µε το παιδί:  

1. «Άκου ξανά αυτό που είπες» (επαναλµβάνει ο ενήλικος). 

2. «Επανάλαβε αυτό που είπες» (επαναλαµβάνει το παιδί). 

3. «Αιτιολόγησε» (τα παιδιά επιχειρηµατολογούν).  

4. «Πρόσθεσε κάτι» (όποιος επιθυµεί πηγαίνει πάρα πέρα µία σκέψη).  

5.  «Περιµένουµε» (σεβασµός στο ρυθµό και στην ανάγκη για χρόνο του 

κάθε παιδιού). 
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Τέτοιου είδους τεχνικές µπορούν να δηµιουργήσουν στο παιδί το 

αίσθηµα της συµµετοχής σε κάτι που το αφορά άµεσα. Επιπλεον, µπορούν να 

ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή του σχετικά µε την αντίληψη µαθηµατικών 

εννοιών. 

 Η γλώσσα µπορεί να αποτελέσει µέσο επικοινωνίας, αλλά και 

τροχοπέδη της. Ειδικά όταν συνυπάρχουν διαφορετικά κοινωνικά σύνολα ή 

άτοµα διαφορετικών νοητικών/ κοινωνικών δεξιοτήτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις 

είναι σηµαντικό να «ανακαλύπτονται» νέοι κώδικες χρησιµοποιώντας στοιχεία 

όλων των κοινωνικών «διαφανειών/ διαστρωµατώσεων» (layers) της τάξης 

(Chronaki, 2008: 128).  

Έτσι περιπτώσεις «ετερογλωσσικής κουλτούρας» εντός τάξης µπορούν 

να ισορροπήσουν µε την εναλλαγή των συσχετισµών δύναµης των 

διαφορετικών οµάδων (Chronaki, 2008: 127, 128) αλλά και την ανταλλαγή 

γλωσσικών στοιχείων. Για παράδειγµα, µία µειονοτική οµάδα µπορεί να εισάγει 

την τάξη στο δικό της κώδικα επικοινωνίας ή κοινωνικής συµπεριφοράς. Η 

ανταλλαγή ιδεών και στάσεων ζωής µπορεί να βοηθήσει το σύνολο της οµάδας 

να κατακτήσει κοινούς στόχους (Mountzouri & Chronaki, 2012: 92). 

  Συνοψίζοντας, διαπιστώνεται ότι τα µαθηµατικά στις µικρές ηλικίες 

αποτέλεσαν και αποτελουν ένα πεδίο έντονης διερεύνησης, θεωρητικής 

τοποθέτησης και διαφωνίας. Οι θεωρίες των Piaget, Vygotsky, Bruner, αλλά 

και πολλών µετέπειτα ερευνητών ελλήνων και ξένων σηµατοδότησαν µία 

εξέλιξη πολύ ουσιαστική για τη µαθηµατική εκπαίδευση.  

  Η προσέγγιση των µαθηµατικών στόχων, γίνεται αποδεκτό από τους 

περισσότερους, απαιτεί: το ενδιαφέρον και την αλληλεπίδραση των µαθητών, 

τη διαµόρφωση του κατάλληλου παιδαγωγικού πλαισίου (περιβάλλοντος), την 

ενίσχυση από τους ενηλίκους, την διατύπωση εφικτών στόχων, τη δηµιουργία 

δραστηριοτήτων µε νόηµα για τη ζωή τους. 

  Σε αντίθεση µε την προηγούµενη διαπίστωση, γίνεται αντιληπτό από τη 

µελέτη της βιβλιογραφίας ότι, αυτό που κυριαρχεί είναι η άµεση ή έµµεση 

επιβολή συγκεκριµένου πλαισίου στη διδασκαλία των µαθηµατικών σε όλες τις 

ηλικίες µέσα από τα αναλυτικά προγράµµατα. Αυτό το πλαίσιο περιλαµβάνει 

βασικά το τι θα διδαχθεί. Τέτοια πλαίσια απαιτούν την ατοµική ενασχόληση και 

ωθούν στον ανταγωνισµό ενώ περιορίζουν την δυνατότητα ισότιµης 

συµµετοχής παιδιών από ορισµένες κοινωνικές οµάδες ή παιδιών διαφορετικών 
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ηλικιών ή φύλου ή ακόµη και παιδιών διαφορετικών ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων.  

  Εάν όµως γίνει συχνότερη χρήση εµπειρικών µεθόδων και 

προσεγγίσεων των µαθηµατικών εννοιών βοηθιούνται τα παιδιά να τις 

αντιληφθούν καλύτερα. Έτσι ασκείται µία κριτική στα αναλυτικά προγράµµατα 

και γίνεται µία προσπάθεια ένταξης των µαθηµατικών στην καθηµερινότητα 

των παιδιών και στην κοινωνική τους αντίληψη. Να γίνουν τα µαθηµατικά 

«ερµηνευτές» της κοινωνικής ζωής που βιώνουν.  

2.2		 Δραματική	Τέχνη	στην	Εκπαιδευτική	Διαδικασία.	

Ξεκινώντας την ανάλυση του συγκεκριµένου κεφαλαίου κρίνεται 

σκόπιµο να αποσαφηνιστούν οι ακόλουθοι όροι: Δράµα, Εκπαιδευτικό Δράµα, 

Δραµατική Τέχνη στην Εκπαίδευση (ΔΤΕ), Παιχνίδι Ρόλου.  

Το Δράµα είναι µία µορφή τέχνης η οποία µπορεί άµεσα να συσχετιστεί 

µε παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς στόχους. Με άλλα λόγια µέσω του 

δράµατος και του θεάτρου µαθαίνουµε (Αυδή & Χατζηγεωργίου, 2007).  

Το Εκπαιδευτικό Δράµα είναι µία µέθοδος εκπαίδευσης. Οι δάσκαλοι το 

εφαρµόζουν ως µέσο διδασκαλίας αλλά και ως µέσο για τη γνωστική ανάπτυξη 

των παιδιών (Landy, 1982:15). 

Για τη ΔΤΕ η Άλκηστις (Κοντογιάννη, 2000:17) αναφέρει πως: «Η ΔΤΕ 

αποτελεί µια νέα παιδαγωγική αντιµετώπιση, δράση και προσέγγιση µε κύριο 

άξονά της το παιδί». Η εκπαίδευση «δανείζεται» µεθόδους και ασκήσεις από το 

θέατρο προκειµένου να πετύχει συγκεκριµένους στόχους. 

Τέλος, το «παιχνίδι ρόλου» είναι η τεχνική που πηγάζει από το θέατρο 

αλλά χρησιµοποιείται προκειµένου να επιτευχθούν γνωστικοί και κοινωνικοί 

στόχοι σε µία οµάδα – τάξη. Μπορεί να αποτελέσει το εργαλείο για τα 

διαφορετικά είδη µάθησης που χρειάζεται ένα παιδί να κατακτήσει: εξάσκηση 

συµπεριφοράς, αναζήτηση πληροφορίων, µεταγνωστική χρήση των 

πληροφοριών, εξάσκηση στην ακροάση και την προφορική επικοινωνία, να 

δίνουν προσοχή στη λεπτοµέρεια και εργασία επάνω στις αξίες και τη 

συµπεριφορά (Bolton & Heathcote, 1999:179-183). 

Κάνοντας µία σύνοψη των αποσαφηνίσεων αυτών µπορούµε να 

αποδεχτούµε το Δράµα ως την «έννοια – οµπρέλα» όλων των άλλων. Όλα είναι 

Δράµα ή αποτελεούν µέρος του. Το Εκπαιδευτικό Δράµα και η Δραµατική 
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Τέχνη στην Εκπαίδευση µπορούµε να πούµε ότι αποτελούν ένα και το αυτό 

εννοιολογικά και λειτουργικά. Τέλος, το παιχνίδι ρόλου αποτελεί εργαλείο ή 

τεχνική των προηγουµένων. Απο εδώ και το εξής η αναφορά θα γίνεται στην 

ΔΤΕ και στο παιχνίδι ρόλου εξειδικευτικά. 

Μιλώντας για ΔΤΕ δεν αναφερόµαστε στην παράσταση ή στο παίξιµο 

αυτοσχεδιασµών. Μέσα από τη ΔΤΕ τα παιδιά µπαίνουν σε µία διαδικασία 

εξερεύνησης ενός φανταστικού παρόντος (Reunamoa, Leeb, Wuc, Wangd, 

Maue, & Line, 2013:294). Σύµφωνα µε τον Gavin Bolton  (Landy, 1982:16) η 

ΔΤΕ είναι µία βραχυπρόθεσµη διαδικασία, µε εξειδικευµένο εκπαιδευτικό 

σκοπό και πεπερασµένο χρόνο. Οι κανόνες συνήθως είναι ξεκάθαροι, ενώ η 

διαδικασία µπορεί εύκολα να επαναληφθεί, ενώ δεν υπάρχει έντονη 

συναισθηµατική εµπλοκή των συµµετεχόντων. 

Σε ένα περιβάλλον φανταστικής εξερέυνησης το παιδί έχει τη 

δυνατότητα να ενεργήσει χωρίς λογικούς περιορισµούς. Παράλληλα το πλαίσιο 

της ΔΤΕ αποτελεί ένα αόρατο «δίχτυ ασφάλειας» για τα παιδιά. Σε τέτοιο 

περιβάλλον µπορούν να ξεπεράσουν φόβους και ανασφάλειες που µπορεί να 

έχουν να κάνουν µε διάφορους τοµείς της γνώσης τους και συκγκεκριµένα µε 

τα µαθηµατικά. Είναι σηµαντικό να αντιληφθούµε πως «οι άνθρωποι 

αποτυγχάνουν όταν λειτουργούν σε κατάσταση φόβου» (Ufuktepe & Ozel, 2002: 

3). Στη συγκεκριµένη έρευνα αποδεικνύεται ότι όταν τα µαθηµατικά 

προσεγγίζονται µε παιγνιώδη τρόπο από τα παιδιά, εκείνα δεν τα φοβούνται και 

η προσέγγιση των στόχων είναι αποτελεσµατικότερη.  

Οι Bolton & Heathcote (Landy, 1982:x) εισάγοντας τεχνικές 

αυθόρµητου δράµατος δηµιούργησαν βιωµατικές εµπειρίες για τα παιδιά. 

Παρόµοιες εµπειρίες µπορούν να αποτελέσουν την αρχή για τη βιωµατική 

προσέγγιση της γνώσης. Η ΔΤΕ όπως εισήχθηκε από την Heathcote είναι µία 

εµπειρία των ανθρώπινων σχέσεων, που ενισχύει τη γνωστική ανάπτυξη των 

παιδιών, την αποσαφήνιση των αξιών και την ανάπτυξη των ασθήσεων και της 

αντίληψης (Landy, 1982:24) 

Η ΔΤΕ είναι ο παράγοντας που µπορεί να ανεξαρτητοποιήσει τη 

µάθηση των παιδιών (Serap & Gülen , 2009: 83). Μπορεί να λειτουργήσει ως 

ένα βασικό εργαλείο για κάθε αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών (Moore, 2004: 

2). Μέσω αυτής το παιδί αντλεί σύµβολα από τη δική του πραγµατικότητα ώστε 

«η ζωή του και οι εµπειρίες του να αποκτούν νόηµα» (Κοντογιάννη, 2000:45). 
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Αποτελεί για το παιδί έναν έµφυτο τρόπο προσέγγισης της γνώσης και της 

αντίληψης του περιβάλοντός του (Moore, 2004:8). Συνεπώς το παιδί µπορεί και 

αναπτύσσει κοινωνικές και νοητικές δεξιότητες ισοδύναµα (Κοντογιάννη, 

2000:51).  

Η ΔΤΕ δεν έχει ως στόχο να «κάνει» τα παιδιά ηθοποιούς ή να τα 

ωθήσει προς τους ρόλους που θα αναλάβουν ώστε αυτοί να αναχθούν σε 

ρόλους ζωής. Η ΔΤΕ ωθεί τα παιδιά να αναπτύξουν όλες τις αισθήσεις τους 

γύρω από ένα ρόλο ώστε η προσέγγιση της γνώσης να γίνει µέσα από το 

συγκεκριµένο βίωµα αυθόρµητα και «ανώδυνα». Η Heathcote αναφέρει, σε 

συγκεκριµένο «παιχνίδι ρόλου» (µε τη τεχνική του «µανδύα του ειδικού» και 

συγκεκριµένα παιδιών – αστροναυτών), πως δεν είναι στόχος της να µάθει στα 

παιδιά να πιλοτάρουν διαστηµόπλοιο, ή να γίνουν αστροναύτες, αλλά να 

σκεφτούν ως αστροναύτες και να οδηγηθούν σε επίλυση καταστάσεων 

προβληµατισµού (Landy, 1982:25) 

 Με τα παραπάνω δεδοµένα µπορούµε να αντιληφθούµε τη ΔΤΕ 

ξεκάθαρα ως µία µέθοδο διδασκαλία ιδιαιτέρως αποτελεσµατική (Moore, 

2004:19) που υποβοηθάει στην πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών (νοητική, 

κοινωνική, συναισθηµατική) (Serap & Gülen , 2009). Αυτό είναι ένα από τα 

συµπεράσµατα της συγκεκριµένης έρευνας που συµπληρώνει: «πρόκειται για 

µία παιδοκεντρική δραστηριότητα κατά την οποία το παιδί εκφράζεται, 

ανακαλύπτει και µαθαίνει» (σ.83).  

Αντίστοιχα οι Ufuktepe & Ozel (Ufuktepe & Ozel, 2002) διαπιστώνουν 

πως µέσα από δραστηριότητες θεάτρου και µουσικής τα παιδιά µαθαίνουν να 

αντιµετωπίζουν τη νέα γνώση χωρίς να φοβούνται το λάθος. Κατά την Moore 

(Moore, 2004) η ΔΤΕ επιδρά θετικά στη διδασκαλία ακόµη και συγκεκριµένων 

γνωστικών αντικειµένων (µαθηµατικά, γλώσσα κλπ). Συµπληρωµατική 

διαπίστωση της έρευνας είναι πως τα παιδιά αγαπούν τη γνώση µέσα από τη 

ΔΤΕ.  

Το παιχνίδι ρόλου είναι µία βασική διαδικασία της δραµατικής τέχνης 

(Κοντογιάννη, 2000:70). Είναι µία µέθοδος που χρησιµοποιείται ευρέως ως 

εργαλείο µάθησης. Βοηθάει ιδιαίτερα µαθητές που δυσκολεύονται σε 

συγκεκριµένους τοµείς γνώσης ή συµπεριφοράς. Η εφαρµογή του ενδείκνυται 

ιδιαίτερα στην προσέγγιση πιο πολύπλοκων συστηµάτων ή ιδεών (Ching, 2014: 

295). 
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Τα παιδιά αναλαµβάνουν ρόλους ανάλογα µε τις καταστάσεις που έχουν 

να διαχειριστούν. Μέσα από αυτό µπορούν να ερµηνεύουν µε διαφορετικούς 

τρόπους τον κόσµο (Κοντογιάννη, 2000:71). To παιχνίδι ρόλου βασίζεται 

ιδιαίτερα σε κάποιες συνθήκες που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική 

λειτουργία του. Κατά τον Yardley (1995: 117) για να γίνει αποτελεσµατικό το 

παιχνίδι ρόλου χρειάζεται: η αναφορά λεπτοµερειών κάθε σκηνής, η 

διευκρίνιση του τόπου και του χρόνου και τέλος και προσωποποίηση του 

παιχνιδιού ώστε να εντάξουν τα παιδιά τα προσωπικά τους στοιχεία. Έχει το 

χαρακτήρα του αυτοσχεδιασµού και µπορεί να κινηθεί στα µονοπάτια της 

γνώσης ακόµη και όπως αυτά διαµορφώνονται από ένα αναλυτικό ή 

διαθεµατικό πρόγραµµα σπουδών (Moore, 2004: 11).  

Η Dorothy Heathcote και ο Gavin Bolton (1999) παρουσιάζουν µε τον 

καλύτερο τρόπο το ρόλο της συκγεκριµένης τεχνικής στη γνωστική διαδικασία. 

Παρουσιάζουν τρεις διαστάσεις του παιχνιδιού ρόλου: (1) την 

προπαρασκευαστική που περιλαµβάνει την επιλογή του θέµατος, την 

διαµόρφωση του χώρου και τον καθορισµό του χρόνου, (2) την επιλογή του 

είδους παιχνιδιού ρόλου που θα αναπτυχθεί και τέλος (3) την ανατροφοδότηση 

από αυτήν την διαδικασία (Bolton & Heathcote, 1999:59-71). Οι Heathcote και 

Bolton καταλήγουν στη διαπίστωση ότι το παιχνίδι ρόλου έχει ισχύ στη 

διαδικασία της µάθησης η οποία προκύπτει από τρεις δυναµικές: (1) την γνώση 

που µοιράζεται µεταξύ των µελών, (2) το ότι προσφέρει στους συµµετέχοντες 

το δεδοµένο να ακούγεται η άποψή τους και (3) την «ενδοσκόπηση» δηλαδή 

την παρατήρηση του εαυτού και την αντίληψη ότι «οτιδήποτε αφορά τους 

άλλους, αφορά κι εµένα». 

Με βάση τις Αυδή & Χατζηγεωργίου (2007:34) τα στοιχεία του 

Δράµατος –και κατά συνέπεια της ΔΤΕ - είναι: το πλαίσιο, η εστίαση, ο χώρος, 

ο χρόνος, ο λόγος, η κίνηση, η ατµόσφαιρα και τα σύµβολα. 

Σε µία απόπειρα γενικότερης οµαδοποίησης των προηγουµένων θα 

λέγαµε ότι τα στοιχεία της ΔΤΕ είναι: ο λόγος, το περιβάλλον και το 

περιεχόµενο. Ο λόγος µπορεί να εκφραστεί είτε µε τις προφορικά ή γραπτά 

εκφερόµενες λέξεις, είτε µε την κίνηση του σώµατος µέσα από την οποία 

εκφράζονται συναισθήµατα ή νοήµατα. Αντίστοιχα, ο λόγος διαµορφώνει το 

νόηµα αυτών που πρόκειται να πραγµατευτεί στη ΔΤΕ. Το περιβάλλον στη 

ΔΤΕ διαµορφώνεται από το χώρο, την ατµόσφαιρα που δηµιουργείται αλλά και 
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τα σύµβολα που είναι απαραίτητα για την εξέλιξή του. Εδώ διαπιστώνουµε πώς 

το περιβάλλον διεισδύει στο λόγο και το αντίστροφο. Τέλος, το περιεχόµενο 

του Δράµατος καθορίζεται µεσω των στόχων που πρόκειται να προσεγγιστούν 

και τα νοήµατα που θα αναπτυχθούν (Αυδή & Χατζηγεωργίου, 2007:45-52).   

2.3	 Δραματική	Τέχνη	στη	Μαθηματική	Εκπαίδευση		

 Σε αυτή την υποενότητα παρουσιάζεται η Δραµατική Τέχνη στην 

Εκπαίδευση ως το εργαλείο εκείνο που θα βοηθήσει στη συγκεκριµένη έρευνα 

να προσεγγιστούν οι στόχοι των µαθηµατικών.  

Η Άλκηστις διαπιστώνει την άµεση σχέση του παιχνιδιού µε τη 

Δραµατική Τέχνη τονίζοντας ότι «µόνο έτσι ο ενήλικας ή το παιδί είναι 

ελεύθερος και δηµιουργικός» (Κοντογιάννη, 2000:52). Επιπλέον, ο Vygotsky 

ορίζει το παιχνίδι ως το πιο σηµαντικό σηµείο της µάθησης του παιδιού 

(Bäckman, 2014:225). Το παιχνίδι, λοιπόν, µπαίνει στο κέντρο της Δραµατικής 

Τέχνης ως ένα βασικό της στοιχείο. Για το λόγο αυτό θα γίνει µία σύντοµη 

αναφορά στο παιχνίδι και στο πώς µπορεί να βοηθήσει στην κατάκτηση 

µαθηµατικών στόχων. Τέλος, παρουσιάζεται το παιχνίδι ρόλου ως το βασικό 

εργαλείο της έρευνας αυτής. 

 Η Δραµατική Τέχνη, το παιχνίδι και τα µαθηµατικά είναι διαδικασίες 

που έχει ανακαλύψει ο άνθρωπος για την κατανόηση του κόσµου και των 

φαινοµένων του (De Leo, 2003:2). Μέσα από αυτήν µπορεί να εκφράσει 

έννοιες που αφορούν το παιχνίδι ή τα µαθηµατικά. Έννοιες που αφορούν τη 

ζωή αυτή καθ’ αυτή.  

Η κάθε µορφή Τέχνης και το παιχνίδι είναι βασικοί οδήγοι στην νοητική 

ανάπτυξη του παιδιού (Vygotsky, 1978:101). Τα παιδιά µέσα από το παιχνίδι 

δηµιουργούν µοτίβα ώστε αυτό να  έχει νόηµα για τα ίδια. Παράλληλα 

παράγουν ένα δεύτερο δικό τους κόσµο µέσα από το παιχνίδι (Kohkas theory in 

Vygotsky, 1978:102).  

Κατά τον Piaget (Piaget & Inhelder, 2000:193-197) τα γεγονότα που 

οδηγούν στη γνώση είναι: Το παιχνίδι, η οµαδική δράση και η λεκτική 

επικοινωνία. Αντίστοιχα στην έρευνα των Serap & Gülen (Serap & Gülen , 

2009:80) το παιδί µέσω του παιχνιδιού αναπτύσσει όλες τις αισθήσεις του και 

τις δεξιότητες του. Ετοιµάζει, µε άλλα λόγια, το νοητικό δυναµικό του για τη 

γνώση.  
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Το σχολείο, ακόµη και σε πλαίσιο κλασικής προσέγγισης της γνώσης, 

µπορεί να κάνει χρήση του παιχνιδιού για τη διδασκαλία των µαθηµατικών· 

µέσα από δηµιουργικές δραστηριότητες να προσεγγιστεί περισσότερο ρητά η 

γνώση (Craft, 2000:77). Είναι ένα πρώτο βήµα για την ανακάλυψη της 

παιχνιδοκεντρικής προσέγγισης των µαθηµατικών (Tubach & Nührenbörger, 

2016:84).  

Οι Μουντζούρη και Χρονάκη (Mountzouri & Chronaki, 2012) 

διαµορφώνουν ένα ερευνητικό πεδίο όπου τα παιδιά εµπλέκονται σε 

δραστηριότητες κατά τις οποίες ανακαλύπτουν τα µυστικά των µαθηµατικών. 

Τέτοιες δραστηριότητες είναι ιστορίες σχετικές µε τους αριθµούς και πώς 

εµπλέκονται στη ζωή τους, τα σύµβολα και πώς έχουν διαµορφωθεί και 

παιχνίδια µε τους αριθµούς και τα ονόµατα. Στις δραστηριότητες συµµετέχουν 

µεικτές οµάδες ελλήνων και ελλήνων-ροµά.  

Η Bäckman (2014) διαπιστώνει πως οι εµπειρίες και η προσωπική 

οπτική των παιδιών αποτελούν το βασικό κώδικα προσέγγισης της µαθηµατικής 

γνώσης. Σαφής διαπίστωση στην ίδια έρευνα είναι πως το παιχνίδι κινητοποιεί 

την κοινωνικό-συναισθηµατική ανάπτυξη τους. Οι δάσκαλοι είναι χρήσιµο να 

οικοδοµούν τη γνώση έπειτα από παρατήρηση στο ελεύθερο παιχνίδι των 

παιδιών.  

Το παιχνίδι ρόλου µπορεί να βοηθήσει στην έκφραση παιδιών 

διαφορετικής κουλτούρας ή νοητικής ανάπτυξης. (Kilgour, Reynaud, Northcote 

& Shields, 2015: 17). Συγκεκριµένα στα µαθηµατικά το παιχνίδι ρόλου µπορεί 

να αλλάξει «δραµατικά» (Kilgour, Reynaud, Northcote & Shields, 2015: 18) τη 

στάση ή την συµπεριφορά των παιδιών µεταξύ τους ή απέναντι στο ίδιο το 

αντικείµενο. Στη συγκεκριµένη έρευνα επιβεβαιώνεται ότι οι µαθητές 

ωφελούνται ιδιαιτέρως όταν στη διδακτική τους διαδικασία χρησιµοποιείται ως 

εργαλείο το παιχνίδι ρόλου. Μπορούν και βλέπουν τις καταστάσεις από πολλές 

διαφορετικές οπτικές γωνίες. Έτσι σταδιακά δηµιουργείται ένα περιβάλλον 

κινήτρων για περαιτέρω έρευνα και γνώση.  

Τέλος, το παιχνίδι ρόλου εµπλέκει τα παιδιά σε µαθηµατικούς 

διαλόγους (προσέγγιση µαθηµατικών εννοιών) διατυπώνει µε σαφήνεια η 

Wiliams στην έρευνά της (Williams, 2011). Η εφαρµογή των µαθηµατικών 

µέσα από ένα παιχνίδι ρόλου µπορεί να αγγίξει πολύ περισσότερο τα 
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ενδιαφέροντα των παιδιών και να τα κινητοποιήσει να εξελίξουν τη γνώση τους 

(Williams, 2012: 3). 

Στο υποκεφάλαιο 2.1 µεσα από τις θεωρίες  γνωστικής εξέλιξης του 

παιδιού (Piaget, 1977) (Vygotsky, 1978), (Bruner, 1978) φαίνεται πώς η 

γλώσσα και το περιβάλλον επηρεάζουν τη γνωστική εξέλιξη του και 

καθορίζουν το περιεχόµενο της µαθησιακής διαδικασίας (Δαφέρµου, 

Κουλούρη, & Μπασαγιάννη, 2006).  

Στη συνέχεια θα αναλύσουµε τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος και 

τον εµπλουτισµό του περιεχοµένου µάθησης µε αφορµή τη ΔΤΕ ή µε στόχο 

αυτήν.  

 

2.3.1	 Περιβάλλον	και	Υλικά	

 Μία βασική δεξιότητα των παιδιών, προκειµένου να προσεγγίσουν τη 

γνώση ολιστικά και να την κάνουν κτήµα τους, είναι η εµπειρική εξερεύνηση 

του περιβάλλοντος τους. Στην έρευνα του Ward (2013) φαίνεται πως οι 

παιδαγωγικές διαδικασίες που βασίζονται την Τέχνη βοηθούν το παιδί να 

κατανοήσει το περιβάλλον του καλύτερα και να διαδράσει µε αυτό (Ward, 

2013:177).  

Σε έρευνα σχετικά µε την παιδοκεντρική προσέγγιση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας φαίνεται πως η εξερεύνηση, απαραίτητο στοιχείο στην 

παιδοκεντρική µάθηση, περιλαµβάνει: τους ανθρώπους, τις συνθήκες και τα 

υλικά (Lerkkanena, et al., 2016). Μέσα από αυτή την εξερέυνηση τα παιδιά 

είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τη σχέση των υλικών µεταξύ τους (ή µε το ίδιο 

το περιβάλλον), τις ιδιότητές τους καθώς και την αξία τους (χρηµατική ή άλλη) 

(Björklund , 2014:269).  

Οι έννοιες δεν προκύπτουν από τα υλικά αυτα καθ’ αυτά, αλλά από τις 

δραστηριότητες που προκύπτουν από αυτά (Piaget & Inhelder, 2000: 104). Ένα 

περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσµατα (υλικά και δράσης) (Bäckman, 2014: 3) 

µπορεί να τα βοηθήσει να κατακτήσουν αποτελεσµατικότερα τη γνώση. Ένα 

περιβάλλον που δηµιουργεί χώρο για µαθηµατικό παιχνίδι είναι απαραίτητο για 

τη δηµιουργία µαθηµατικών εµπειριών (Tubach & Nührenbörger, 2016:94). Τα 

υλικά λοιπόν γίνονται η αφορµή για προσέγγιση και κατάκτηση νέων στόχων 

µαθηµατικών και µη. Συνεπώς, το περιβάλλον είναι ένας βασικός παράγοντας 
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διαµόρφωσης των αυθεντικών ιδεών των παιδιών (Reunamoa, Leeb, Wuc, 

Wangd, Maue, & Line, 2013:292).  

Η ανάγκη ενός περιβάλλοντος που βασίζεται στην παιδοκεντρική 

διδασκαλία είναι ξεκάθαρη στην έρευνα των Marja-Kristiina, Lerkkanena κλπ 

(2016:154). Μέσα από τέτοιου τύπου διαδικασίες τα παιδιά ανακαλύπτουν τα 

ενδιαφέροντά τους και διαµορφώνεται η µάθησή τους µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

καλύπτονται οι ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός. Η εξέλιξη των παιδιών σε 

περιβάλλοντα που χρησιµοποιούν παιδοκεντρικές µεθόδους µάθησης φαίνεται 

να είναι µεγαλύτερη συγκριτικά µε αυτά που δεν χρησιµοποιούν αµιγώς 

παιδοκεντρικές διαδικασίες. (Broekhuizen, Mokrovab, Burchinal, Garrett-

Peters, & The Family Life Project Key Investigators, 2016).  

Αντιστοίχως, στην έρευνα των Martine L. Broekhuizen κλπ  (2016:219) 

φαίνεται η ανάγκη δηµιουργικού σχολικού περιβάλλοντος µε περισσότερες 

δυνατότητες αλληλεπίδρασης των παιδιών µε αυτό. Σε τέτοια περιβάλλοντα ο 

δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει πιο διεισδητικά την κοινωνική 

εξέλιξη των παιδιών και να τα αξιολογήσει µε µεγαλύτερη ενσυναίσθηση. 

Στην ερευνα της Nosisi Feza (2013) διαπιστώνεται ότι όσο περισσότερα 

είναι τα ερεθίσµατα του περιβάλλοντος σε επίπεδο αντικειµένων, αλλά και 

ιδεών, τόσο αποτελεσµατικότερη γίνεται η προσέγγιση των µαθηµατικών 

εννοιών.  

Αντίστοιχα σε άλλη έρευνα (Bradley, Notar, Herring, & Eady, 2008) 

όπου ο ερευνητής  χρησιµοποίησε προσεκτικά διαµορφωµένα µαθήµατα µε 

εργασία σε οµάδες, οµάδες συµµετοχής σε δράσεις, γονεϊκή συνεργασία, 

διασκεδαστικές δραστηριότητες και σαφείς οδηγίες βελτίωσε την επίδοση των 

παιδιών στα µαθηµατικά.  

Τέλος, η Craft (2000) διαπιστώνει πως τα παιδιά µέσα από δηµιουργικές 

δραστηριότητες µπορούν να προσεγγίσουν την µαθηµατική γλώσσα και να 

εκφραστούν µαθηµατικά. Τα παιδιά εµπλέκονται σε ένα περιβάλλον που κατ’ 

αρχάς διαµορφώνεται από τον ενήλικο, αλλά σταδιακά παρεµβαίνουν κι εκείνα 

ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν. Σε αυτό το περιβάλλον ενεργεί το 

παιδί ενώ ο ενήλικος, ως φορέας της τυπικής γνώσης, καλείται να παρατηρήσει, 

να διαµορφώσει και να εξελίξει τη µαθηµατική γνώση του παιδιού (Nosisi, 

2013:4).  
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Ένας περιοριστικός παράγοντας είναι ότι οι βιωµατικές δραστηριότητες σε 

αντιδιαστολή µε το αναλυτικό πρόγραµµα συνήθως φαίνονται να µην 

συµβαδίζουν. Φαίνονται να συγκρούονται και να λειτουργεί το ένα 

περιοριστικά για το άλλο (Βασιλοπούλου, 2010:732). Παρότι στο αναλυτικό 

πρόγραµµα ορίζεται η ανάγκη βιωµατικών δραστηριοτήτων κατά την εφαρµογή 

η προσέγγιση των γνωστικών στόχων µε βιωµατικές δραστηριότητες θεωρείται 

απο κάποιους εκπαιδευτικούς χάσιµο χρόνου. 

Μια ακόµη παρέµβαση του ενήλικου είναι να κινείται παρεµβατικά 

ανάµεσα σε δικές του δραστηριότητες και δραστηριότητες των παιδιών 

προκειµένου να πετύχει τη συνδέση της άτυπης µε την τυπική γνώση (Nosisi , 

2013:4). Όσο ο ενήλικος χρησιµοποιεί ρητές αναφορές µαθηµατικών στόχων 

στις δραστηριότητές του (Cohrssen, Church, & Tayler, 2016:4) ενισχύει την 

αυτοπεποίθηση του στην επιτυχή επιτευξή τους, αλλά διαπιστώνει και βελτίωση 

της µαθηµατικής σκέψης των παιδιών.  

Εδώ λοιπόν, διακρίνουµε διαφορετικές δυνάµεις που να επιδρούν στο ίδιο 

πεδίο. Αυτές που ενισύουν τη συµµετοχή των παιδιών σε ένα δηµιουργικό 

πλαίσιο, ακόµη και µε δική τους παρέµβαση και αυτές που αποτρέπουν τον 

εκαπιδευτικό να δηµιουργήσει ένα τέτοιο περιβάλλον. Κρίνεται σηµαντικό ο 

εκπαιδευτικός να νιώθει σίγουρος γι’ αυτό που κάνει, ώστε να διαµορφώνει 

περιβάλλοντα που να προσφέρουν στα παιδιά το καλύτερο πεδίο προσέγγισης 

της µαθηµατικής γνώσης. 

2.3.2	Συμμετοχή	Παιδιών	

Συνέχεια του ρόλου του ενήλικου είναι η διαµόρφωση κατάλληλου 

κλίµατος ώστε τα παιδιά να µπορέσουν να παρέµβουν όχι µόνο στο χώρο και 

στα υλικά, αλλά και σε αυτό καθεαυτό το εκπαιδευτικό πρόγραµµα ως 

συνεργάτες (Duah & Croft, 2011:11). To παιδί	σταδιακά	αναλαμβάνει	μερικά	

μέρη	 μιας	 δραστηριότητας	 την	 οποία	 αρχικά	 συντόνιζε	 κάποιος	 άλλος	

(Nunes	 &	 Bryant,	 1996:22). Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά µπορούν να 

εµβαθύνουν στην κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών.  

Έτσι περνούν από την επίλυση προβληµάτων/ καταστάσεων 

προβληµατισµού στο σχεδιασµό µαθήµατος µε τρόπο που τα αφορά (McLeod, 

2011:4). Αυτή η διαδικασία απαιτεί τη συµµετοχή περισσότερων του ενός 

µαθητών ώστε το αποτέλεσµα να αντιπροσωπεύει το µεγαλύτερο µέρος της 
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τάξης. Τα παιδιά εκπαιδεύοναι στο να παράγουν τη νέα γνώση σε «χώρο», 

ανάµεσα στην άλλη γνώση, που έχει προβλεφθεί να υπάρχει από τους 

ενήλικους (Chronaki, 2008:119). Ο ενήλικος οφείλει, συνεπώς, να παρέχει 

αυτόν τον χώρο (και τον αντίστοιχο χρόνο) ώστε τα παιδιά να αναπτύσσουν τα 

δικά τους σχέδια σχετικά µε τη γνώση που έχουν ανάγκη να προσεγγίσουν. 

Οι Duah & Croft  (Duah & Croft, 2011) διαπιστώνουν βαθύτερη 

κατανόηση και κατάκτηση των µαθηµατικών στόχων όταν τα παιδιά 

εµπλέκονται «ως συνεργάτες» στη διαµόρφωση του µαθήµατος παρά ως απλοί 

«αποδέκετες». 

Όλα όσα αναφέρθηκαν έχουν δηµιουργήσει τις καταλληλότερες 

συνθήκες για ανάπτυξη της σκέψης. Η ανάπτυξη της σκέψης των παιδιών είναι 

το βασικό εργαλείο για την κατάκτηση της γνώσης. Η δηµιουργικότητα και η 

φαντασία εµπλέκονται µε την πραγµατικότητα. Η οπτική της πραγµατικότητας 

από την πλευρά του παιδιού αλλάζει, αποκτάει άλλη διάσταση. Η συνάφεια 

αυτών που καλείται το παιδί να µάθει, αλλά και η διαφοροποίηση ως προς τον 

τρόπο και τα υλικά είναι αυτά που οδηγούν στην αφαιρετική σκέψη.  

Συνήθως οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του σχολείου δεν έχουν νόηµα 

για τα παιδιά. Αντιθέτως, τα παιδιά ενεργούν µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

αγάπη σε δραστηριότητες που τα αφορούν άµεσα και τα οδηγούν στο να 

εφαρµόσουν µαθηµατικές έννοιες που έχουν κατακτήσει ή που είναι στη 

διαδικασία να κατακτήσουν (Nunes & Bryant, 1996:28). Έτσι η 

πραγµατικότητα αποκτάει νέο νόηµα (Björklund, 2014:273). Αναφέρθηκε 

προηγουµένως ότι όταν τα παιδιά ακολουθούν διαδικασίες άτυπων 

µαθηµατικών υπολογισµών, µπορεί να φτάνουν σωστότερα ίσως και 

γρηγορότερα σε κάποιο αποτέλεσµα (Saxe G. B., 2014).  

Ο στόχος όµως είναι µέσα από την ελευθερία της επιλογής τεχνικών 

υπολογισµών να κατανοούν τις µαθηµατικές έννοιες και παράλληλα να 

βελτιώνουν τους συγκεκριµένους αλγόριθµους φτάνοντας σε ένα ικανοποιητικό 

επίπεδο µαθηµατικής σκέψης. Έτσι, στο ξεκίνηµα της προσέγγισης των 

µαθηµατικών στόχων είναι σηµαντικό να εντάσσονται οι τεχνικές αυτές σε 

συγκεκριµένες καταστάσεις µε τι οποίες υποστηρίζεται η καθηµερινή λογική 

(Carraher, Carraher, & Schliemann, 1998:126).  

  Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται και η µαθηµατική σκέψη. Οι 

µαθηµατικές έννοιες δεν αποτελούν µεµονωµένες ενότητες πληροφοριών, αλλά 
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ένα συνολικό εννοιολογικό πεδίο (Nunes & Bryant, 1996:24). Τα παιδιά δεν 

µιµούνται κάποια µοτίβα. Τα παιδιά µιµούνται νέες ιδέες και σταδιακά 

παράγουν τις δικές τους (Björklund, 2014:277). Όταν οι δραστηριότητες έχουν 

νόηµα για τα παιδιά, τότε χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τη σκέψη τους 

(Nunes & Bryant, 1996:30). 

2.4	Το	Mαγαζάκι	στην	Tάξη	και	το	Mαγαζάκι	Aλληλεγγύης	

 Δραστηριότητες σχετικά µε παιχνίδια ρόλου ή δραστηριότητες που 

ενέχουν την έννοια της συναλλαγής ή «της αγοράς» χρησιµοποιούνται σε 

έρευνες των Anna Chronaki (2011), Ivinson Gabrielle (2011), Wilms (2011), 

Steinweg (2014), αλλά και οι αναφορές σχετικά µε την ενασχόληση των 

παιδιών µε µαθηµατικές δραστηριότητες όπως αναφέρονται από τους Abreu, 

Bishop, & Pompeu Jr. (1997).  

 Παρόµοιες δραστηριότητες διοργανώνονται στο σχολείο που 

πραγµατοποιείται η παρούσα έρευνα. Το «µαγαζάκι στην τάξη», όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στο επόµενο κεφάλαιο αλλά και στο παράρτηµα, είναι 

µία δραστηριότητα που χρησιµοποιεί βασικά το παιχνίδι ρόλου. Τα παιδιά 

αναλάµβάνουν την πραγµατοποίηση ενός έργου ως ειδικοί (Bolton & 

Heathcote, 1999). Συγκεκριµένα αναλαµβάνουν τη δηµιουργία ενός 

καταστήµατος στο πλαίσιο ενός πολυκαταστήµατος (η οµάδα µέσα στην τάξη).  

Έτσι αναλαµβάνουν σταδιακά όλα τα παιδιά το ρόλου του δηµιουργού 

του καταστήµατος, το ρόλο του κατασκευαστή του αντικειµένων, το ρόλο του 

πωλητή, το ρόλο του ταµία και το ρόλο του πελάτη. Μέσα από αυτούς τους 

ρόλους καλούνται να δηµιουργήσουν τιµοκαταλόγους και να εκτιµήσουν την 

«αξία» των αντικειµένων που θα πουλήσουν· να εισπράξουν χρήµατα και να 

δώσουν ρέστα, να πληρώσουν γι’ αυτό που θα αγοράσουν και να παραλάβουν 

ρέστα και τέλος να υπολογίσουν τα χρήµατα του καταστήµατος. Επιπλέον 

καλούνται (εκτάκτως) να κατασκευάσουν νέα προϊόντα προκειµένου να έχουν 

περισσότερα έσοδα, ή να βρουν τρόπους να αποκτήσουν περισσότερα χρήµατα 

όταν τους τελειώνουν. 

Αντίστοιχα, στη δεύτερη δραστηριότητα, το µαγαζάκι αλληλεγγύης, 

καλούνται να αναλάβουν ρόλους σε µία πραγµατική συνθήκη. Αναλαµβάνουν 

το ρόλο του διοργανωτή του καταστήµατος (ενώπιον όλου του σχολείου), του 

πωλητή – ταµία, του πελάτη. Η διαφορές µε την προηγούµενη δραστηριότητα 
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είναι ότι η συνθήκη αφορά όλο το σχολείο (τα παιδιά συντονίζουν όλο το 

σχολείο), χρησιµοποιούνται πραγµατικά χρήµατα τα οποία θα δοθούν για 

συγκεκριµένο κοινωνικό σκοπό, τα παιδιά πωλητές αντιµετωπίζουν ως πελάτες 

τους ενήλικους-γονείς του σχολείου, ή µικρότερους και µεγαλύτερους 

συµµαθητές. Έτσι και σε αυτή τη δραστηριότητα υπολογίζουν τα προσωπικά 

τους χρήµατα, υπολογίζουν ως πωλητές-ταµίες τα χρήµατα που λαµβάνουν, 

υπολογίζουν τα προϊόντα να «διοχετεύονται» µε ένα ρυθµό ώστε να µην 

τελειώσουν γρήγορα, αλλά και να µην λείψουν από τους πάγκους, τοποθετούν 

στις κατάλληλες θέσεις (ως προς την τιµή και το είδος) το προϊόντα που φέρουν 

από την αποθήκη. Επιπλέον, τα παιδιά γνωρίζουν πως τα χρήµατα που θα 

συγκεντρωθούν από το µαγαζάκι αλληλεγγύης θα δοθούν σε ανθρώπους που 

δυσκολεύονται µε την επιβίωσή τους αυτήν την περίοδο. 

  Παίρνοντας τα παιδιά το ρόλο π.χ. του «πωλητή» (Χρονάκη, 2013:108) 

αναπτύσσουν δεξιότητες κοινωνικής ένταξης, γλωσσικής επιτήδευσης και 

µαθηµατικών υπολογισµών. Αυτή η προσέγγιση του ρόλου επηρεάζει το ίδιο το 

παιδί καθώς και τη γνώση του (Χρονάκη, 2013:125) σε πραγµατικό χρόνο. 

Ανάλογες δραστηριότητες καθηµερινής ανάγκης (υπολογισµός ρέστα, 

αποστάσεων, αποστάσεων, µετρήσεις κλπ) βαζουν τα παιδιά στην διαδιακσία 

της κατάκτησης του µαθηµατικού εγγραµµατισµού (Nunes, Schliemann & 

Carraher, 1993:3). Σε παρόµοιες καταστάσεις εντάσσονται οι συµµετέχοντες 

στην παρούσα έρευνα καθώς συναλλάσσονται µε τους συµµαθητές τους και µε 

ενήλικους σε φανταστικό, αλλά και ρεαλιστικό επίπεδο. 

  Έτσι µπαίνουν στη διαδικασία να διαµορφώσουν τον «αριθµητισµό» 

τους. Το να είναι κάποιος ενάριθµος, δεν έχει καµία σχέση µε το να ξέρει να 

κάνει υπολογισµούς. Ο αριθµητισµός εµπλέκεται στην καθηµερινή πρακτική 

και συνήθως δεν νοείται ως «µαθηµατικά» από τα αναλυτικά προγράµµατα 

(Nunes & Bryant, 1996:42-44).  

  Συνοψίζοντας και βάζοντας τη ΔΤΕ και το παιχνίδι ρόλου στο κέντρο 

διαπιστώνεται ότι η γλώσσα και η ανάπτυξή της από τις µικρές ηλικίες, η 

σκέψη του παιδιού, καθώς και το περιβάλλον του είναι τρεις βασικοί άξονες 

που διαµορφώνουν τον κατάλληλο «χώρο» ώστε να προσεγγιστεί η γνώση. Σε 

αυτό το «σχήµα» απαραίτητη προϋπόθεση φαίνεται να είναι η συµµετοχή των 

παιδιών σε δραστηριότητες που τα αφορούν καθώς και στη διαµόρφωσή τους. 

Με αυτόν τον τρόπο οδηγείται η συγκεκριµένη έρευνα στην δηµιουργία της 
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ραχοκοκαλιάς της· της βάσης στην οποία θα χτιστεί το συνολικό ερευνητικό 

πλαίσιο.  

Τα πρώτα ερωτήµατα που διαφαίνονται σχετίζονται µε την 

αναγκαιότητα της Δραµατικής Τέχνης στην Εκπαίδευση για την επίτευξη 

µαθηµατικών στόχων, µε το τι θέλει ένα δάσκαλος στην πρώτη δηµοτικού να 

πετύχει µε τους µαθητές του αναφορικά µε τους γνωστικούς και κοινωνικούς 

στόχους. Πόσο εφαρµόσιµη µπορεί να είναι η συγκεκριµένη δραστηριότητα στο 

σχολείο, στην τάξη, µε τους εκπαιδευτικούς Τέλος, θα προσεγγιστούν οι στόχοι 

του αναλυτικού προγράµµατος; Αυτό αποτελεί βασική ανησυχία της 

διεύθυνσης του σχολείου. Θα µπορέσει ο δάσκαλος – ερευνητής να δείξει ότι 

κατάκτηση των στόχων από τη συγκεκριµένη δραστηριότητα είναι 

σπουδαιότερη από τη µηχανιστική κάλυψη µαθηµατικών διαδικασιών. Για 

παράδειγµα οι κοινωνική ένταξη και η συνεργασία των παιδιών θα τα οδηγήσει 

στην µαθηµατική σκέψη και ανάλυση; Θα µπορέσει µία δραστηριότητα να 

εντάξει στη µαθηµατική σκέψη των παιδιών κοινωνικά δεδοµένα που 

εµπλέκονται άµεσα µε τα µαθηµατικά;  
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Κεφάλαιο	3:	Μεθοδολογία	
 

Με βάση όσα παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, φαίνεται ότι 

η χρήση της Δραµατικής Τέχνης στην Εκπαίδευση µέσω της τεχνικής «παιχνίδι 

ρόλου» για την διδασκαλία και την παιδαγωγική και πιο συγκεκριµένα, για την 

παρούσα έρευνα για την διδασκαλία των µαθηµατικών,  ερευνάται σε 

διαφορετικά επίπεδα. Ερευνάται κατ’ αρχάς στο κοινωνικό επίπεδο µέσω της 

επικοινωνίας των µελών της οµάδας και της αλληλεπίδρασής τους. Ερευνάται 

ακόµη ως µέθοδος προσέγγισης γνωστικών στόχων. Τέλος ερευνάται ως χώρος 

ανάπτυξης της δηµιουργικότητας των παιδιών. 

Στη συνέχεια αφού συζητηθούν τα ερευνητικά ερωτήµατα, 

παρουσιάζεται η µέθοδος που επιλέχθηκε προκειµένου να επιτευχθεί ο σκοπός, 

οι στόχοι και τα ερευνητικά ερωτήµατα της έρευνας καθώς και ο τρόπος 

συλλογής και ανάλυσης των δεδοµένων.  

3.1.	Σκοπός,	Στόχοι	και	Ερευνητικά	Ερωτήματα		

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση όπως αυτή αναπτύχθηκε στο δεύτερο 

κεφάλαιο έδειξε ότι υπάρχει έντονη συζήτηση γύρω από τη γνωστική ανάπτυξη 

των παιδιών. Οι θεωρία του Piaget, σε αντιδιαστολή µε αυτές των Bruner, και 

Vygotsky φαίνεται να εξελίσσουν τη γνώση γύρω από της γνωστική ανάπτυξη 

του ανθρώπου. Επίσης, αρκετές έρευνες που βασίστηκαν σε αυτές τις θεωρίες 

αναζητούν διαφορετικές µεθόδους προσέγγισης µαθηµατικών στόχων. 

Η ΔΤΕ φαίνεται να αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο στην προσέγγιση 

γνωστικών στόχων και πιο συγκεκριµένα µαθηµατικών στόχων. Ένα σηµαντικό 

εργαλείο σε αυτήν την κατεύθυνση είναι το παιχνίδι ρόλου, τεχνική της ΔΤΕ. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο η ΔΤΕ 

µπορεί να συνεισφέρει στη µαθηµατική εκπαίδευση παιδιών µικρής ηλικίας και 

συγκεκριµένα 5-7 ετών· κατά πόσο η χρήση µιάς τεχνικής της -«παιχνίδι 

ρόλου»- µπορεί να είναι εργαλείο µάθησης για τη µαθηµατική εκπαίδευση 

µικρών παιδιών και να διερευνηθεί η δυναµική αυτής της τεχνικής στη 

συµµετοχή των παιδιών σε οµαδικές δραστηριότητες οι οποίες υποστηρίζουν 

την κατανόηση και χρήση µαθηµατικών εννοιών. Όλα αυτά θα διερευνηθούν µε 

τη διενέργεια δύο διδακτικών πειραµάτων: το µαγαζάκι στην τάξη και το 
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µαγαζάκι αλληλεγγύης που δηµιουργούν το πλαίσιο για την ενασχόληση µε 

προβλήµατα αγοραπωλησίας. 

Συγκεκριµένα, διερευνώνται τα ακόλουθα ερωτήµατα: Τα παιδιά θα 

βοηθηθούν από τη συγκεκριµένη διαδικασία 

1. να αναπτύξουν µαθηµατικές δεξιότητες και να ανακαλύψουν εργαλεία 

αθροίσµατος καθώς και να αναγνωρίζουν τα νοµίσµατα και να µπορούν 

να αντιστοιχίσουν µε αυτά την αγοραστική τους δύναµη; 

2. να εξερευνήσουν τις έννοιες: «αξία», «συναλλαγή», «ανταλλαγή» και 

την κοινωνική τους διάσταση; 

3. να προσανατολίζονται στο χώρο και να οργανώνονται χωροταξικά; 

4. να βρίσκουν λύσεις σε καταστάσεις προβληµατισµού; 

 

3.2.	Μαγαζάκι	στην	Τάξη	και	Μαγαζάκι	Αλληλεγγύης:	το	ιστορικό	μιας	

παιδαγωγικής	παρέμβασης	

Το «Μαγαζάκι µέσα στη Τάξη» καθώς και το «Μαγαζάκι 

Αλληλεγγύης» αποτελούν παγιώµενες δραστηριότητες που συµβαίνουν από το 

2008 στο συγκεκριµένο σχολείο και πραγµατοποιούνται από τον ερευνητη-

δάσκαλο της παρούσας έρευνας. Αυτές οι δύο δραστηριότητες 

επαναδοµήθηκαν και διαµορφώθηκαν ώστε να αποτελέσουν τα δύο διδακτικά 

πειράµατα που ως στόχο έχουν την διερεύνηση των ερωτηµάτων της 

συγκεκριµένης έρευνας. 

Θεωρώ απαραίτητο, πριν γίνει η αναλυτική παρουσίαση και περιγραφή 

των διδακτικών πειραµάτων µε µαθητές της πρώτης δηµοτικού της σχολικής 

χρονιάς 2015-2016, να συζητηθεί η εµπειρία οργάνωσης αυτών των 

δραστηριοτήτων µε τα παιδιά προηγούµενων ετών και να παρουσιαστούν 

αξιόλογα περιστατικά.  Η προϋπάρχουσες εµπειρίες από τις αντίστοιχες 

δραστηριότητες των τελευταίων οκτώ ετών βοηθούν στη διαµόρφωση του 

πλαισίου που θα εξελιχθεί η παρούσα έρευνα. Φαίνονται οι δυσκολίες που 

συνήθως προκύπτουν, οι στόχοι τους οποίους καλείται να καλύψει η εκάστοτε 

οµάδα, οι οργανωτικές δυσκολίες ή απαιτήσεις. Αυτές οι εµπειρίες προσφέρουν 

τη δυνατότητα να αναπτυχθεί καλύτερα η εµπιστευσιµότητα των 

αποτελεσµάτων. 
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Στη συνέχεια θα γίνει η αναλυτική παρουσίαση του πλαισίου εκπόνησης 

των διδακτικών πειραµάτων λαµβάνοντας υπόψη τόσο τους συµεµτέχοντες, το 

σχολείο, την σχολική τάξη όσο και το οικογενειακό περιβάλλον των 

παιδιών/συµµετεχόντων. 

 

3.2.1	 Μαγαζάκι	Τάξης	και	Μαγαζάκι	Αλληλεγγύης:	αναστοχασμός	

 Οι δύο δραστηριότητες «Το Μαγαζάκι στην Ταξη» και «Το Μαγαζάκι 

Αλληλεγγύης» αφορούν παραδοσιακές δραστηριότητες της πρώτης δηµοτικού 

στο συγκεκριµένο σχολείο. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν εισαχθεί από τον 

δάσκαλό – ερευνητή για πρώτη φορά το 2008. Από τότε κάθε χρόνο, µε µικρές 

τροποποιήσεις στη διαδικασία (όπως φαίνεται στη συνέχεια) 

πραγµατοποιούνται το µήνα Δεκέµβριο. Μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας τα 

παιδιά της πρώτης δηµοτικού χρησιµοποιούν τα κατακτηµένα εργαλεία της 

γλώσσας, των υπολογισµών, της µαθηµατικής σκέψης, των ευρύτερων 

κοινωνικών δεξιοτήτων (συνεργασία, κοινωνική ενσυναίσθηση, βοήθεια από 

και προς τον άλλο, έκφραση συναισθηµάτων) εξελίσσουν τη σκέψη τους και 

βελτιώνουν την αποτελεσµατικότητά τους στα συγκεκριµένα εργαλεία σκέψης.  

 Τα παιδιά αναλαµβάνουν ως δικιά τους ευθύνη την προσωπική τους 

εξέλιξη µε την βοήθεια του δασκάλου. Κάνοντας «δικιά τους» τη 

δραστηριότητα φροντίζουν να πετυχαίνουν το καλύτερο αποτέλεσµα σε επίπεδο 

οργάνωσης, γραπτής έκφρασης, αισθητικής, υπολογισµών. Μέσα από αυτή τη 

διαδικασία βοηθούν το σύνολο των µαθητών του σχολείου να  πετύχουν το 

σκοπό τους που είναι η προσφορά βοήθειας σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη 

(µαγαζάκι αλληλεγγύης). Η κοινωνική διάσταση της προσφοράς αναπτύσσεται 

και µεταξύ των συµµαθητών οι οποίοι αλληλοβοηθιούνται ανεξάρτητα από το 

γνωστικό επίπεδο του καθενός. Οι µαθητές που δυσκολεύονται σε 

συγκεκριµένες δεξιότητες βοηθιούνται από άλλους, αλλά παράλληλα 

ανακαλύπτουν τις δικές τους αναπτυγµένες δεξιότητες και προσφέρουν τη δικιά 

τους βοήθεια.  

Παρακάτω θα γίνει αναφορά σε αυτή την εµπειρία µέσα από 

συγκεκριµένα επεισόδια των προηγούµενων ετών. Τα επεισόδια που 

παρατίθενται προκύπτουν από το ηλεκτρονικό ηµερολόγιο του δασκάλου και 

αφορούν σε συγκεκριµένα γεγονότα µε τα παιδιά. Είναι βοηθητική στη 
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συλλογή δεδοµένων και πληροφοριών η δυνατότητα να αποσπάσεις αυτά τα 

αυθεντικά δεδοµένα από τα παιδιά, µέσα από µία αυθόρµητη διαδικασία στην 

τάξη (Goodchild, 2002:47). 

 

Επεισόδιο 1 – Η οµάδα δεν µπορεί να συνεργαστεί. 

  Το επεισόδιο αυτό συνέβη στη δραστηριότητα «το µαγαζάκι στην τάξη» 

το 2009, στο συγκεκριµένο σχολείο της έρευνας µε παιδιά α΄ δηµοτικού. Όπως 

περιγράφεται στη δραστηριότητα τα παιδιά λειτουργούν στο πλαίσιο της 

οµάδας τους. Η σύνθεση της οµάδας δεν είναι επιλογή των παιδιών αλλά του 

δασκάλου στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Μία οµάδα παιδιών δεν 

κατάφερνε να βρει τρόπο να συνεργαστεί και να αποφασίσει εγκαίρως για κάθε 

θέµα που την αφορούσε. Συνήθως κατάληγαν σε διαφωνία και τσακωµούς. 

Ήταν φορές που αποφάσιζαν ατοµικά πως δεν θα συµµετέχουν ή πως θα 

αλλάξουν οµάδα. Άλλες φορές πάλι, απευθύνονταν στο δάσκαλο λέγοντας «δεν 

µπορούµε να συνεργαστούµε».  

Ο δάσκαλος ακολούθησε την ακόλουθη τακτική: Αρχικά, τους έδινε 

έτοιµες λύσεις στα προβλήµατά τους. Στη συνέχεια τους έβαζε να σκεφτούν µε 

παρόµοιο τρόπο. Τέλος, για µία συγκεκριµένη δραστηριότητα «έσπασε» την 

οµάδα. Το κάθε παιδί έγινε παρατηρητής στις άλλες οµάδες για να δουν πώς 

συνεργάζονται και µε ποιο τρόπο συνεννοούνται σ’ αυτές. Στη συνέχεια 

επανενώθηκε η οµάδα και µίλησε γι’ αυτό που είδε κι άκουσε. Το αποτέλεσµα 

ήταν να συνεργαστεί µε κάποια δυσκολία αλλά όταν έφτασε στο επιθυµητό 

εποτέλεσµα (λειτουργία του καταστήµατος) ένιωσαν όλοι πολύ καλά. Στην 

αξιολόγηση ανέφεραν ότι θα ξανασυνεργάζονταν για κάτι παρόµοιο µε 

καλύτερο τρόπο.  

 

Επεισόδιο 2 - Αποκλεισµός παιδιού.  

Το επεισόδιο αυτό συνέβη στη δραστηριότητα «το µαγαζάκι στην τάξη» 

το 2010, στο συγκεκριµένο σχολείο της έρευνας µε παιδιά α΄ δηµοτικού. Σε µία 

οµάδα υπάρχει κάποιο παιδί µε ιδιαίτερη συµπεριφορά. Η συµπεριφορά αυτή 

ενοχλεί την οµάδα. Αντιδράσεις που ενοχλούν είναι ότι µασάει τα µολύβια των 

άλλων, τους σαλιώνει, φεύγει από την οµάδα κλπ. Τα παιδιά διαµαρτύρονται 

στο παιδί και στη συνέχεια στο δάσκαλο. Ο δάσκαλος ακολουθεί την εξής 

τακτική: Κατ’ αρχάς κάθεται για λίγο δίπλα του. Όταν φεύγει όµως, η 
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συµπεριφορά αυτή συνεχίζεται. Τον βάζει για λίγο σε απόσταση από την οµαδα 

να την παρατηρήσει και του κουβεντιάζει για το πώς πιστεύει ότι θα έπρεπε 

εκείνος να συµµετέχει. Εκείνος απαντάει όπως νοµίζει ότι θα ήθελε ο δάσκαλος 

να απαντήσει. Δηλαδή λέει: να είµαι καλό παιδί, να µην ενοχλώ τους άλλους 

κλπ. Ο δάσκαλος επιµένει πιο συγκεκριµένα: «Δηλαδή τι να κάνεις;» «Να 

ακούω και να λέω τη γνώµη µου» (παγιωµένες απαντήσεις). «Ωραία, πήγαινε 

και κάνε αυτό».  

Για µικρά χρονικά διαστήµατα βελτιωνόταν η στάση του στην οµάδα. Τελικά, 

χρειάστηκε µεγαλύτερη συνεργασία µε τους γονείς του και άλλου επιπέδου 

παρέµβαση (ειδικότερο πλαίσιο) για να εξελιχθεί η συµπεριφορά του. 

 

Επεισόδιο 3 - Δύο οµάδες έχουν το ίδιο µαγαζάκι.  

Το επεισόδιο αυτό συνέβη στη δραστηριότητα «το µαγαζάκι στην τάξη» 

το 2008, στο συγκεκριµένο σχολείο της έρευνας µε παιδιά α΄ δηµοτικού.  

Όταν συζητούν οι οµάδες για το είδος του καταστήµατος που θα κάνουν 

συνήθως δεν επιλέγουν ίδιο είδος. Μία χρονιά δύο οµάδες επέλεξαν το ίδιο 

κατάστηµα και επέµεναν και οι δύο ότι δεν ήθελαν να αλλάξουν. Η λύση ήρθε 

σχετικά απλά από µία άλλη οµάδα. Πρότεινε να συνεργαστούν και να το 

κάνουν µαζί. Αρχικά δεν τους άρεσε, αλλά στη συνέχεια πείστηκαν. 

Στο επεισόδια που προηγήθηκαν φαίνεται µία διαδικασία που βελτιώνει 

τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών προκειµένου να προετοιµαστούν για την 

ανάληψη των ρόλων στο παιχνίδι που θα ακολουθήσει. Ακόµη και η ανάληψη 

συγκεκριµένων ρόλων αποτέλεσε σηµείο δυσκολίας σε αυτές. Επίσης, οι 

επιλογές και ο τρόπος επιλογών είναι µία διαδικασία που δυσκόλεψε, αλλά 

βοήθησε στη σκέψη προκειµένου να ανακάλυψουν σιγά σιγά τον τρόπο 

συνεργασίας προκειµένου να λειτουργήσουν αποτελεσµατικότερα στο παιχνίδι 

ρόλων που θα ακολουθήσει. 

 

Επεισόδιο 4 - Παιδί χρησιµοποιεί τα χρήµατα (οµοιώµατα χρηµάτων) του 

καταστήµατος.  

Το επεισόδιο αυτό συνέβη στη δραστηριότητα «το µαγαζάκι στην τάξη» 

το 2010, στο συγκεκριµένο σχολείο της έρευνας µε παιδιά α΄ δηµοτικού.  

Όπως φαίνεται στην περιγραφή της δραστηριότητας, το κάθε παιδί έχει 

στη διάθεσή του τρία ευρώ για να ψωνίσει. Μία χρονιά, σε κάποιο παιδί τα 
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χρήµατα τελείωσαν. Θεώρησε απολύτως φυσιολογικό να πάρει χρήµατα από το 

ταµείο του καταστήµατος που είχε η οµάδα του. Αυτό τα υπόλοιπα παιδιά δεν 

το είχαν αντιληφθεί, αλλά και το ίδιο το παιδί δεν το έκανε κρυφά. Το 

θεωρούσε λογικό. Στο τέλος, στον υπολογισµό των κερδών το κατάστηµά τους 

δεν είχε σχεδόν καθόλου χρήµατα, ενώ το συγκεκριµένο παιδί είχε πάρει ένα 

σωρό πράγµατα. Η σύνδεση των γεγονότων (στην αξιολόγηση) δεν έγινε 

αµέσως. Χρειάστηκε να ρωτήσει ο δάσκαλος τα άλλα παιδιά γιατί δεν είχαν 

αγοράσει πολλά πράγµατα και πώς το συγκεκριµένο παιδί κατάφερε να 

αγοράσει τόσα. Οι υπόλοιπες οµάδες είπαν πως δεν έκαναν χρήση των 

χρηµάτων τους. Με αυτή τη διαπίστωση έκλεισε το περιστατικό. 
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Επεισόδιο 5 - Όταν τελειώνουν τα χρήµατα… τρόποι για να «παράγεις» 

άλλα.  

Αυτό είναι ένα φαινόµενο που το αντιµετωπίζει κανείς µόνο όταν 

διαχειρίζεται τα χρήµατά του. Έτσι, κάθε χρόνο τα παιδιά βρίσκονται 

αντιµέτωπα µε το φαινόµενο: τα χρήµατα τελειώνουν γρήγορα. Κάθε χρόνο τα 

παιδιά ψάχνουν να βρουν τρόπους να αλλάξουν αυτό το γεγονός. Ακολουθούν 

µερικοί από αυτούς: 

1. Πουλούν πράγµατα που έχουν ήδη αγοράσει. 

2. Κατασκευάζουν πράγµατα και τα  πουλούν στα άλλα καταστήµατα (των 

άλλων οµάδων). 

3. Κατασκευάζουν πράγµατα και τα ανταλλάσσουν στα καταστήµατα µε 

άλλα πράγµατα. 

4. Δανείζονται. 

5. Ανοίγουν παραµάγαζο. 

6. Ζωγραφίζουν χρήµατα. 

7. Ζητούν έκπτωση ή και προσφορά δωρεάν. 

8. Παίρνουν χρήµατα από το κατάστηµά τους. 

9. Παίρνουν κάτι χωρίς να το πληρώσουν. 

 

Επεισόδιο 6 - Παιδί παίρνει τα χρήµατα (πραγµατικά χρήµατα) του 

ταµείου. 

Το επεισόδιο αυτό συνέβη στη δραστηριότητα «το µαγαζάκι 

αλληλεγγύης» το 2010, στο συγκεκριµένο σχολείο της έρευνας µε παιδιά α΄ 

δηµοτικού. 

Τα χρήµατα του ταµείου συγκεντρώνονται σε ένα κουτί. Σε ανύποπτο 

χρόνο κάποιο παιδί το ανοίγει και παίρνει µε τη χούφτα του ό,τι προλαβαίνει. 

Όταν γίνεται αντιληπτό συγκεντρώνεται η οµάδα και παρουσιάζεται το 

πρόβληµα. Δεν γνωρίζει ακόµη κανείς ποιο παιδί έχει κάνει τη συγκεκριµένη 

πράξη. Δίνεται ως δεδοµένο ότι δεν είναι επιθυµητή η συγκεκριµένη 

συµπεριφορά και ότι είναι ενάντια στο σκοπό αυτού που κάνουµε. Ο δάσκαλος 

ζητάει να αφεθούν τα χρήµατα στο κουτί χωρίς να δει κανείς ποιος τα πήρε. Τα 

χρήµατα τελικά επιστρέφονται στο δάσκαλο από το παιδί λέγοντας ότι κι εκείνο 

τα είχε ανάγκη. 
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Στο επεισόδια 5 και 6 παρατηρούµε την κοινωνική διάσταση των 

χρηµάτων (είτε πρόκειται για οµοιώµατα, είτε για αληθινά) µέσα στο πλαίσιο 

του παιχνιδιού. Η έννοια «έχω ανάγκη» µπορεί να έχει υποκειµενικό 

χαρακτήρα. Η προτροπή από το σχολείο να δοθούν τα χρήµατα σε αυτούς που 

«έχουν ανάγκη» αυτόµατα έκανε κάποια παιδιά να σκεφτούν το εαυτό τους.  

Επιπλέον αυτά τα επεισόδια εξελίσσουν τα µαθηµατικά των παιδιών. 

Διότι η αρχική τους αντίδραση (κοινωνικά µη αποδεκτή) λειτουργεί σε ένα 

καθαρά µαθηµατικό περιβάλλον (δεν έχω, παίρνω). Η εξέλιξη και η συζήτηση, 

καθώς και η αντίδραση των συµµαθητών και του δασκάλου οδήγησαν σε ένα 

επόµενο επίπεδο της µαθηµατική σκέψη των παιδιών (δεν έχω, παράγω ή ζητάω 

ή δανείζοµαι κοκ). 

Αυτά τα επεισόδια βοηθούν στην διαµόρφωση των ερωτηµάτων της 

έρευνας ως προς την κοινωνική διάσταση των εννοιών «αξία» και 

«ανταλλαγή». 

 

Επεισόδιο 7 - Παιδί που δυσκολεύεται να γράψει. 

Το επεισόδιο αυτό συνέβη στη δραστηριότητα «το µαγαζάκι 

αλληλεγγύης» το 2012, στο συγκεκριµένο σχολείο της έρευνας µε παιδιά α΄ 

δηµοτικού. 

Ανάµεσα στα παιδιά που δυσκολεύονται µε την κατάκτηση της γραφής 

υπάρχει κάποιο παιδί που επιπλέον κουράζεται εύκολα και, όπως δηλώνει, 

«βαριέται» να γράψει. Αποφασίζει, λοιπόν, να µην συµµετέχει στην 

προετοιµασία από το µαγαζάκι γράφοντας. Του δόθηκε από την οµάδα η 

αρµοδιότητα να οµαδοποιεί τα παιχνίδια ως προς την τιµή που ορίζεται. Η 

υπόλοιπη οµάδα γράφει. Σύντοµα ζητάει κι εκείνος να γράψει µερικά από τα 

παιχνίδια. Βρίσκεται µετά από αρκετή ώρα να καταγράφει µε µεγάλη διάθεση 

και να συµµετέχει και στις οµαδοποιήσεις και καταγραφές των άλλων οµάδων 

όταν τα παιδιά σ’ εκείνες κουράζονταν. 

 

Επεισόδιο 8 - Παιδί που νιώθει ανασφάλεια µε τους υπολογισµούς ζητάει 

να αναλάβει το ταµείο. 

Το επεισόδιο αυτό συνέβη στη δραστηριότητα «το µαγαζάκι 

αλληλεγγύης» το 2014, στο συγκεκριµένο σχολείο της έρευνας µε παιδιά α΄ 

δηµοτικού. 
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Ένας από τους µαθητές νιώθει αρκετή ανασφάλεια να υπολογίζει, 

ακόµη και όταν χρησιµοποιούσε εργαλεία υπολογισµού (άβακες, αριθµητήρια. 

ξυλάκια κοκ). Την ηµέρα λειτουργίας του «Μαγαζάκι Αλληλεγγύης» ζήτησε να 

έχει το ρόλο του ταµία. Σε αυτόν τον ρόλο πρέπει να βλέπει την τιµή του 

αντικειµένου, και να σφραγίζει αντίστοιχου ποσού κουπόνια. Η συµµετοχή του 

ήταν επιτυχής και από εκείνη την ηµέρα και µετά ένιωθε περισσότερο σίγουρος 

για τους υπολογισµούς του. 

Στα επεισόδια 7 και 8 παρατηρείται µία εξέλιξη σε γνωστικούς στόχους 

παιδιών που ασχολήθηκαν µε διαδικαστικές µαθηµατικές δραστηριότητες. Στην 

πρώτη περίπτωση η οµαδοποίηση των υλικών έδωσε θετική διάσταση στο 

γραπτό λόγο των παιδιών, ενώ στο επισόδιο 8 τονώθηκε η αυτοπεποίθηση του 

παιδιού µε την επιβεβαίωση της ικνότητάς του να υπολογίζει και το 

αντίστροφο. 

 

Επεισόδιο 9 - Παιδί που ντρέπεται αναλαµβάνει την υποδοχή του 

καταστήµατος. 

Το επεισόδιο αυτό συνέβη στη δραστηριότητα «το µαγαζάκι 

αλληλεγγύης» το 2014, στο συγκεκριµένο σχολείο της έρευνας µε παιδιά α΄ 

δηµοτικού. 

Την ώρα που προσέρχονται οι «πελάτες» υπάρχουν δύο παιδιά που τους 

υποδέχονται και τους ξεναγούν και µιλούν γι’ αυτά που έχει το µαγαζί τους. 

Κάποιο παιδί που γενικώς αποφεύγει να εκτίθεται δηµόσια στους άλλους, 

επιλέγει το ρόλο της υποδοχής. Την ηµέρα λειτουργίας του καταστήµατος 

αλλάζει γνώµη, αλλά µε τη στήριξη του δασκάλου και των συµµαθητών του 

καταφέρνει να ανταπεξέλθει, αρκετά συγκρατηµένα, στο ρόλο του.   

Όπως θα αναλυθεί και στα βασικά ευρήµατα της έρευνας παρατηρείται 

από αυτά τα επεισόδια γνωστική εξέλιξη σε σχέση µε τους στόχους που 

τίθενται στην α΄ δηµοτικού. Αυτή η εξέλιξη δεν είναι αυθύπαρκτη. Υπάρχει 

παράλληλα µε την κοινωνική εξέλιξη. Το παιδί που δυσκολεύεται µε τους 

υπολογισµούς (όγδοο περιστατικό) παροτρύνεται από τη συγκεκριµένη 

κοινωνική κατάσταση για να συµµετέχει σε κάτι που το δυσκολεύει. Στην 

πραγµατικότητα δεν πρόκειται για έλλειµµα δεξιότητας, αλλά προσωπική 

ανασφάλεια µε τους υπολογισµούς. Η συγκεκριµένη κατάσταση και η ανάληψη 

ευθύνης το κάνουν αποτελεσµατικότερο στους υπολογισµούς. Αντίστοιχα, στο 
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έβδοµο επεισόδιο βλέπουµε ένα παιδί να ξεπερνάει την προσωπική άποψη για 

τον εαυτό του -ότι δεν µπορεί ή δεν θέλει να γράψει- και, βρίσκοντας το 

κίνητρο που χρειάζεται, ενεργοποιείται ο µηχανισµός συµµετοχής του που το 

κάνει να αλλάξει αυτή την εικόνα. Ουσιαστικά δεν πρόκειται για κατάκτηση 

γνωστικού στόχου, αλλά για βελτίωση και αλλαγή της αυτοεικόνας του. 

 Στο πρώτο, δεύτερο και τέταρτο επεισόδιο παρατηρούµε καταστάσεις 

στις οποίες υπάρχει είτε σε ατοµικό, είτε σε οµαδικό επίπεδο κάποιου είδους 

κοινωνική δυσκολία. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις οι συµµετέχοντες 

δυσκολεύονται στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Και στις δύο περιπτώσεις δεν 

αποδέχονται την διαφορετικότητα του άλλου ή –από την πλευρά των 

«καταπισµένων»- δεν φροντίζουν ώστε η στάση τους στην οµάδα να τους 

βοηθάει να συνεργάζονται.  

Αυτές οι κοινωνικές καταστάσεις δηµιουργούν δυσλειτουργίες που σε 

βάθος χρόνου µπορεί να εξελιχθούν σε δυσκολίες κατάκτησης της γνώσης, η 

οποία είναι οµαδική διαδικασία. Αντιθέτως, στο ένατο επεισόδιο βλέπουµε η 

οµάδα να λειτουργεί θετικά προς το παιδί που δυσκολεύεται, κι έτσι εκείνο 

αντίστοιχα προσπαθεί να συµµετέχει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Οι υπόλοιπες περιπτώσεις αφορούν σε συµπεριφορές ατόµων σχετικά µε 

τα κοινωνικά δεδοµένα και περιορισµούς (Nunes & Bryant, 1996:24). «Δεν 

επιτρέπεται να πάρεις κάτι που δεν σου ανήκει», «δεν χρησιµοποιείς χρήµατα 

που δεν σου ανήκουν». Αυτούς τους κοινωνικούς κανόνες/ συµβάσεις τους 

διαπερνούν µαθηµατικές σχέσεις και έννοιες: ανήκει, χρήµατα, χρηµατική αξία, 

δικό µου/ δικό σου, ποσό, τα χρήµατα τελειώνουν, παράγω χρήµατα, αγοράζω, 

πουλάω κλπ 

  Οι συµµετέχοντες προσπαθούν να δώσουν λύσεις στο πρόβληµα 

«χρειάζοµαι χρήµατα». Σε αυτό το σηµείο προκύπτουν οι λύσεις: παίρνω χωρίς 

να πληρώσω, παίρνω χρήµατα από το κατάστηµα, κατασκευάζω-πουλάω-

αποκτώ χρήµατα, κατασκευάζω και αναταλλάσσω.  Οι δύο πρώτες λύσεις 

φανερώνουν τη συµπεριφορά που έχουν τα παιδιά στην οικογένειά τους. Δεν 

υπονοείται ότι κλέβουν αντικείµενα ή χρήµατα, διότι η έννοια «κλέβω» είναι 

µία κοινωνικά δοµηµένη «ενήλικη» έννοια. Όµως η οικογένεια παρέχει στα 

παιδιά της ηλικίας που µελετούµε αγαθά και χρήµατα· αγαθά χωρίς να τα 

πληρώσουν, επειδή τα χρειάζονται ή τα απαιτούν και χρήµατα για να 

αγοράσουν ό,τι απαιτούν. Αυτή φαίνεται να είναι η πρώτη τους αντίδραση στην 
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οµάδα: «παίρνω αυτό που χρειάζοµαι». Στη συνέχεια ενεργοποιείται ο 

µηχανισµός της οµάδας για το τι επιτρέπεται και τι όχι. Έτσι προκύπτουν λύσεις 

περισσότερο αποδεκτές από το  σύνολο. Αυτό συµβαίνει παράλληλα µε την 

κατάκτηση των εννοιών που παρατίθενται πιο πάνω και την κατάκτηση των 

βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Τα επεισόδια που παρουσιάστηκαν –µαζί µε άλλα που έχουν σηµειωθεί, 

αλλά δεν αφορούν άµεσα τη συγκεκριµένη έρευνα- αποτέλεσαν αφορµή για να 

δηµιουργηθούν τα διδακτικά πείραµατα που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. 

Η συµµετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες που τα αφορούν άµεσα, η 

συµµετοχή τους στη δηµιουργία αυτών των δραστηριοτήτων, η χρησιµοποίηση 

των γνωστικών εργαλείων που έχουν κατακτήσει είναι οι αφορµές για να 

µελετηθούν περισσότερο διεξοδικά.  

Βασικό εργαλείο σε αυτές τις δραστηριότητες είναι η Δραµατική Τέχνη 

στην Εκπαίδεσυση. Μέσα από αυτή δοµούνται βήµα – βήµα µε στόχο την 

προσοµοίωση σε παραγµατικές καταστάσεις. Το φανταστικό στοιχείο που 

διέπει ένα «σενάριο», µέσα από τη δράση των παιδιών αποκτάει στοιχεία 

ρεαλιστικά. Αυτά προκύπτουν µέσα από την ανάγκη για κάλυψη 

συγκεκριµένων στόχων (γνωσικών, κοινωνικών, νοητικών). Παράλληλα 

συνυπολογίζεται η καλή συναισθηµατική κατάσταση των παιδιών σε αυτήν την 

διαδικασία.  

Τα µέχρι τώρα επεισόδια έχουν δείξει πως µε τον κατάλληλο σχεδιασµό 

των δραστηριοτήτων µπορούν αυτές να αποτελέσουν εργαλείο προσέγγισης 

µαθηµατικών στόχων. Έτσι υπολογίζεται το γνωστικό επίπεδο των παιδιών τη 

συκγκεριµένη περίοδο (Δεκέµβριος), οι ανάγκες του σχολικού σχεδιασµού, οι 

επιπλέον στόχοι που µπορεί να καλυφθούν από αυτές καθώς και οι κοινωνικές 

δεξιότητες που είναι απαραίτητες να εξελιχθούν τη συγκεκριµένη περίοδο· οι 

κοινωνικές δεξιότητες όπως η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, η αναγνώριση 

συναισθηµάτων, η προσφορά ή αποδοχή βοήθειας είναι ιδιαιτέρως απαράιτητες 

και για την καλή γνωστική ανάπτυξη των παιδιών.  

Μέσα από αυτό το πρίσµα παρατηρείται πως οι δραστηριότητες αυτές 

(µαγαζάκι στην τάξη και µαγαζάκι αλληλεγγύης) δηµιουργούν ένα υπόβαθρο 

για προσέγγιση εννοιών όπως: η αξία, η συναλλαγή και η ανταλλαγή. Οι 

έννοιες αυτές έχουν ρίζα µαθηµατική, αλλά και κοινωνική. Για παράδειγµα η 

αξία µπορεί να απαιτεί δόµηση µαθηµατικής σκέψης σχετικά µε την ποσότητα, 
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το άθροισµα, διάφορα συγκριτικά στοιχεία κλπ, αλλά παράλληλα και 

κοινωνικών αξιών όπως της αναγνώρισης της αξίας αντικειµένων ή υπηρεσιών, 

της υποκειµενικής αλλά και αντικειµενικής εκτίµησης της αξίας κλπ. 

Η προσέγγιση των συγκεκριµένων εννοιών χρειάζονται την βοήθεια 

εργαλείων όπως το άθροισµα, η οµαδοποίηση, η ταξινόµηση. Παραδείγµατος 

χάριν τα παιδιά οµαδοποιούν τα αντικείµενα προς πώληση, τα ταξινοµούν ως 

προς την τιµή, αθροίζουν τα ποσά κατά την πώληση.  

Τέλος, ο προσανατολισµός στο χώρο, η διαµόρφωση του χώρου και η 

οργάνωσή του αποτελούν επιπλέον µαθηµατικούς στόχους.  

Όλα τα παραπάνω εξελίσσονται κάτω από την  οµπρέλα του εργαλείου 

της Δραµατικής Τέχνης στην Εκπαίδευση «παιχνίδι ρόλου». Μέσα από αυτήν 

την προϋπάρχουσα πείρα, και µε τη διάθεση να εξελιχθεί η γνώση µέσα από τη 

συγκεκριµένη έρευνα σχετικά µε την προσέγγιση µαθηµατικών στόχω µέσα 

από τη ΔΤΕ οριοθετώ τα ερευνητικά ερωτήµατα ως εξής: 

  



	 45	

Τα παιδιά θα καταφέρουν µέσα  από τα διδακτικά πειράµατα  

1. να αναπτύξουν µαθηµατικές δεξιότητες και να ανακαλύψουν εργαλεία 

αθροίσµατος καθώς και να αναγνωρίζουν τα νοµίσµατα και να µπορούν 

να αντιστοιχίσουν µε αυτά την αγοραστική τους δύναµη; 

2. να εξερευνήσουν τις έννοιες: «αξία», «συναλλαγή», «ανταλλαγή» και 

την κοινωνική τους διάσταση; 

3. να προσανατολίζονται στο χώρο και να οργανώνονται χωροταξικά; 

4. να βρίσκουν λύσεις σε καταστάσεις προβληµατισµού; 

 

3.3	 Σχεδιασμός	Παρούσας	Έρευνας	

Τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή το βασικό πλαίσιο διενέργειας της 

έρευνας κάλυψε πολλές διαφορετικές ανάγκες της οµάδας συµµετεχόντων. 

Συνοπτικά αναφέρεται ότι τα παιδιά – το Δεκέµβριο 2016 -βρίσκονται σε µία 

διαδικασία κατάκτησης τους γραπτού λόγου και ανάπτυξης του προφορικού. 

Διαµορφώνουν σταδιακά την κριτική τους σκέψη και αναπτύσσουν τον 

µαθηµατικό εγγραµµατισµό τους. Η ανακάλυψη του περιβάλλοντός τους είναι 

σε εξέλιξη. Οι κοινωνικές τους σχέσεις είναι υπό διαµόρφωση δεδοµένου ότι 

µόλις τρεις µήνες πριν βρέθηκαν στην ίδια οµάδα (τάξη). 

Ο εξελικτικός χαρακτήρας της γνώσης οδηγεί στη δηµιουργία νέων ή 

στη διαµόρφωση των πρώτων ερωτηµάτων που σταδιακά θα οδηγήσουν στην 

θεµελίωση της θεωρίας του ερευνητή. Η επιλογή του ερωτήµατος δεν είναι 

στατικό και εκ των προτέρων καθορισµένο. Επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από 

την οµάδα των παιδιών και από τις γενικότερες κοινωνικές – ψυχολογικές 

καταστάσεις (Λάζος, 1998:114). Το συνολικό ερευνητικό πλαίσιο µπορεί να 

διαφοροποιήσει τα ερωτήµατα προκειµένου τα αποτελέσµατα να είναι 

περισσότερο συµβατά µε την πραγµατικότητα. Οι δε λύσεις που θα προταθούν 

δεν είναι άκαµπτες, αλλά µπορούν να αναδιαµορφώνονται ανάλογα µε τις 

εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες.  
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3.3.1		 Μέθοδος	του	Διδακτικού	Πειράματος	

Προκειµένου να διερευνηθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 

συγκεκριµένα ερωτήµατα µε χρήση της τεχνικής της Δραµατική Τέχνης στην 

Εκπαίδευση «Παιχνίδι Ρόλου» η µέθοδος που επιλέχθηκε είναι το διδακτικό 

πείραµα. Το διδακτικό πείραµα αφορά µέθοδο «διερεύνησης της διαδικασίας 

της µάθησης και της διδασκαλίας» (Χρονάκη, 2010:605). Η επιλογή µίας 

µεθόδου που εντάσσεται στην ποιοτική έρευνα βασίζεται κατ’ αρχάς στην 

ανάγκη να προσεγγιστεί η πραγµατικότητα υποκειµενικά (Πουρκός & 

Δαφέρµος, 2010:22), στο πλαίσιο µίας οµάδας που διαµορφώνεται από τα 

άτοµα που την απαρτίζουν και τις προσωπικές καταστάσεις που διαµορφώνουν 

αυτήν την πραγµατικότητα, µέσα στο φυσικό τους χώρο. Σε αυτήν την οµάδα - 

πλαίσιο συµµετέχουν ερευνητής και παιδιά ισότιµα (µε διαφορετικούς ρόλους). 

Είναι ένας τρόπος µελέτης της πραγµατικότητας µέσα από την αναγνώριση των 

υποκειµένων ως κατασκευαστών γνώσης και νοήµατος (Χρονάκη, 2010:615). 

Μέσα από τη δράσης της οµάδας θα αναπτυχθούν τα νοηµάτα συγκεκριµένων 

γνωστικών στόχων και θα αναδιαµορφωθούν τα ερωτήµατα της έρευνας.  

Το διδακτικό πείραµα βασίζεται στη θεωρία του Vygotsky ο οποίος 

υποστηρίζει ότι «η γνώση δεν είναι ουρά της ψυχικής ανάπτυξης του παιδιού 

αλλά προποµπός της» (Πουρκός & Δαφέρµος, 2010:42). Στόχος, λοιπόν, είναι η 

δηµιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος και δραστηριοτήτων που να βοηθούν 

την ψυχο-συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού. Το παιδί εξελίσσεται σε µία 

σχέση µεταξύ της βιολογική και της κοινωνικής του ανάπτυξης. Η σχέση αυτή 

είναι αµφίδροµη και διαλογική (Bruner, 1986:71). Σε αυτήν την διαδικασία η 

γνώση προσεγγίζεται ολιστικά µέσα από πολλά διαφορετικά γνωστικά – 

επιστηµονικά πεδία. Τα ερωτήµατα που αφορούν π.χ. στα µαθηµατικά θα 

πλαισιωθούν από τη γλώσσα, στοιχεία του περιβάλλοντος, κοινωνικές 

δεξιότητες κλπ.   

Θεωρείται ότι η γνώση δεν µεταδίδεται αλλά ανακαλύπτεται µέσα από 

µία συγκρουσιακή-διαλογική σχέση (Χρονάκη, 2010:623). Μέσα από αυτήν 

την διαδικασία αναπτύσσεται και εξελίσσεται η γνώση και παράγονται τα 

νοήµατα (Πουρκός & Δαφέρµος, 2010:32). Αυτά ακολουθούν τις εµπειρίες του 

παιδιού ή βρίσκονται παράλληλα µε αυτές (Βασιλοπούλου, 2010:726). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτήν την εξελικτίκη διάσταση της γνώσης είναι η 
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ποιότητα της συµπεριφοράς των υποκειµένων. Η στάση και η συµπεριφορά 

χαρακτηρίζεται από µία ιδιαίτερη δυναµική και διαφοροποιείται µέσα στο 

µικρο-ιστορικό πλαίσιο της οµάδας. Επιπλεόν, νέες κοινωνικές καταστάσεις 

µπορούν να επηρεάσουν άµεσα την συγκεκριµένη διαδικασία. Κατά το 

διδακτικό πείραµα, ο ερευνητης, λαµβάνει διαρκώς υπόψη του τις νέες 

κοινωνικές οι άλλες συνθήκες που διαµορφώνουν το πλαίσιο λειτουργίας της 

οµάδας. 

Στις συγκεκριµένες ηλικίες µπορεί ο ερευνητής να αντλήσει αρκετά 

ξεκάθαρα στοιχεία όταν οι µαθητές βρίσκονται σε διαδικασία δράσης και 

διάδρασης. Ειδικότερα, όταν αναλαµβάνουν σχεδόν εξ’ ολοκλήρου την 

υλοποίηση ενός έργου µέσα από το οποίο γνωρίζουν ότι µπορούν να 

βελτιώσουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους. Με αυτόν τον τρόπο 

γίνονται έως ένα βαθµό συν-δηµιουργοί του ερευνητικού πεδίου (Greene S., 

Hogan D., & others, 2005:253). 

Το διδακτικό πείραµα δίνει τη δυνατότητα να µελετήσει ο ερευνητής 

περισσότερα από ένα δεδοµένα και να αναλύσει ξεχωριστά σε κάθε υποκείµενο 

ιδιαίτερες εξελίξεις (Greene S., Hogan D., & others, 2005:3). Το κάθε παιδί 

βρίσκεται σε αλληλεπίδραση µε τα υπόλοιπα. Μπαίνει στη διαδικασία να 

λειτουργήσει συνεργατικά, ακόµη και όταν η αυθόρµητη αντίδρασή του είναι 

να ηγηθεί ή και να επιβάλει την άποψή του. Οι συνθήκες του διδακτικού 

πειράµατος βάζουν το παιδί στη διαδικασία να σκεφτεί τη δική του θέση και 

στάση, αλλά και το πώς νιώθουν, τι επιθυµούν και οι άλλοι (Craft, 2000). 

Αναπτύσσεται η ενσυναίσθηση που ακόµη βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.  

  Το διδακτικό πείραµα που θα εφαρµοστει για τις ανάγκες αυτής της 

έρευνας είναι µία δραστηριότητα που πραγµατοποιείται κάθε χρόνο σε ίδιας 

ηλικίας και γνωστικής ικανότητας παιδιά στο ίδιο σχολείο από το 2008. Αυτό 

που προκύπτει από την παρατήρηση είναι πολύ διαφορετικό την κάθε χρονιά. 

Έχει βασικά κοινωνικά –κοινά- χαρατκηριστικά αλλά τα στοιχεία της 

παρατήρησης είναι σαφώς διαφοροποιηµένα µεταξύ τους.  

Συνεπώς, δεν χρειάζεται να γίνει µία καταµέτρηση πολύ συγκεκριµένου 

γνωστικού πεδίου µίας συγκεκριµένης οµάδας κάτω από συγκεκριµένες 

συνθήκες σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή, αλλά να παρατηρηθεί σε βάθος η 

συµπεριφορά σχετικά µε την κατάκτηση γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 

από τα υποκείµενα -συµµετέχοντες και αντίστοιχα η εξελικτική διαφοροποίηση 
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του ερευνητή µέσα σε αυτήν την διαδικασία. Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η 

συγκριτική µελέτη στοιχείων όλων των ετών, ειδικά καθώς η ελλάδα διήρχετο 

µέσα από την οικονοµική κρίση. 

Το µαγαζάκι στην τάξη και το µαγαζάκι αληλλεγγύης (όπως έχουν 

αναλυθεί προηγουµένως) βασίζονται εξολοκλήρου στη ΔΤΕ. Με την ΔΤΕ 

δίνονται συγκεκριµένοι ρόλοι, δηµιουργούνται πραγµατικές συνθήκες, 

υποβοηθιέται η ανάπτυξη της φαντασίας και ο εξωτερικός και εσωτερικός 

διάλογο των παιδιών. Αναπτύσεται η κινητική τους έκφραση και εξελίσσεται η 

νοητική τους ανάπτυξη µέσα από θέµατα που πραγµατεύονται οι συγκεκριµένοι 

ρόλοι. 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση το παιχνίδι ρόλου θεωρείται η 

καταλληλότερη τεχνική της ΔΤΕ για να αναπτυχθούν τα δύο διδακτικά 

πειράµατα. Κατ’ αρχάς διότι το παιχνίδι ρόλου είναι µία διδαδραστική 

διαδικασία που ενέχει την υποκειµενοκότητα, αλλά µπορεί να οδηγήσει τους 

συµµετέχοντες να εκφράσουν στοιχεία της καθηµερινότητας. Η έκφραση µέσα 

από το παιχνίδι ρόλου βοηθάει στην ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη και επαφή 

των παιδιών καθώς αναπτύσσουν µία διαλογική σχέση.  Μέσα από το παιχνίδι 

ρόλου µπορεί το κάθε παιδί να λειτουργήσει αυτόνοµα ή και στο πλαίσιο της 

ευρύτερης οµάδας (τάξης). Αυτά τα κοινά χαρατκηριστικά µετάξυ τεχνικής 

«παιχνίδι ρόλου» και διδακτικού πειράµατος αποτέλεσαν το λόγο της επιλογής 

της συγκεκριµένης τεχνικής για την παρούσα έρευνα. 

 

3.3.2.		 Πλαίσιο	της	έρευνας.	Σχολείο	και	σχολική	τάξη	

  Πρόκειται για ένα ιδιωτικό σχολείο της ανατολικής Αττικής. Είναι ένα 

µικρό σχολείο (12θέσιο) που καλύπτει µόνο τις ανάγκες της προσχολικής και 

της δηµοτικής εκπαίδευσης. Φιλοσοφία του σχολείου είναι να δοµείται η γνώση 

µε τον εκάστοτε καλύτερο δυνατό τρόπο εφαρµόζοντας καινοτόµα 

προγράµµατα βασιζόµενα στα ευρήµατα της πρόσφατης έρευνας (Nunes & 

Bryant, 1996:31). Προτρέπει και εµπιστεύεται τους εκπαιδευτικούς (οι οποίοι 

είναι οι ίδιοι για πολλά χρόνια) να εξελίσσουν τη διαδικασία της διδασκαλίας 

τους βοηθώντας τους υλικοτεχνικά. Υπάρχει οριζόντια και κάθετη επικοιωνία 

των εκπαιδευτικών και συνεργασία του συνόλου των εργαζοµένων (βοηθητικό 

προσωπικό, ειδικότητες κλπ) για κάθε δραστηριότητα. Κυρίαρχο ρόλο στο 
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ωρολόγιο πρόγραµµα του σχολείου έχει η «ευέλικτη ζώνη» η οποία δεν 

περιορίζεται στο συγκεκριµένο ωράριο αλλά έχει διεισδυτικότητα σε όλα τα 

γνωστικά αντικείµενα. 

Οι χώροι του σχολείου είναι µικροί, αλλά αρκετοί για δραστηριότητες 

εκτός τάξης: κουζίνα, τραπεζαρία, θεατρική σκηνή, ειδικά διαµορφωµένοι 

χώροι στην αυλή, εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργαστήρια 

εικαστικών και µουσικής. 

Ο ερευνητής είναι δάσκαλος σε αυτό το σχολείο από το 2008. 

Προσελήφθηκε το 2007 ως νηπιαγωγός, αλλά εργάζεται στην α’ δηµοτικού του 

συγκεκριµένου σχολείου από το 2008 σε θέση δασκάλου. Εφαρµόζει 

καινοτόµους τρόπους προσέγγισης των εκπαιδευτικών στόχων σε όλα τα 

αντικείµενα, κυρίως ολιστικά. 

3.3.3	 Συμμετέχοντες	

Το Α1 του σχολικού έτους 2015-2016 του δηµοτικού σχολείου που 

συµµετέχει στην έρευνα αποτελείται από 23 παιδιά (11 αγόρια και 12 κορίτσια). 

Το ένα αγόρι, λόγω συγκεκριµένων δυσκολιών, έχει ανάγκη παράλληλης 

στήριξης.  Συνεπώς η τάξη αποτελείται από 23 παιδιά και δύο ενηλίκους. Σε 

δύο συγκεκριµένες στιγµές παραβρέθηκε επιπλέον η δασκάλα µελέτης 

προκειµένου να διατηρήσει το ηµερολόγιο της συγκεκριµένης µέρας. Τα παιδιά 

γνωρίζουν αρκετά καλά τη δασκάλα µελέτης είτε επειδή παραµένουν στη 

µελέτη, είτε από κάποιες αναπληρώσεις που κάνει στο δάσκαλο της τάξης. Τις 

εφαρµογές και την παρούσα έρευνα διεξήγαγε ο δάσκαλος της τάξης. 

Τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή (Δεκέµβριος 2015) η τάξη λειτουργεί 

ήδη ως οµάδα. Τα παιδιά έχουν καλές -µεταξύ τους- σχέσεις, 

αλληλοβοηθιούνται, παίζουν οµαδικά και διακατέχονται από αισθήµατα 

συµπάθειας. Η σχέση τους µε το δάσκαλο είναι πολύ καλή, χωρίς φόβο ή 

τυπική ευγένεια. Απευθύνονται σε αυτόν (εάν το επιθυµούν) στον ενικό και τον 

καλούν µε το όνοµά του. Ο ευγενικός (όχι τυπικός) τρόπος να απευθύνεσαι 

στον άλλο είναι βασικός κανόνας του σχολείου. 

Η τάξη, τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή έχει αλλάξει δύο φορές 

σύνθεση. Ο τρόπος που οργανώνεται είναι ο εξής: 

Για ένα µήνα τα παιδιά βρίσκονται σε µία οµάδα των τεσσάρων – πέντε 

ατόµων στην οποία έχουν συγκεκριµένους ρόλους: Συντονιστής, γραµµατέας, 
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υπεύθυνος τακτοποίησης, υπεύθυνος ησυχίας. Κάθε εβδοµάδα τα παιδιά 

κάθονται στην «επόµενη» θέση στην ίδια οµάδα. Έτσι αλλάζουν ρόλο. Μόλις 

περάσουν από όλους τους ρόλους τότε γίνεται συνολική αλλαγή της σύνθεσης 

της τάξης. Αρχές Δεκεµβρίου έγινε η τρίτη αλλαγή θέσεων. Έγιναν οι 

απαραίτητες δραστηριότητες γνωριµίας και ξεκίνησε η συνεργασία στη νέα 

σύνθεση.  

Τα παιδιά έχουν, µέχρι την έναρξη της εφαρµογής, κατακτηµένες τις 

ακόλουθες έννοιες/ δεξιότητες: 

Γλώσσα: Μόλις έχουν αρχίσει να διαβάζουν και να µπορούν να 

διατυπώνουν  

γραπτώς απλά νοήµατα. Μπορούν να ακολουθήσουν 

συγκεκριµένες οδηγίες µε τη σωστή σειρά. 

Μαθηµατικά: Μπορούν να οµαδοποιούν και να ταξινοµούν ως προς 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Μπορούν να αναγνωρίζουν τους 

αριθµούς και την αξία τους ως προς την ποσότητα και ως προς 

τη σειρά. Μπορούν να αναγνωρίζουν βασικά νοµίσµατα. 

Καινούργια έννοια είναι το άθροισµα. Έχουν εξοικειωθεί µε τη 

χρήση του αριθµητηρίου και της αριθµογραµµής. 

Κοινωνικές δεξιότητες: Μπορούν να συζητήσουν τηρώντας τους ρόλους τους, 

να ψηφίσουν και να αναγνωρίσουν το αποτέλεσµα. Μπορούν να 

επιχειρηµατολογήσουν µε απλό τρόπο. 

3.3.4			 Προφιλ	οικογενειών	συμμετεχόντων	

Χωρίς να γίνονται γενικεύσεις ακολουθεί µία όσο το δυνατόν 

αντικειµενικότερη παρουσίαση του προφίλ των γονιών που επιλέγουν το 

συγκεκριµένο σχολείο για τα παιδιά τους: 

1. Έχουν µία οικονοµική βάση ικανή να αποπληρώνει τα δίδακτρα 1-3 

παιδιών. 

2. Ασχολούνται (ο ένας ή και οι δύο γονείς) αρκετό χρόνο µε τα παιδιά 

τους. 

3. Δεν θεωρούν ως γνώση τη συσσώρευση πληροφοριών. Επιθυµούν τα 

παιδιά τους να µαθαίνουν µε διαφορετικές µεθόδους και να είναι 

χαρούµενα. 

4. Δε θεωρούν το σχολείο «χώρο στάθµευσης» παιδιών. 
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5. Θέλουν να συµµετέχουν και οι ιδίοι σε δραστηριότητες της τάξης ή του 

σχολείου συνολικά. 

6. Γίνονται κάποιες φορές παρεµβατικοί στα παιδιά ή στο σχολείο (το 

σχολείο κρατάει την απαραίτητη απόσταση σε τέτοια περίπτωση). 

7. Ενδιαφέρονται για τη σωστή διατροφή του παιδιού και για εναλλακτικές 

ιατρικές µεθόδους. 

 

3.4	 Πρώτο	Διδακτικό	Πείραμα:	«Το	μαγαζάκι	στην	τάξη»	

Μία παγιώµενη και διαρκώς µεταβαλλόµενη δραστηριότητα που έχει 

εισαχθεί από τον ερευνητή – δάσκαλο από το 2008 είναι το µαγαζάκι µέσα στην 

τάξη. Είναι µία δραστηριότητα που έχει ως στόχο –καταρχάς- τη βιωµατική 

προσέγγιση καθηµερινών καταστάσεων µέσα από το παιχνίδι ρόλου (Nunes & 

Bryant, 1996:22). Ανάλογα µε την οµάδα και τις αφορµές προκύπτουν γεγονότα 

που οδηγούν στην άµεση παρέµβαση ή στον µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό 

κοινωνικών ή άλλων στόχων.  

Ο βασικός σκοπός αυτής της δρασητριότητας είναι να εµπλακούν τα 

παιδιά σε καταστάσεις που θα τα οδηγήσουν να κάνουν χρήση της µαθηµατικής 

τους σκέψης. Απαραίτητοι δορυφόροι - σκοποι είναι η κοινωνική τους ζύµωση, 

η ανάδειξη κοινωνικών ή γνωστικών δυσκολιών - ελλείψεων και ανάληψη 

ευθύνης για αυτό που πιστεύουν ότι χρειάζεται να µάθουν στο µέλλον. 

Όλα αυτά λειτουργούν σε ένα πλαίσιο χαράς, κίνησης, διαφορετικής 

χωροταξικής οργάνωσης και ανατροπής του κανονικού ωρολογίου 

προγράµµατος (τα παιδιά µπορεί να µην βγουν διάλειµµα την καθορισµένη 

ώρα, αλλά όταν είναι έτοιµα, δεν τηρείται αυστηρά το πρόγραµµα των 

γνωστικών αντικειµένων, οι ειδικότητες (αγγλικά, εικαστικά, µουσική, θέατρο, 

αθλητισµός) εµπλέκονται σε αυτήν την δραστηριότητα). 

Ο δάσκαλος σε ρόλο ανακοινώνει ότι η τάξη θα αναλάβει αν φτιάξει ένα 

πολυκατάστηµα τις επόµενες µέρες. Τα παιδιά θα πρέπει να αποφασίσουν αν το 

επιθυµούν. Στη συνέχεια µπαίνουν στη διαδικασία για να «κριθούν» εάν έχουν 

τις απαραίτητες γνώσεις γι’ αυτήν την εργασία. Τίθενται τρία ερωτήµατα στα 

οποία τα παιδιά καλούνται να τα απαντήσουν µε τη σειρά: «τι σηµαίνει αξία, τι 

σηµαίνει συναλλαγή, τι σηµαίνει ανταλλαγή». Εδώ συµµετέχουν όσα παιδιά το 

επιθυµούν. Στη συνέχεια δίνεται ένα φύλλο χαρτί προκειµένου να ζωγραφίσουν 
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όσα περισσότερα νοµίσµατα γνωρίζουν και να σχεδιάσουν ή να γράψουν δίπλα 

τι µπορεί να αγοράσουν µε ολόκληρο αυτό το ποσό.  

Ο δάσκαλος – υπεύθυνος για το πολυκατάστηµα, αφού µελετήσει τις 

απαντήσεις τους, ανακοινώνει ότι τα κατάφεραν και ζητάει να αποφασίσουν 

ανά οµάδα τι κατάστηµα θα φτιάξουν. Τη συζήτηση και το αποτέλεσµα 

οφείλουν να το καταγράψουν σε ένα χαρτί.  

Σε επόµενη ηµέρα οι συµµετέχοντες κατασκευάζουν αγαθά που θα 

πουλάει το κατάστηµά τους δηµιουργώντας και έναν τιµοκατάλογο µε ποσά 1€, 

2€, 3€.  

Την ηµέρα λειτουργίας η τάξη διαµορφώνεται σε ένα εµπορικό κέντρο. 

Η κάθε οµάδα έχει το δικαίωµα να µετακινήσει τα θρανία, να χρησιµοποιήσει 

όποιο υλικό επιθυµεί (υφάσµατα, χαρτιά κλπ) προκειµένου να διαµορφώσει το 

χώρο του καταστήµατος. Όταν είναι έτοιµα περνάει και επιβλέπει εκπρόσωπος 

του «δήµου» (ο δάσκαλος σε ρόλο) προκειµένου να δώσει τις άδειες. Ελέγχει 

τον κάθε χώρο, τις ταµπέλες, τους τιµοκαταλόγους, την τοποθέτησή τους, την 

καθαριότητα κλπ. Δίνεται σε κάθε παιδί το ποσό των τριών ευρώ. Μόλις 

δοθούν οι άδειες δίνεται το σύνθηµα να ανοίξουν τα καταστήµατα. Δύο παιδιά 

της οµάδας µένουν υπεύθυνα στο κατάστηµα (πωλητές), ενώ τα άλλα δύο 

«βγαίνουν» να ψωνίσουν. Στο δεκάλεπτο δίνεται το σύνθηµα για αλλαγή. Όταν 

τελειώνει το παιχνίδι το κάθε µαγαζί καταµετράει τα χρήµατα.  

Γίνεται µία τελική αξιολόγηση για την δραστηριότητα στην ολοµέλεια 

της τάξης. Συνολική αξιολόγηση πραγµατοποιείται επόµενη µέρα κατά την 

οποία η τάξη σε ολοµέλεια συζητάει κάθε λεπτοµέρεια που τη δυσκόλεψε ή 

κάθε τι που απόλαυσε. 

 

3.5			 Δεύτερο	Διδακτικό	Πείραμα:	Το	«Μαγαζάκι	Αλληλεγγύης»	

Στο σχολείο, κάθε χρόνο µε διαφορετικές µορφές, λειτουργούσε το 

«Μαγαζάκι Αλληλεγγύης». Από το 2008 το συντονισµό του είχε ο ερευνητής 

της συγκεκριµένης έρευνας. Οι µορφές της συγκεκριµένης δραστηριότητας 

ήταν πολλές: 

• Τα παιδιά κατασκευάζουν αντικείµενα και τα πουλούν στους 

συµµαθητές τους (συµµετοχή µόνο των παιδιών του σχολείου). 
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• Οι µαθητές φέρνουν αντικείµενα που δεν χρειάζονται και τα πουλούν µε 

στόχο να συγκεντρωθούν χρήµατα για συγκεκριµένο σκοπό (συµµετοχή 

µόνο των παιδιών του σχολείου). 

• Οι µαθητές µαγειρεύουν και πουλάνε τα τρόφιµα για συγκεκριµένο 

σκοπό (συµµετοχή µόνο των παιδιών του σχολείου). 

• Τη χρονιά 2015-16 συνδυάζονται όλα τα προηγούµενα και καλούνται οι 

γονείς για να συµµετέχουν κι εκείνοι. Στήνονται καζάνια και 

προσφέρονται γεύµατα σε απόρους, διοργανώνονται παρουσιάσεις από 

γονείς και παιδιά, στήνονται παιχνίδια. Η κάθε τάξη αναλαµβάνει έναν 

τοµέα. Η πρώτη δηµοτικού συντονίζει και στήνει το πωλητήριο. 

Το «Μαγαζάκι Αλληλεγγύης» είναι µία δραστηριότητα στην οποία 

συµµετέχουν όλα τα παιδιά του σχολείου µε συγκεκριµένους ρόλους, την 

ευθύνη της οποίας έχει η πρώτη δηµοτικού. Τη συγκεκριµένη χρονιά τα  παιδιά 

της πρώτης δηµοτικού (δύο τµήµατα)  αναλαµβάνουν (µοιραζόµενα τους 

ρόλους) να ενηµερώσουν τις υπόλοιπες τάξεις για τις δραστηριότητες που 

µπορούν να αναλάβουν. Επίσης, ενηµερώνουν τους γονείς και τα παιδιά του 

σχολείου µε επιστολές και αφίσες (παράρτηµα) για να φέρουν αντικείµενα που 

δεν τα χρειάζονται, κατασκευές ή γλυκίσµατα να πουληθούν στο µαγαζάκι. 

Επιπλέον, αναλαµβάνουν να σχεδιάσουν µία αίθουσα και να τη διαµορφώσουν 

σε κάποιο µαγαζάκι. Τέλος, θα λειτουργήσουν ως πωλητές, θα υποδεχτούν τους 

γονείς τη µέρα που θα γίνει η δραστηριότητα και στο τέλος θα λάβουν µέρος 

στην καταµέτρηση των χρηµάτων. 

Σε όλα αυτά ο δάσκαλος της τάξης λειτουργεί υποστηρικτικά και 

διαµεσολαβητικά σε θέµατα που δυσκολεύονται να διαχειριστούν τα παιδιά. 

Γίνονται συχνές συζητήσεις και αλλαγές στις δραστηριότητες µέχρι να 

µπορέσουν να λειτουργήσουν µε τον καλύτερο τρόπο.  

Αρχικά, συντάσσεται η επιστολή που θα δοθεί στα τµήµατα του 

σχολείου σχετικά µε τις δραστηριότητες που µπορεί να αναλάβει κάθε τάξη. 

Στη συνέχεια γίνεται η ενηµέρωση στις τάξεις και η παράδοση των επιστολών. 

Η ενηµέρωση γίνεται σε οµάδες. Κάθε οµάδα αναλαµβάνει να ενηµερώσει δύο 

τάξεις. 

Επόµενη ηµέρα δηµιουργείται η αφίσα και η επιστολή προς τους γονείς 

και τα παιδιά σχετικά µε το τι µπορούν να φέρουν στο µαγαζάκι. 
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Αποφασίζονται οι ρόλοι του κάθε παιδιού την ηµέρα λειτουργίας του 

«Μαγαζάκι Αλληλεγγύης» και οι βάρδιες που θα συµµετέχουν. 

Η τάξη διαµορφώνεται κατάλληλα για να γίνει υποδοχή των 

αντικειµένων που θα πουληθούν. Ο χώρος αποκτάει την υποδοµή για 

οµαδοποίηση των υλικών ως προς το είδος και ως προς την τιµή που θα 

κοστίζουν. Τα παιδιά υποδέχονται τα αντικείµενα, τα µοιράζονται τα δύο 

τµήµατα ανάλογα µε τα είδος (Α1: Γλυκά, επιτραπέζια παιχνίδια/ Α2: 

Κατασκευές, βιβλία). Σε ειδικούς καταλόγους καταγράφουν τα αντικείµενα και 

τοποθετούν δίπλα στον τίτλο την τιµή τους µε βάση τη δικιά τους εκτίµηση. Τα 

αντικείµενα πωλούνται 1€, 2€ ή 3€. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 5€. Τα 

αντικείµενα τοποθετούνται σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους ανάλογα µε την 

τιµή. Στο τέλος γίνεται µικρή επαναξιολόγηση του κόστους. Κατασκευάζονται 

ταµπέλες απαραίτητες για τη λειτουργία του χώρου (ταµπέλες τιµών, η µεγάλη 

ταµπέλα του βιβλιοπωλείου, ταµπέλες λειτουργίας και ενηµέρωσης στο χώρο). 

Επόµενη ηµέρα διαµορφώνεται η αίθουσα σε µαγαζάκι που θα πουλάει 

τα βιβλία και τα επιτραπέζια παιχνίδια. Τα παιδιά καλούνται –σε ζευγάρια- να 

προτείνουν διαρρύθµιση του χώρου. Τους δίνεται ένα φύλλο χαρτί που 

αντιπροσωπεύει την κάτοψη της αίθουσας, τοποθετούν τα βασικά της σηµεία 

(πίνακας, πόρτα, παράθυρα, ντουλάπια κλπ) και 10 παραλληλόγραµµα 

χαρτονάκια που αντιπροσωπεύουν τα θρανία.  

Διαµορφώνεται η πρόταση από το κάθε ζευγάρι, παρουσιάζεται και στο 

τέλος τα παιδιά ψηφίζουν την πιο λειτουργική πρόταση. Αυτή αναρτάται στον 

πίνακα και ξεκινάει η διαµόρφωση των θρανίων, ο στολισµός του χώρου και η 

τοποθέτηση των αντικειµένων προς πώληση. 

Την ηµέρα λειτουργίας του «µαγαζάκι αλληλεγγύης» το σχολείο έχει 

µεταµορφωθεί σε ένα εορταστικό χώρο που κάθε δραστηριότητα είναι 

προετοιµασµένη µαζί µε τους µαθητές του σχολείου. Τα παιδιά του Α1 

γνωρίζουν τις βάρδιες τους και έρχονται εγκαίρως να αναλάβουν τα καθήκοντά 

τους. Οι «πελάτες» αγοράζουν από το κεντρικό ταµείο (που διαχειρίζεται η στ 

δηµοτικού) κουπόνια του 1€ ή των 2€.  Στο µαγαζάκι όταν επιλέγουν ένα 

αντικείµενο, τα παιδιά της πρώτης πρέπει να ελέγξουν το κόστος του και να 

«ακυρώσουν» σφραγίζοντας τα αντίστοιχα κουπόνια. Κοντά τους βρίσκεται –

εφόσον χρειαστεί- κάποιος δάσκαλος. 
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Την επόµενη µέρα από τη λειτουργία, στην ολοµέλεια της τάξης τα 

παιδιά µοιράζονται την εµπειρία τους, τις δυσκολίες που συνάντησαν και 

προτείνουν τρόπους βελτίωσης για την επόµενη χρονιά. Στη συνέχεια 

καταµετρούν στις οµάδες τους ένα µέρος των χρηµάτων που είχε εισπράξει η στ 

δηµοτικού. Τέλος, παραδίδουν τα χρήµατα µε το κατάλληλο έντυπο για το ποσό 

που καταµέτρησαν. 

Αµέσως µετά τις διακοπές των Χριστουγέννων δόθηκε στους 

συµµετέχοντες φύλλο εργασίας (όπως φαίνεται στο Πορτφόλιο Συµµετεχόντων 

σελ 158)  στο οποίο κλήθηκαν να χρωµατίσουν τα νοµίσµατα που υπάρχουν και 

δίπλα να γράψουν τι µπορεί κάποιος να αγοράσει µε το συνολικό αυτό ποσό (το 

ίδιο ερώτηµα µε αυτό που είχε δοθεί στην αρχή της έρευνας περίπου ένα µήνα 

πριν). Επιπλέον, ο δάσκαλος σε ρόλο δηµοσιογράφου ρώτησε τα παιδιά τι 

σηµαίνουν οι έννοιες «αξία», «συναλλαγή», «ανταλλαγή» και οι απαντήσεις 

καταγράφηκαν σε δηµοσιογραφικό κασετοφωνάκι. Έτσι ολοκληρώθηκαν τα 

δύο διδακτικά πειράµατα. 

3.6	 Μέθοδοι	Συλλογής	Δεδομένων	

Η µελέτη των δεδοµένων παράγεται µέσα από µία συλλογική διαδικασία. Η 

παρατήρηση, η συνέντευξη, η ανάληψη ρόλων, η αξιολόγηση από τα παιδιά 

είναι συνεργατικές διαδικασίες που τα βάζει σε θέση σκέψης για τον εαυτό 

τους. Δε νιώθουν «υποκείµενα έρευνας», αλλά συµµετέχοντες και συν-

δηµιουργοί σε αυτήν. Θα χρησιµοποιηθεί η συµµετοχική παρατήρηση καθώς 

και η ένταξη του ερευνητή µε ρόλο στη δράση (Eisenhart, 1988:105-106).  

Η συλλογή των δεδοµένων γίνεται µε διάφορους αναλυτικούς τρόπους 

που καταγράφουν τις κοινωνικές συνθήκες που υπάρχουν ή που 

διαµορφώνονται εκείνη την περίοδο χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που 

αναδύονται µέσα από το λόγο, τις εκφράσεις, τις κινήσεις. Η ανάλυσή τους 

είναι µία διαδικασία διερεύνησης όλων αυτών των χαρακτηριστικών (Λάζος, 

1998:114). Συγκεκριµένα θα χρησιµοποιηθεί το ηµερολόγιο του ερευνητή (µε 

αναφορές στην αντίστοιχη δραστηριότητα τα προηγούµενα χρόνια), το 

ηµερολόγιο των παρατηρητών, βιντεοσκόπηση των δραστηριοτήτων, 

συνέντευξη των παιδιών, φύλλα εργασίας των παιδιών, ερωτηµατολόγιο των 

γονιών, πορτφόλιο συνολικής εικόνας του κάθε παιδιού. 
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3.7	 Εμπιστευσιμότητα	στην	Έρευνα.	

Στο θεωρητικό χώρο της έρευνας γίνεται πολλή συζήτηση σχετικά µε το 

είδος που είναι περισσότερο έγκυρο αναφορικά µε τα αποτελέσµατα που δίνει 

και µε την εφαρµοσιµότητα σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Τόσο οι 

θεωρητικοί της ποσοτικής έρευνας όσο και οι αντίστοιχοι της  ποιοτικής έχουν 

ως στόχο να δείξουν την αποτελεσµατικότητα του κάθε είδους.  

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ερευνητών της ποιοτικής έρευνας που 

οµαδοποιούνται µε βάση τα κριτήρια που εφαρµόζουν. Η πρώτη κατηγορία 

περιλαµβάνει τους ερευνητές που εφαρµόζουν κριτήρια της ποσοτικής έρευνας 

στην ποιοτική. Έτσι, δεν την αντιµετωπίζουν σαν ένα αυτόνοµο φιλοσοφικό 

µεθοδολογικό εργαλείο, αλλά ως παρακλάδι της ποσοτικής έρευνας (Chronaki 

A., 1997:66). Η δεύτερη κατηγορία ερευνητών είναι αυτοί που υποστηρίζουν 

ότι το ερευνητικό έργο πρέπει να ενισχυθεί ώστε να συµµετέχει στη 

διαµόρφωση θεωριών, να έχει εµπειρική βάση και επιστηµονική αξιοπιστία, να 

παράγει ευρήµατα που µπορεί να γενικευθούν ή να µεταφερθούν σε άλλες 

αντίστοιχες καταστάσεις.  

Εδώ εµφανίζεται ο όρος «εµπιστευσιµότητα» σε αντικατάσταση των 

όρων «αξιοπιστία και εγκυρότητα». Οι Eisanehart και Howe (1992, in Chronaki 

1997:66) υποστηρίζουν πως ο όρος «εµπιστευσιµότητα» µπορεί να καθοριστεί 

από το πόσο προσεκτικά έχει σχεδιαστεί, διεξαχθεί και παρουσιαστεί  η έρευνα, 

µε πόση ευαισθησία µεταχειρίζεται τις ανθρώπινες καταστάσεις και πόσο 

συµβάλει σε σηµαντικά εκπαιδευτικά θέµατα. Από τους Licoln και Guda (1985, 

in cronaki 1997: 66,67) προστίθενται οι όροι: της αξιοπιστίας (που 

επικυρώνεται µε µεθόδους όπως παρατεταµένη και επίµονη παρατήρηση, 

τριγωνοποίηση, ψηφιακή καταγραφή, έλεγχος των συµµετεχόντων 

αναστοχαστική περίοδος), της µεταφορικότητας (µε λεπτοµερείς περιγραφές, 

δειγµατοληψία µε προκαθορισµένα κριτήρια, αναστοχαστικές περιόδους), της 

συνοχής  και της ουδετερότητας (χρησιµοποιώντας ένα άτοµο δικλείδα 

ασφαλείας/ παρατηρητή για της διασφάλιση της εµπιστευσιµότητας της 

έρευνας).  

Έχει ασκηθεί µεγάλη κριτική στην ποιοτική και εθνογραφική έρευνα, 

όσον αφορά στην αξιοπιστία στη διάρκεια της διενέργειάς της όσο και ως προς 

την εγκυρότητα και αξιοπιστία των αποτελέσµάτων της. Ακόµη περισσότερο 
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υπάρχει µεγάλη συζήτηση σχετικά µε τη δυνατότητα γενίκευσης των 

αποτελεσµάτων της (Erdlige, 1981, in Chronaki, 1997: 65). Η κριτική για τη 

διενέργεια της έρευνας έχει να κάνει µε το κατά πόσο ο ερευνητής παρουσιάζει 

µε τον αντικειµενικότερο δυνατό τρόπο αυτά που συµβαίνουν στη διάρκεια της 

παρατήρησης. Επιπλέον, πώς τα αποτελέσµατα της παρατήρησης 

ταυτοποιούνται µε άλλους ερευνητές. 

Η Χρονάκη (1997) ορίζει στην έρευνά της  κάποια στάδια διασφάλισης 

της εµπιστευσιµότητας της έρευνάς της. Βασιζόµενος σε αυτά διαµορφώνω 

αντίστοιχα για την παρούσα έρευνα τα ακόλουθα: 

1. Καταγραφές που βασίζονται στην παρατήρηση (του ερευνητή 

ή των παρατηρητών) κατά τη διάρκεια των διδακτικών 

πειραµάτων και άλλων που βασίζονται στη µελέτη ψηφιακών 

ταινιών και ηχογραφήσεων. 

2. Ο δάσκαλος – ερευνητής σε ρόλο. Είναι σηµαντική η 

ικανότητα του ερευνητή να µπορεί να είναι µέσα στη δράση 

για να διαµορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες και σε 

συγκεκριµένες στιγµές να βγαίνει και αν παρατηρεί 

αντικειµενικότερα τους συµµετέχοντες. 

3. Το ηµερολόγιο της έρευνας δείχνει αναλυτικά µέρα µε τη 

µέρα την εξέλιξη των πειραµάτων. 

4. Το πορτφόλιο των συµµετεχόντων. Δηµιουργείται ένα φύλλο/ 

συµµετέχοντα όπου παρουσιάζονται οι συνθήκες πριν από το 

χρόνο διενέργειας των διδακτικών πειραµάτων, κατά τη 

διάρκεια και µετά τη διενέργεια των διδακτικών πειραµάτων. 

5. Η συνεργασία µε δύο ενήλικους παρατηρητές µε σκοπό την 

τριγωνοποίηση των παρατηρήσεων του ερευνητή. 

6. Συµµετοχή των γονιών µε συµπλήρωση ερωτηµατολογίων. 

7. Ο αφηγηµατικός τρόπος παρουσίασης των δεδοµένων. 

8. Η καταµέτρηση συγκεκριµένων στοιχείων από τα φύλλα 

εργασίας των παιδιών και από την συνέντευξή τους 

(ποσοτικοποίηση δεδοµένων) 

Η επιλογή για τη συγκεκριµένη έρευνα του διδακτικού πειράµατος -ως 

εργαλείο της ποιοτικής έρευνας- έχει ως στόχο την προσέγγιση της ευαίσθητης 
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πρώτης σχολικής ηλικίας µε τρόπο αναλυτικό και εξατοµικευµένο για τον κάθε 

συµµετέχοντα/ παιδί.  

Η  καταγραφή των δεδοµένων της παρατήρησης είναι µία υποκειµενική 

διαδικασία. Σηµαντικό βοήθηµα στην ερµηνεία της καταγραφής αυτής αποτελεί 

η βιογραφία της ίδιας της έρευνας η οποία εστιάζει στην αναστοχαστική 

διαδικασία της παρατήρησης και της καταγραφής (Τσίγκρα, 2010). Η 

βιογραφία επιτυγχάνεται µε πολλούς τρόπους τριγωνοποίησης των στοιχείων. 

Κατ’ αρχάς µε το ηµερολόγιο του ερευνητή και των δύο παρατηρητών δίνει 

σαφή στοιχεία σχετικά µε τη διαδικασία της έρευνας, τις δυσκολίες και τις 

λύσεις που χρησιµοποιήθηκαν. Επιπλέον στην παρατήρηση παρατίθεται ταινία 

από το 1ο διδακτικό πείραµα.  

Η βιογραφία παρουσιάζεται µε  όσο το δυνατόν αναλυτικότερη 

παρουσίαση των συµµετεχόντων, του ερευνητή και των κοινωνικών συνθηκών 

που επικρατούν κατά τη διάρκεια των πειραµάτων. Σε αυτό το πλαίσιο 

δηµιουργείται πορτφόλιο το οποίο περιλαµβάνει µικρή παρουσίαση του κάθε 

µαθητή από τον δάσκαλο, φύλλα εργασίας στα οποία αποτυπώνονται οι γνωσεις 

του κάθε παιδιού τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, οι απόψεις των γονιών µε 

βάση τα ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν. 

Οι τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να υπάρχει µία 

«πρισµατική-κρυσταλλική» (Richardson, 1998:358) καταγραφή των 

εφαρµογών είναι η παρατήρηση από δύο ενήλικους παρατηρητές-συνεργάτες 

(Τσίγκρα, 2010:465), η συνέντευξη των παιδιών πάνω σε κοινωνικά (Πουρκός 

& Δαφέρµος, 2010:40), αλλά και γνωστικά θέµατα και η µελέτη ταινιών βίντεο 

από τις εφαρµογές. Επιπλέον δόθηκε ερωτηµατολόγιο στους γονείς για να 

παρουσιάσουν τη δικιά τους οπτική στους συγκεκριµένους στόχους. 

Παράλληλα τηρήθηκε αρχείο δραστηριοτήτων από τον ερευνητή. Ο ερευνητής 

µετατρέπει σε κείµενο (ερµηνεύει) τις φωνές, το λόγο των παιδιών 

(Βασιλοπούλου, 2010:674), αλλά ακόµα και τις σιωπές. Λόγος λογίζεται κάθε 

τι που παράγει νόηµα προς και από τα παιδιά (Τσίγκρα, 2010:464).  

Η παρουσίαση των δεδοµένων γίνεται µε τρόπο αφηγηµατικό ώστε να 

παρουσιάζονται όλες οι πτυχές των φαινοµένων που αναδύονται µέσα από τους 

διαφορετικούς τρόπους παρατήρησης. Δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην 

παρατήρηση και ανάλυση του λόγου και των στρατηγικών που χρησιµοποιούν 



	 59	

τα υποκείµενα για κατανόηση της συγκεκριµένης πραγµατικότητας (Πουρκός 

& Δαφέρµος, 2010:39).  

Γίνεται προσπάθεια για τη µέγιστη διασφάλισης της εµπιστευσιµότητας 

µε όσο το δυνατόν περισσότερο ξεκάθαρα κριτήρια και αναλυτικότερη 

παρουσίαση των συνθηκών. Αυτό επιτυγχάνεται µε τις καταγραφές των 

παρατηρητών, τη βιντεοσκόπηση, τις ηχογραφηµένες συνεντεύξεις, το 

ερωτηµατολόγιο των γονιών και το πορτφόλιο των συµµετεχόντων. 

3.8		 Περιορισμοί	της	Έρευνας	

Το πλαίσιο διενέργειας της έρευνας δεν είχε ιδιαίτερους περιορισµούς ή 

τυπικές δυσκολίες. Ο ερευνητής – δάσκαλος επέλεξε ως συµµετέχοντες την 

οµάδα των παιδιών της τάξης του, οπότε δεν αντιµετωπίστηκε πρόβληµα 

τυπικής έγκρισης ή άδειας που να καθυστέρησε τη διαδικασία. Ο χρόνος για 

την πραγµατοποίηση των δύο διδακτικών πειραµάτων ήταν αρκετός 

προκειµένου να πραγµατοποιηθούν όλες οι απαραίτητες δραστηριότητες.  

Την περίοδο των πειραµάτων είναι έτσι κι αλλιώς θεσµοθετήµενο να 

µην πραγµατοποιούνται τα µαθήµατα µε τη διαδικασία της ρητής διδασκαλίας, 

αλλά να οργανώνονται οι γνωστικοί στόχοι γύρω από τις δύο αυτές 

δραστηριότητες. 
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3.9		 Συνοψίζοντας	

 Επιλέγεται το διδακτικό πείραµα ως η αποτελεσµατικότερη µέθοδος 

προκειµένου να διερευνηθούν τα ερευνητικά ερωτήµατα µε εργαλείο το 

παιχνίδι ρόλου. Τα παιδιά εµπλέκονται σε διαδικασίες ρόλου σε ένα 

φανταστικό πλαίσιο (το µαγαζάκι στην τάξη) και σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο (το 

µαγαζάκι αλληλεγγύης). Χρησιµοποιούν τις υπάρχουσες γνώσεις προκειµένου 

να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις και προσπαθούν να ανακαλύψουν τρόπους 

να λύσουν προβλήµατα που τα ξεπερνούν σε γνώσεις και δεξιότητες. Ο 

δάσκαλος, αρωγός ή και «δηµιουργός» κάποιων δράσεων ή/και παιδαγωγικών 

παρεµβάσεων φροντίζει να διαµορφώνει το κατάλληλο περιβάλλον για την 

συµµετοχή των παιδιών, την διερεύνηση της γνώσης και την από κοινού 

κατάκτηση επιπλέον δεξιοτήτων και στόχων. 
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Κεφάλαιο	4:		Ανάλυση	Δεδομένων	

 Μετά από την πραγµατοποίηση των δύο διδακτικών πειραµάτων «το 

µαγαζάκι στην τάξη» και το «µαγαζάκι αλληλεγγύης» συγκεντρώθηκαν τα 

δεδοµένα µέσα από διαφορετικούς τρόπους συλλογής όπως φαίνεται στο 

προηγούµενο κεφάλαιο. Κατ’ αρχάς µε την τήρηση από το δάσκαλο 

ηµερολογίου δραστηριοτήτων. Επιπλέον, από τα ηµερολόγια των 

παρατηρητών, από καταγραφές σε ψηφιακές ταινίες, συνεντεύξεις, 

ερωτηµατολόγια γονέων και φύλλα εργασίας των συµµετεχόντων. Στη συνέχεια 

η αναφορά σε «στιγµιότυπα» αφορά σε επιλεγµένα από τον ερευνητή τµήµατα 

µιας συνολικής ψηφιακής ταινίας µε στόχο να αναδειχθούν επιτεύγµατα των 

παιδιών κατά τη διάρκεια των πειραµάτων. 

 Οι αναφορές στα «φύλλα εργασίας» και στη «συνέντευξη» αφορούν στο 

πριν την έρευνα και στο µετά. 

 Παραθέτοντας τα ερευνητικά ερωτήµατα που τέθηκαν αναλυτικά στο 

προηγούµενο κεφάλαιο θα γίνει προσπάθεια να αναλυθούν τα δεδοµένα που 

συγκεντρώθηκαν από τα δύο διδακτικά πειράµατα. Τα ερευνητικά ερωτήµατα 

ήταν: 

Τα παιδιά θα βοηθηθούν από τη συγκεκριµένη διαδικασία 

1. να αναπτύξουν µαθηµατικές δεξιότητες και να ανακαλύψουν εργαλεία 

αθροίσµατος καθώς και να αναγνωρίζουν τα νοµίσµατα και να µπορούν 

να αντιστοιχίσουν µε αυτά την αγοραστική τους δύναµη; 

2. να εξερευνήσουν τις έννοιες: «αξία», «συναλλαγή», «ανταλλαγή» και 

την κοινωνική τους διάσταση; 

3. να προσανατολίζονται στο χώρο και να οργανώνονται χωροταξικά; 

4. να βρίσκουν λύσεις σε καταστάσεις προβληµατισµού; 

4.1	 Ανάλυση	Επεισοδίων	

Οι µαθηµατικοί στόχοι που επιτεύχθηκαν ή προσεγγίστηκαν µέσα από 

το δύο  

διδακτικά πειράµατα είναι στόχοι που καλύπτουν τα σχολικά µαθηµατικά 

(αναλυτικό πρόγραµµα), αλλά και στόχοι που αφορούν µία κοινωνική 

προσέγγιση των µαθηµατικών ως προς τις έννοιες «αξία», «συναλλαγή», 

«ανταλλαγή» αλλά και µία σειρά αξίες που αφορούν σε δηµοκρατικές 

διαδικασίες, στην αλληλεγγύη, στην προσφορά, στην επαναχρησιµοποίηση. Τα 



	 62	

ακόλουθα δεδοµένα αναλύονται συνυπολογίζοντας όλες τις πηγές λήψης τους: 

βίντεο, συνεντεύξεις, φύλλα εργασίας παιδιών, σηµειώσεις παρατηρητών, 

σηµειώσεις ερευνητή, ερωτηµατολόγιο γονιών. 

 

4.1.1		 Ψηφοφορία	

Στο µαγαζάκι στην τάξη οι συµµετέχοντες συζητούν και 

επιχειρηµατολογούν, εκφράζονται λεκτικά και προσπαθούν να πείσουν τους 

υπόλοιπους µε το λόγο τους. Όλα αυτά στην προσπάθειά τους να επιλέξουν το 

είδος και το όνοµα του καταστήµατος που θα δηµιουργήσουν (παράθεση 1). 

Καταγράφουν τις επιλογές και το αποτέλεσµα, εφαρµόζουν τη διαδικασία της 

πλειοψηφίας, καταµετρούν προτιµήσεις και επιλέγουν τη δηµοφιλέστερη 

επιλογή. Κάνουν χρήση του εργαλείου του αθροίσµατος και της σύγκρισης 

ποσοτήτων. Όλοι οι συµµετέχοντες αποδέχονται το αποτέλεσµα χωρίς ιδιαίτερη 

απογοήτευση παρότι σε κάποιες οµάδες υπάρχει διαφωνία. Το παιδί που 

ανακοινώνει την δική του επιλογή και όχι αυτήν που ψηφίστηκε µπαίνει στη 

διαδικασία να αποδεχτεί την «αντικειµενική» λύση έναντι της υποκειµενικά 

καλύτερης δικιάς του. Εδώ διαφαίνονται δύο στοιχεία: η µαθηµατική αντίληψη 

του περισσότερο/ λιγότερο σχετικά µε τις ψήφους και η συναισθηµατική 

κυριαρχία της ιδέας που είναι υποκειµενικά καλύτερη από τις άλλες. 
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Παράθεση	1:	Τα	πρακτικά	των	ομάδων	κατά	την	επιλογή	καταστήματος	
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4.1.2	 Άθροισμα	

Στα στιγµιότυπα (αφορούν του µαγαζάκι στην τάξη) 1 και 3 

διαπιστώνεται µία πρώτη σύγχυση σχετικά µε την έννοια της µονάδας και του 

συνόλου ως µονάδα. Γνωστικά ακόµη δεν έχει καλυφθεί αυτός ο τοµέας σε 

επίπεδο ρητής διδασκαλίας. Ο προβληµατισµός, όµως, των συγκεκριµένων 

παιδιών, αλλά και η παρέµβαση των άλλων δείχνει µία διαδικασία ανάπτυξης 

της µαθηµατικής σκέψης και της επιχειρηµατολογίας γύρω από µαθηµατικά 

ζητήµατα. Κάποιοι συµµετέχοντες δεν αντιλαµβάνονται ότι το δίευρο είναι δύο 

ευρώ. Άλλοι συµµετέχοντες, οι οποίοι έχουν καλύτερα αναπτυγµένη αυτήν την 

αντίληψη,  καταµετρούν το νόµισµα των δύο ευρώ δύο φορές για να 

συνυπολογίσουν τη διπλή του αξία (παράθεση 2). Αυτό µας δείχνει µία πρώτη 

προσέγγιση της έννοιας «αξία», αλλά και ανάπτυξη τεχνικής για επίλυση του 

προβλήµατος «πώς θα υπολογίσω την αξία του δύο όταν έχω ένα νόµισµα». 

 

«Πουλήσατε αρκετά;», «Πόσα χρήµατα κερδίσατε;». Αυτές τις 

ερωτήσεις έκανε ο δάσκαλος στο στιγµιότυπο 8, έπειτα από τη δραστηριότητα 

«το µαγαζάκι στην τάξη», προσπαθώντας να βάλει τα παιδιά στη διαδικασία  να 

αντιληφθούν τη σχέση ποσότητας πώλησης και είσπραξης. Για τα κέρδη της 

οµάδας αναπτύχθηκε η δεξιότητα του αθροίσµατος (πρόσφατη διαδικασία όχι 

ακόµη κατακτηµένη µε τη ρητή διδασκαλία). Οι προσπάθειες δείχνουν 

Παράθεση	2	
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αποτελεσµατικό τρόπο σκέψης, και έγκυρες τεχνικές. π.χ. υπολογίζουν το 

δίευρο χτυπώντας το δύο φορές (ενώ στην αρχή, µόλις 40΄ νωρίτερα 

µπερδεύονταν για το αν είναι ένα ή δύο). Έξι µονόευρα και δύο δίευρα µας 

κάνουν δέκα και άλλο ένα έντεκα: Πρώτη αυθόρµητη προσέγγιση της τεχνικής 

«υπέρβαση της δεκάδας». Όταν βρίσκονται στο 9 και έχουν δίευρα και 

µονόευρα επιλέγουν τα µονά για να φτάσουν στο δέκα. Η ανάγκη του σωστού 

υπολογισµού τα οδηγεί να κάνουν υπέρβαση στη γνώση τους. 

Την ηµέρα λειτουργίας του «µαγαζάκι αλληλεγγύης» οι συµµετέχοντες 

υπολογιζαν µε υποµονή το κόστος των αντικειµένων που αγόραζαν οι πελάτες 

(άθροισµα) ζητούσαν και υπολόγιζαν τα κουπόνια που τους έδιναν (άθροισµα-

διαφορά) και τα σφράγιζαν επιµελώς.  

Σε κάποιες περιπτώσεις οι πελάτες βοηθούσαν σε αυτή τη διαδικασία, 

αλλά πάντα µε κατανόηση και υποµονή. Οι τεχνικές υπολογισµού αθροίσµατος 

των παιδιών εξελίχθηκαν αρκετά αποτελεσµατικά δεδοµένου ότι οι 

συµµετέχοντες στο σύνολό τους ξεκίνησαν µε δυσκολία τους υπολογισµούς 

(αρχη λειτουργίας του καταστήµατος) και ολοκλήρωσαν το έργο τους 

υπολογίζοντας µε µεγαλύτερη ευχέρεια (παράθεση 3).  

Την ηµέρα υπολογισµού των χρηµάτων που συγκεντρώθηκαν από το 

µαγαζάκι αλληλεγγύης δόθηκε στα παιδιά του Α1 ένα µέρος των χρηµάτων για 

καταµέτρηση. Τα παιδιά συνεργάστηκαν στις οµάδες τους και καταµέτρησαν το 

ποσό που τους δόθηκε από το σχολείο. Στο τέλος στην ολοµέλεια έγινε ο 

τελικός υπολογισµός του αθροίσµατος. Οι υπολογισµοί έγιναν αρκετά γρήγορα 

και µε τεχνικές διπλού αθροίσµατος, υπέρβασης της δεκάδας, µε εργαλεία όπως 

η αριθµογραµµή, το αριθµητήριο κοκ.  

 

 

4.1.3	 Αξία,	συναλλαγή,	ανταλλαγή.	

Στα στιγµιότυπα 5 και 6 γίνεται η πικρή συνειδητοποίηση ότι τα 

χρήµατα τελειώνουν. Μέσα στα πρώτα λίγα λεπτά γίνεται αντιληπτό από τους 

συµµετέχοντες ότι τα χρήµατά τους τελείωσαν και θα ήθελαν να αγοράσουν 

πολλά περισσότερα. Σε αυτό το κοµβικό σηµείο προκύπτουν ιδέες για 

ανταλλαγές. Οι συµµετέχοντες προτείνουν σε κάποιους να αγοράσουν αυτό που 

ήδη εκείνοι έχουν αγοράσει από άλλο µαγαζί ή κατασκευάζουν αντικείµενα να 
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τα πουλήσουν στα µαγαζιά. Το πρόβληµα είναι ότι κάποιοι συµµετέχοντες 

πιεστικά επιµένουν να δεχτούν οι άλλοι την ανταλλαγή που προτείνουν.  

 

  Πωλητές

Ταμπέλες
Ακύρωση 
κουπονιών

Παράθεση	3	
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Στο στιγµιότυπο 6 φαίνεται µία λύση που δεν συνάδει µε την ηθική της 

κοινωνίας µας. Ένα παιδί έχει πάρει βιβλίο χωρίς να πληρώσει. Δεν είχε λεφτά! 

Αυτό το θέµα µπαίνει προς συζήτηση στη συνέχεια στην αξιολόγηση. Εκεί 

ακούγονται όλες οι απόψεις των παιδιών.  Τελικά, το παιδί –απογοητευµένο- 

επιστρέφει το βιβλίο (παράθεση 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο στιγµιότυπο 7 οι συµµετέχοντες προσπαθούν να εντοπίσουν ποιο 

κατάστηµα πουλούσε ακριβότερα τα προϊόντα του. Όµως, κάποιοι 

αναγνώρισαν την αξία κάποιων προϊόντων οπότε δεν δέχτηκαν ότι αυτά τα 

µαγαζιά ήταν πιο ακριβά. Θεώρησαν ότι είχαν λογικές τιµές σε σχέση µε αυτό 

που προσέφεραν. Μετά από την ηµέρα που λειτούργησε το µαγαζάκι, λοιπόν, 

αρχίζουν να αντιλαµβάνονται αρκετά καλά αυτή τη σύνδεση και η έννοια της 

αξίας διαχωρίζεται αρκετά από την τιµή πώλησης. Παρατηρείται ότι οι µισοί 

συµµετέχοντες  θεωρούν το ίδιο κατάστηµα ότι είναι το φθηνότερο, ενώ οι 

άλλοι µισοί το θεωρούν το ακριβότερο. Από την αξιολόγηση προέκυψε ότι 

θεώρησαν το κατάστηµα µε τα παιχνίδια ακριβό, αλλά µε πολύ ωραία 

αντικείµενα. 

 

	 	

Παράθεση	4	
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4.1.4	 Νομίσματα	και	αξία	
Στο µαγαζάκι αλληλεγγύης τα παιδιά υποδέχονται τα αντικείµενα προς 

πώληση και τα κοστολογούν. Δίνεται δεδοµένο από το σχολείο πως το κόστος 

του κάθε αντικειµένου µπορεί να είναι 1€, 2€ ή 3€. Επίσης χρειάζεται να γίνει 

µία καταγραφή των αντικειµένων (βλ. πορτφόλιο σελ 158). Οι συµµετέχοντες 

αποφασίζουν να χωρίσουν το χώρο του πάγκου σε µέρος του 1€, του 2€ και του 

3€. Έτσι, σκέφτηκαν πως όταν καταγράφουν ένα παιχνίδι ή ένα βιβλίο να του 

βάζουν και την τιµή απευθείας. Η δουλειά ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε πολύ 

γρηγορότερα από τον αναµενόµενο χρόνο. Ο δάσκαλος έκανε παρέµβαση µόνο 

σε περιπτώσεις που τιµολόγηση ενός αντικειµένου ήταν αρκετά διαφορετική 

από την αξία του π.χ. ένα φθαρµένο µικρό βιβλίο να τιµολογηθεί 3€. Οι 

παρεµβάσεις αυτές δεν ξεπέρασαν τις δέκα (δεδοµένου ότι καταγράφηκαν 

περίπου εξακόσια προϊόντα). Στη συνέχεια διαµόρφωσαν χώρο στην τάξη όπου 

τοποθέτησαν οργανωµένα τα προϊόντα ανάλογα µε την τιµή τους. Κατέγραψαν 

όλα τα παιδιά της τάξης. 

Η έννοια της οµαδοποίσης ως προς την αξία του προϊόντος δουλεύεται 

διαρκώς σε αυτήν την δραστηριότητα. Αρχικά οι συµµετέχοντες επιλέγουν τα 

προϊόντα αρκετά συναισθηµατικά και βάζουν την τιµή των τριών ευρώ σε αυτά 

που συµπαθούν περισσότερο. Εκεί προκύπτει αρκετά µεγάλη συζήτηση µεταξύ 

των παιδιών και σύντοµα συντονίζονται ως προς την τιµή πώλησης των 

προϊόντων. Ένα επιπλέον στοιχείο που µπερδεύει τους συµµετέχοντες σχετικά 

µε την τιµή πώλησης είναι το µέγεθος του παιχνιδιού. Ένα µεγάλο κουτί 

εντυπωσιάζει περισσότερο από ένα πολύ µικρό. Και εδώ συζητήθηκε η ανάγκη 

αναγνώρισης της αξίας και όχι της ποσότητας. Ζητήθηκε από τα παιδιά, αν δεν 

είναι σίγουρα, να το συζητούν µε τους διπλανούς τους. 

Το πρακτικό µέρος της οµαδοποίησης ως προς την τιµή και η τελική 

οµαδοποίηση ως προς την τιµή στην αποθήκη βοήθησε τους συµµετέχοντες να 

αναγνωρίσουν την πραγµατική αξία πολλών προϊόντων και να τα κάνει να την 

επαναπροσδιορίσουν. Η «σοβαρότητα» µε την οποία λειτούργησαν τα παιδιά 

είναι αξιοσηµείωτη. Αυτό δείχνει το ότι η δραστηριότητα τα αφορά άµεσα και 

τα ενδιαφέρει (παράθεση 5).   
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Αφίσα	για	το	
«Μαγαζάκι	
Αλληλεγγύης»	

Καταγραφή	και	
ομαδοποίηση	
προϊόντων	

Κατόψεις	τις	τάξης	
την	ώρα	της	
δημιουργίας	τους	

Μεταμόρφωση	της	τάξης	σε	
μαγαζάκι	

Παράθεση	5	
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4.1.5	 Χωροταξική	οργάνωση	

Στο µαγαζάκι στην τάξη οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να διαµορφώσουν 

τα καταστήµατά τους µε τρόπο που να µην δηµιουργείται πρόβληµα στην 

µετακίνηση και να είναι αισθητικά όµορφα στο χώρο (υποκειµενική διάσταση, 

αλλά απαραίτητη στη χωροταξία). Επιπλέον να µην καταλαµβάνει ένα 

κατάστηµα πολύ χώρο, εις βάρος κάποιου άλλου. Οι οµάδες ανταποκρίθηκαν 

θετικά, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Όταν προέκυψε δυσκολία από την οµάδα µε 

το περίπτερο, η οποία έβαλε το µαγαζί της µέσα στη µέση της τάξης και έτσι 

έκοβε την κίνηση των άλλων, έγινε παρέµβαση από τους υπόλοιπους 

συµµετέχοντες. Η παρέµβαση αυτή έγινε αποδεκτή από την οµάδα. 

Στο µαγαζάκι αλληλεγγύης τα προσχέδια για τη διαµόρφωση του χώρου 

ολοκληρώθηκαν γρήγορα µε συµµετοχή 11 ζευγαριών και ενός παιδιού που 

δούλεψε µόνο του. Οι κατόψεις (παράθεση 6) οµαδοποιούνται ως εξής: 

προτάσεις µε ωραία σχέδια, αλλά δυσλειτουργικές (θρανία µπροστά στην 

πόρτα) (κάτοψη 1, 5, 8, 10), µία πρόταση ιδιαίτερα καλοδουλεµένη (πρόχειρο 

σχέδιο χωρίς συνεργασία των µελών) (κάτοψη 11) και ιδέες µε πολύ καλή 

σκέψη και αισθητική για το χώρο (κάτοψη 2, 3, 4, 6, 7, 9).  Φαίνεται ότι 4/11 

σχέδια ήταν δυσλειτουργικά που δηλώνουν την αδυναµία αντίληψης του χώρου 

και αποτύπωσής του στο χαρτί (αρκετά αναµενόµενο για τη συγκεκριµένη 

ηλικία), 1/11 σχέδιο χωρίς φροντίδα και συνεργασία των µελών και 6/11 σχέδια 

πολύ καλή αισθητική, φροντίδα του σχεδίου και ικανοποιητική αντίληψη του 

χώρου από τους συµµετέχοντες. 

Οι συµµετέχοντες µπήκαν στη διαδικασία της χωταξικής αντίληψης 

ενός σχεδίου, της τοποθέτησής τους στο χώρο, της αντίληψης του 

προσανατολισµού και της κλίµακας. Στη συνέχεια ψήφισαν ανεπηρέστα από το 

δάσκαλο και επέλεξαν το πιο λειτουργικό και αισθητικά όµορφο σχέδιο. Το 

σχέδιο αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και τα θρανία τοποθετήθηκαν 

µε βάση το σχέδιο. Εδώ προέκυψαν αρκετές δυσκολίες σχετικά µε την 

«ανάγνωση» του σχεδίου. Παρότι το συνονισµό ανέλαβε η οµάδα της οποίας 

ψηφίστηκε το σχέδιο, πολλά παιδιά αυτενεργούσαν είτε αποτελεσµατικά (βάσει 

σχεδίου) είτε αναποτελεσµατικά.  
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4.1.6	 Καταστάσεις	προβληματισμού	

 Παρατηρώντας τη συνολική διαδικασία των διδακτικών πειραµάτων και 

αναλύοντας τους προηγούµενους στόχους της έρευνας διαπιστώθηκαν µία 

σειρά καταστάσεων που θα τις αποκαλέσουµε «καταστάσεις προβληµατισµού» 

από την πλευρά των συµµετεχνόντων. Αυτές οι καταστάσεις προβληµατισµού 

επιλέχθηκαν διότι έχουν µία περισσότερο βαθιά, ή σε κάποιες περιπτώσεις πιο 

επιφανειακή, µαθηµατική δοµή και απαιτούν µαθηµατική σκέψη και διάλογο. 

 Η πρώτη κατάσταση προβληµατισµού που επέλεξα να αναλυθεί είναι η 

διαφωνία µελών µίας οµάδας για το είδος του καταστήµατος που θα 

δηµιουργήσουν στο πείραµα «το µαγαζάκι στην τάξη». Έντονη αντίδραση δεν 

υπήρξε τόσο στην επιβολή της µία άποψης, όσο στην µη παραδοχή του 

αποτελέσµατος της ψηφοφορίας. Δηµιουργούνται κάποια ερωτήµατα: το παιδί 

που διαφωνεί µε το αποτέλεσµα της ψηφοφορία µπορεί να αντιληφθεί τις 

έννοιες «περισσότερο-λιγότερο» στη συγκριτική τους διάσταση; Το 

συγκεκριµένο παιδί άκουσε τις απόψεις των άλλων; Τα παιδιά τεκµηρίωσαν και 

υποστήριξαν την άποψή τους. Με βάση αυτά τα ερωτήµατα προσπάθησε ο 

δάσκαλος- ερευνητής να δώσει λύση.  

Μέχρι εκείνη τη χρονική στιγµή η τάξη έχει διδαχθεί ρητά και έχει 

κατακτήσει της έννοια της ανισότητας. Με µία επιπλέον ερώτηση από το 

δάσκαλο: «ποιος αριθµός είναι µεγαλύτερος το 3 ή το 1;» η απάντηση του 

παιδιού ήταν σωστή. Στην ερώτηση: «ποια ιδέα έχει τις περισσότερες ψήφους;» 

η απάντηση ήταν πάλι σωστή µε συµπληρωµατική έκφραση «αλλά είναι 

βλακεία». Ο χαρακτηρισµός της άλλης ιδέας και όχι η υποστήριξη της δικιάς 

του δείχνει την αδυναµία του να υποστηρίξει µε επιχειρήµατα την άποψή του. 

Η οµάδα έχει ως επιχείρηµα την αριθµητική υπεροχή.  

Δεύτερη επιλεγµένη κατάσταση προβληµατισµού είναι «τι κάνουµε 

όταν τα χρήµατα τελειώνουν». Εδώ υπήρξαν τρεις λύσεις. Η µία ήταν να 

δηµιουργησούν νέα προϊόντα και να τα πουλήσουν ή να τα ανταλλάξουν, η 

άλλη να πουλήσουν ή να ανταλλάξουν ήδη αγορασµένα προϊόντα και η τρίτη 

να πάρουν χρήµατα από το ταµείο ή να πάρουν αντικείµενα χωρίς να 

πληρώσουν. Πρόκειται για µία ιδιαίτερα πολύπλοκη κατάσταση την οποία θα 

αναλύσουµε ξεχωριστά. 
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Η λύση να δηµιουργήσουν νέα αντικείµενα έχει µία έντονη δηµιουργική 

διάθεση, αλλά έχει ένα αντικειµενικό πρόβληµα: την έλλειψη χρόνου. Τα 

παιδιά δεν µπορούν να το αντιληφθούν αυτό εγκαίρως. Όταν τελειώνει ο 

χρόνος και δεν έχουν φτιάξει κάτι να πουλήσουν νιώθουν ότι απογοητεύονται. 

Στην αξιολόγηση τους αναφέρθηκε ότι ήταν καλή ιδέα, όµως χρειαζόταν 

περισσότερο χρόνο. 

Η λύση να πουλήσουν ή να ανταλλάξουν κάτι που είχαν αγοράσει είχε 

άµεσο αποτέλεσµα και επιπλέον έβαλε τα παιδιά στη διαδικασία να επιλέξουν 

(στην ουσία να συγκρίνουν αξίες) µεταξύ δύο αντικειµένων που θέλουν. Είναι 

µία λύση µε έντονη µαθηµατική και παράλληλα συναισθηµατική διάσταση. 

Η δύο «τρίτες» λύσεις που επιλέχθηκαν µπαίνουν µαζί διότι –σύµφωνα 

µε τους κοινωνικούς και νοµικού κανόνες που ισχύουν- είναι οι µη αποδεκτές. 

Τα ίδια τα παιδιά παρεµβαίνουν και αντιδρούν και στις δύο περιπτώσεις. Τα 

χρήµατα που πάρθηκαν από το ταµείο δεν έγινε αντιληπτή ως αντικανονική 

συµπεριφορά, διότι τα παιδιά δεν έχουν ακόµη κατακτηµένη την έννοια της 

ιδιοκτησίας έναντι της συλλογικής ιδιοκτησίας (είναι δικό µου/ είναι της 

οικγένειάς µου ή της οµάδας µου). Η διαπίστωση ήρθε όταν κατά τον 

υπολογισµό των χρηµάτων των ταµείων βρέθηκε µία οµάδα χωρίς καθόλου 

χρήµατα. Μέσα από τη συζήτηση κατάλαβαν το λόγο που έγινε αυτό. Εκεί 

άρχισε να δοµείται η έννοια της συλλογικής ιδιοκτησίας. 

Στην περίπτωση που ένα παιδί πήρε αντικείµενο χωρίς να το πληρώσει η 

αντίδραση ήταν άµεση και φαίνεται στο στιγµιότυπο 6. Υπάρχει ένα διάλογος, 

µε διαµεσολαβητή των δάσκαλο – ερευνητή, που στηρίζεται στη διαπίστωση 

της πράξης και στην ανάλογη συνέπεια, την επιστροφή του αντικειµένου. Το 

παιδί υποστηρίζει ότι δεν είχε χρήµατα και ήθελε πολύ να πάρει αυτό το βιβλίο. 

Τα παιδιά του καταστήµατος του είπαν πως έπρεπε να το πληρώσει. Ο 

δάσκαλος ρωτάει το παιδί τι νοµίζει πως πρέπει να κάνει. Εκείνο το επιστρέφει 

απογοητευµένο. 

Άλλη κατάσταση προβληµατισµού ήταν η αξία του δίευρου. Κάποια 

παιδιά το θεώρησαν ένα ευρώ. Υπήρξε παρέµβαση από άλλα παιδιά που 

προσπάθησαν να εξηγήσουν το γιατί. Έδειξαν το νούµερο δύο, το 

αντιπαρέβαλαν µε δύο µονά, το χτύπησαν δύο φορές.  

Μία κατάσταση προβληµατισµού από το µαγαζάκι αλληλεγγύης ήταν το 

πώς να οργανωθεί ο χώρος της τάξης ώστε να οµαδοποιηθούν τα αντικείµενα 
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που θα υποδέχονταν οι συµµετέχοντες. Έπειτα από µία συζήτηση στην 

ολοµέλεια βρέθηκε σχεδόν αυτόµατα η λύση χωρίς διαφωνείες ή δεύτερες 

λύσεις. Οµαδοποίηση ανα τιµή στο τραπέζι καταγραφής και στην «αποθήκη». 

Η διαδικασία τηρήθηκε αυστηρά χωρίς προβλήµατα. Αυτό βοήθησε ιδιαίτερα 

την ηµέρα λειτουργίας του µαγαζάκι αλληλεγγύης που τα παιδιά έβρισκαν αυτό 

που χρειάζονταν αµέσως χωρίς δυσκολία. 

Η χωροταξική οργάνωση µε βάση το επιλγµένο σχέδιο είναι επίσης µία 

κατάσταση µε έντονο προβληµατισµό για τα παιδιά. Χρειάστηκε να 

διαφωνήσουν αρκετά, να συζητήσουν έντονα, αλλά στο τέλος να κατανοήσουν 

τη δοµή του σχεδίου και να διαµορφώσουν την τάξη. 

Από την ηµέρα λειτουργίας του «µαγαζάκι αλληλεγγύης» δεν υπάρχουν 

καταγραφές λόγω της ιδιαίτερης συνθήκης. Οι καταγρφές είναι λίγο 

γενικότερες και προκύπτουν από την ηµέρα της αξιολόγησης και από την 

διακριτική παρατήρηση του ερευνητή την ηµέρα λειτουργίας του. 

Παρατηρήθηκε ότι προέκυπταν έντονες καταστάσεις προβληµατισµού διαρκώς 

την ηµέρα λειτουργίας του µαγαζάκι αλληλεγγύης. Τα παιδιά χρειάζονταν να 

υπολογίζουν το κόστος ενός συνόλου αντικειµένων και να ακυρώνουν 

αντίστοιχα ποσά στα κουπόνια. Αυτή η διαδικασία απαιτούσε υπολογισµό 

αθροίσµατος, διατήρηση στη µνήµη εργασίας, ακύρωση σταδιακά του ποσού 

αυτού. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν αποτελεσµατικά σε αυτό. Οι γονείς πελάτες 

βοηθούσαν µόνο όταν τα παιδιά δυσκολεύονταν ιδιαίτερα ή έκαναν κάποιο 

λάθος. 

4.2		 Ανάλυση	Πορτφόλιο	Συμμετεχόντων	

 Το πορτφόλιο είναι ένα εργαλείο µε το οποίο µπορεί ο µαθητής, ο 

εκπιαδευτικός και ο γονέας να διαπιστώσει την γνωστική και µαθησιασκή 

εξέλιξη το µαθητή. Αποτελεί συχνότερα εργαλείο αυτοαξιολογήσης των 

µαθητών (Φωτιάδου, 2001).  

Στην παρούσα έρευνα ως πορτφόλιο έχει διαµορφωθεί µία σελίδα ανά 

µαθητή η οποία περιλαµβάνει µία αναφορά του δασκάλου για το επίπεδο του 

µαθητή τη δεδοµένη στιγµή, τα γραπτά και προφορικά επιτεύγµατα του µαθητή 

και τις αναφορές των γονιών του στο ερωτηµατολόγιο που τους δόθηκε. Αυτό 

αποτελεί ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο για τον ερευνητή, διότι µπορεί να 

συγκρίνει µε µία µατιά ποιοτικά και ποσοτικά δεδοµένα που αφορούν τα 
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ερευνητικά ερωτήµατα. Ακολουθεί η ανάλυση όσων παρουσιάζονται σε αυτό 

(σελίδα 158). 

4.2.1		Οι	έννοιες	«αξία»,	«συναλλαγή»,	«ανταλλαγή».	

Στη συνέχεια θα δούµε τις αναφορές των παιδιών σχετικά µε το 

ερώτηµα: Τι σηµαίνει η λέξη «αξία»; Οι συγκεκριµένες απαντήσεις δόθηκαν 

τόσο πριν πραγµατοποιηθούν τα δύο διδακτικά πειράµατα όσο και αφού 

πραγµατοποιήθηκαν. Αφού µελετήθηκαν οι απαντήσεις των παιδιών 

οµαδοποιήθηκαν σε γενικότερες κατηγορίες για καλύτερη ερµηνεία.  

Διαπροσωπικές σχέσεις: Όταν παίζουµε µε τους φίλους µας (Αντρέας), 

µοιράζεσαι κάτι µε τον άλλο (Ιάσονας), η µαµά µου λέει: «είσαι άξιο παιδί» 

(Νόνη, Φάνης), να έχεις καλούς συµµαθητές (Ταξιάρχης). 

Εµπλοκή χρηµάτων: να δίνεις λεφτά στους άλλους (Ιλιάννα), ένα κέρµα 

(Ορφέας), εάν πέσει ένα κέρµα το δίνουµε σε έναν µεγάλο (Φοίβος). 

Ατοµική απολαβή: όταν παίρνεις ένα παιχνίδι (Βικτώρια, Γιώργος, 

Κωνσταντίνα), να παίρνουµε έξτρα διάλειµµα (Διονύσης), αξίζει το παγωτό 

(Ελευθερία), παίρνεις ένα παγωτό, σου πέφτει και παίρνεις ένα άλλο (Ηλέκτρα), 

αξίζει να τρώµε ακόµα κι αν δεν µας αρέσει το παγωτό (Στέλλα).  

Η Αξία στα αντικείµενα: κάτι που δεν σπάει (Δηµήτρης), άµα ο φούρνος µίλαγε 

και ήθελε καθάρισµα θα µαγείρευες και θα τον καθάριζες επειδή το άξιζε 

(Ειρήνη), ένα πράγµα πολύ παλιό έχει αξία (Ζοζεφίνα). 

 

Η λέξη «αξία» µετά απο τα διδακτικά πειράµατα 

Ακολουθούν µερικές από τις αναφορές των παιδιών σχετικά µε το ερώτηµα: Τι 

σηµαίνει η λέξη «αξία»; Οι συγκεκριµένες απαντήσεις δόθηκαν ένα µήνα µετά 

την τελευταία εφαρµογή. Αφού µελετήθηκαν οι απαντήσεις των παιδιών 

οµαδοποιήθηκαν σε γενικότερες κατηγορίες για καλύτερη ερµηνεία.  

Διαπροσωπικές σχέσεις: κάτι που το αξίζουµε (Βικτώρια), να συνεργάζοµαι µε 

τους άλλους (Γιώργος), αν βοηθήσω κάποιον και µε βοηθήσει κι αυτός του άξιζε 

να µε βοηθήσει (Ειρήνη), βοηθάω τον άλλο, του δίνω ωραίες ιδέες, όχι κακές, 

και τον βοηθάω (Ηλέκτρα), αξίζει να κάνουµε το µαγαζάκι (Ιάσονας), 

Εµπλοκή χρηµάτων: όλοι πρέπει να έχουµε λεφτά (Ιλιάννα), ένα πράγµα που 

κάνει κάτι (Αχιλλέας), κάτι που το έχουµε πολλά χρόνια και αν το πουλήσουµε θα 
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βγάλουµε πολλά λεφτά (Ζοζεφίνα), κάτι που είναι πολύ ακριβό (Ορφέας), ένα 

κέρµα έχει αξία – δηλαδή αξίζουµε πράγµατα (Φοίβος). 

 

Ατοµική απολαβή: Παίρνεις κάτι που σου αξίζει· σηµαίνει πως είναι κάτι καλό 

για σένα (Αντρέας), αξίζουµε να έχουµε ένα πράγµα (Κωνσταντίνα), πράγµατα 

που τα χρειαζόµαστε και τα έχουµε ανάγκη (Στέλλα). 

Η αξία στα αντικείµενα: κάτι που... είναι πολύ ωραίο και έχει πολλή αξία 

(Άρτεµις), κάτι που δεν χαλάει, κάτι που είναι πολύ όµορφο (Δηµήτρης), ότι κάτι 

είναι πολύ καλό (Λεωνίδας), όταν έχεις κάτι που δεν θέλεις να σου χαλάσει ή να 

το πάρει κανείς (Ταξιάρχης), ότι αξίζει κάτι πολύ σηµαντικό για κάποιον 

(Φάνης). 

Αυτό που παρατηρείται από την οµαδοποίηση των απαντήσεων των 

παιδιών είναι πως πριν τα δύο διδακτικά πειράµατα οι απαντήσεις 

πλαισιώνονται γύρω από την ατοµική απολαβή και τη χρηµατική εµπλοκή. 

Μετά τα διδακτικά πειράµατα αυξάνονται οι απαντήσεις που εντοπίζουν την 

«αξία» στις διαπροσωπικές σχέσεις, τη χρηµατική εµπλοκή και στην αξία των 

αντικειµένων. 

 

Η λέξη «συναλλαγή» πριν απο τα διδακτικά πειράµατα.   

Ακολουθούν µερικές από τις αναφορές των παιδιών σχετικά µε το ερώτηµα: Τι 

σηµαίνει η λέξη «συναλλαγή»; Οι συγκεκριµένες απαντήσεις δόθηκαν πριν 

πραγµατοποιηθούν οι δύο εφαρµογές.  

Η ανταλλαγή στο παιχνίδι (Αντρέας), όταν ζητάς συνέχεια κάτι, αλλάζει κάτι/ 

δίνεις κάτι άλλο (Αχιλλέας), σου δίνω κάτι/ µου δίνεις κάτι και µετά το 

επιστρέφουµε (Δανάη), ανταλλάζουν δύο κάτι και ο άλλος δεν θέλει (Φοίβος), 

πολλοί δεν απάντησαν. 

 

Η λέξη «συναλλαγή» µετά απο τα διδακτικά πειράµατα. 

Ακολουθούν µερικές από τις αναφορές των παιδιών σχετικά µε το ερώτηµα: Τι 

σηµαίνει η λέξη «συναλλαγή»; Οι συγκεκριµένες απαντήσεις δόθηκαν ένα 

µήνα µετά την τελευταία εφαρµογή. Αφού µελετήθηκαν οι απαντήσεις των 

παιδιών οµαδοποιήθηκαν σε γενικότερες κατηγορίες για καλύτερη ερµηνεία.  

Οικονοµική Συναλλαγή: Σαν να πληρώνει κάποιος, να δώσουµε στον άλλον 

χρήµατα για να µας δώσει κάτι, να πληρώνουµε κάτι (Γιώργος), κάποιος 
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αγοράζει και µου δίνει λεφτά (Δανάη), τα χαρτάκια που µας δίνανε ήταν σαν 

ευρώ (Διονύσης), τα κουπόνια είναι σαν εισιτήρια (Ηλέκτρα), δίναµε πράγµατα 

και µας έδιναν κουπόνια... ήταν σαν λεφτά (Κωνσταντίνα), τα κουπόνια είχαν 

αξία σαν τα λεφτά (Λεωνίδας), να δίνεις χρήµατα και να σου δίνουν κάτι άλλο 

(Ορφέας), ανταλλάζουµε µε λεφτά (Στέλλα), στο µαγαζί µόνο µε λεφτά... 

(Ταξιάρχης), αυτοί που αγόραζαν µας έδιναν λεφτά (Φάνης), όταν πάµε κάπου 

και του δίνουµε ένα πράγµα και αυτός µας δίνει λεφτά (Φοίβος). 

 

Ανταλλαγή: ανταλλάσσω πράγµατα (Ιλιάννα, Ζοζεφίνα, Ιάσονας), σηµαίνει ότι 

ανταλλάζουµε µε τον άλλο (Άρτεµις, Βικτώρια). 

Μη σχετική αναφορά: είναι µία συνταγή (Αχιλλέας), τα χαρτάκια που µας 

δίνανε λέγανε: ευχαριστώ πολύ είσαι ο αγαπηµένος µου (Δηµήτρης). 

Παρατηρείται να δίνονται πολύ λίγες απαντήσεις για την έννοια 

«συναλλαγή» πριν από τα διδακτικά πειράµατα, ενώ µετά από αυτά, φάινεται 

αρκετά ξεκάθαρη η σκέψη των παιδιών σχετικά µε την έννοια. 

 

Η λέξη «ανταλλαγή» πριν απο τα διδακτικά πειράµατα 

Ακολουθούν µερικές από τις αναφορές των παιδιών σχετικά µε το ερώτηµα: Τι 

σηµαίνει η λέξη «ανταλλαγή»; Οι συγκεκριµένες απαντήσεις δόθηκαν πριν 

πραγµατοποιηθούν οι δύο εφαρµογές. 

Στα γενέθλια ξεχνάνε να σου πάρουν δώρο και το ανταλλάσσεις (Ιλιάννα), δίνεις 

κάτι/ δίνει κι ο άλλος (Άρτεµις), δίνεις το ρούχο σου στον άλλο και σου δίνει κάτι 

πίσω (Δανάη), δίνει ο ένας το πραγµατάκι του στον άλλο (Διονύσης), κάποιος 

σου φέρνει ένα δώρο στο πάρτι· αν δεν σου αρέσει το ανταλλάζεις (Ειρήνη),  

 

Η λέξη «ανταλλαγή» µετά απο τα διδακτικά πειράµατα 

Ακολουθούν µερικές από τις αναφορές των παιδιών σχετικά µε το 

ερώτηµα: Τι σηµαίνει η λέξη «ανταλλαγή»; Οι συγκεκριµένες απαντήσεις 

δόθηκαν ένα µήνα µετά την τελευταία εφαρµογή.  

Σου δίνει κάτι και του δίνεις κι εσύ κάτι (Αντρέας), δίνω ένα πράγµα και παίρνω 

ένα άλλο πράγµα (Άννα-Μαρία), ότι µπορείς αν θέλεις να ανταλλάξεις λεφτά µε 

έναν άλλο (Ιλιάννα), εγώ έχω πάρει παζλ κι έχω δώσει λεφτά (Αχιλλέας), 

ανταλλάζουµε κάτι που θέλει ο ένας και ο άλλος (Άρτεµις, Νόνη), ανταλλάζουµε 

µε τον άλλο (Βικτώρια, Ζοζεφίνα, Ιάσονας, Ορφέας), ανταλλάζουµε κάτι µε το 
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φίλο µας (Γιώργος, Φοίβος), ένας µου δίνει κάτι κι εγώ του δίνω κάτι άλλο 

(Διονύσης), ανταλλάζεις κάτι (Δηµήτρης), ανταλλάζουµε ένα παιχνίδι άµα 

θέλουµε (Ειρήνη, Ελευθερία), σου δίνω κάτι και µου δίνεις κάτι (Ταξιάρχης, 

Φάνης), ανταλλάζουµε κάτι χωρίς λεφτά... ανταλλάζουµε ας πούµε γόµες, δίνω σε 

κάποιον κάτι και µου δίνει κάτι παρόµοιο (Στέλλα). 

  

Όπως µε την έννοια «συναλλαγή», έτσι και στην έννοια «ανταλλαγή» 

υπάρχουν λίγες απαντήσεις πριν από τα διδακτικά πειράµατα, ενώ ιδιαιτέρως 

επιτυχηµένες αµέσως µετά.  

Προκειµένου να µπορέσει να γίνει µία αριθµητική καταµέτρηση των 

«σωστών» απαντήσεων των συµµετεχόντων σχετικά µε τις έννοιες «αξία», 

«συναλλαγή», «ανταλλαγή», ακολουθεί η οριοθέτηση των εννοιών σύµφωνα µε 

το «Κέντρο Ελληνικής γλώσσας, στο ψηφιακό λεξικό Πύλη για την Ελληνική 

Γλώσσα» (Κουτσογιάννης, 2008). Εντοπίζονται όλες οι πιθανές χρήσεις των 

εννοιών αυτών στον καθηµερινό λόγο ή στην καθηµερινότητα των ανθρώπων. 

Λήµµα: «αξία» 

1. Το σύνολο των θετικών ιδιοτήτων ενός ανθρώπου, χάρη στις οποίες τον 

εκτιµούν οι άλλοι και θεωρούν τη συµβολή του στον πνευµατικό, 

κοινωνικό ή επαγγελµατικό τοµέα σηµαντική 

2. Η σηµασία, η σπουδαιότητα που έχει για τον άνθρωπο 

3. Το υψηλό ποιοτικό επίπεδο που χαρακτηρίζει κάποια ανθρώπινη 

δηµιουργία. 

4. Κάτι που αναγνωρίζεται από τα άτοµα ή από την κοινωνία ως ωφέλιµο 

και καλό από ηθική, πνευµατική ή υλική άποψη και που 

χρησιµοποιείται ως µέτρο των πράξεων ή γίνεται αντικείµενο των 

επιδιώξεων του ανθρώπου. 

5. Η αριθµητική σχέση ενός οικονοµικού αγαθού µε κάποιο άλλο που 

παίρνουµε ως µέτρο, κυρίως µε το χρήµα. 

6. Η αξία ενός φθόγγου, η διάρκειά του και µε επέκταση, το σηµάδι που 

δηλώνει αυτή τη διάρκεια.  

Λήµµα: «συναλλαγή» 

1. Οικονοµικής φύσεως δοσοληψίες. 

2. Αθέµιτη παροχή ή αποδοχή προσφορών µε σκοπό την επίτευξη ενός 

ιδιοτελούς σκοπού. 
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Λήµµα: «ανταλλαγή» 

Η ενέργεια ή το αποτέλεσµα του ανταλλάσσω. 

Ακολούθως βρίσκουµε στο λήµµα «ανταλλάσσω»: 

1. Δίνω κάτι σε κάποιον και παίρνω από αυτόν κάτι άλλο· συνήθως για 

ανόµοια πράγµατα που θεωρούνται ίσης αξίας ή θεωρούνται οµοειδή. 

2. Ανακοινώνω ή λέω σε κάποιον κάτι και αυτός µου λέει κάτι παρόµοιο.  

Στις αναλύσεις που ακολουθούν (παράθεση 7 & 8) το πεδίο 

«αντιλαµβάνονται κάποια διάσταση της έννοιας», αναφέρεται στο αν η εξήγηση 

που δίνει το κάθε παιδί ταιριάζει µε τις παραπάνω ερµηνείες. Αντίστοιχα 

προσµετρούνται και τα υπόλοιπα πεδία. 
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Πώς αντιµετωπίζουν οι συµµετέχοντες την 
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Αντιλαµβάνονται κάποια διάσταση της 

έννοιας  

14 15 

Μπερδεύονται µε την έννοια αλλά 

προσπαθού να εκφραστούν λεκτικά γι’ 

αυτήν. 

4 5 

Δεν απαντούν / Δεν γνωρίζουν 5 3 
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Μπερδεύονται µε την έννοια αλλά 

προσπαθού να εκφραστούν λεκτικά γι’ 

αυτήν. 

5 6 

Δεν απαντούν / Δεν γνωρίζουν 18 5 

	
Πώς αντιµετωπίζουν οι συµµετέχοντες την 

έννοια «Ανταλλαγή» 
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Αντιλαµβάνονται κάποια διάσταση της 

έννοιας  

3 21 

Μπερδεύονται µε την έννοια αλλά 

προσπαθού να εκφραστούν λεκτικά γι’ 

αυτήν. 

2 2 

Δεν απαντούν / Δεν γνωρίζουν 18 0 
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Πώς	αντιμετωπίζουν	οι	
συμμετέχοντες	την	έννοια	«Αξία»	
μετά	από	τα	διδακτικά	πειράματα	

Αντιλαμβανονται	
κάποια	διάσταση	της	
έννοιας	

Μπερδεύονται	με	την	
έννοια,	αλλά	
προσπαθούν	να	
εκφραστούν	λεκτικά	

Δεν	απαντούν,	δεν	
γνωρίζουν	

Πώς	αντιμετωπίζουν	οι	
συμμετέχοντες	την	έννοια	«Αξία»	
πριν	από	τα	διδακτικά	πειράματα	

Αντιλαμβανονται	
κάποια	διάσταση	της	
έννοιας	

Μπερδεύονται	με	την	
έννοια,	αλλά	
προσπαθούν	να	
εκφραστούν	λεκτικά	

Δεν	απαντούν,	δεν	
γνωρίζουν	

Πώς	αντιμετωπίζουν	οι	
συμμετέχοντες	την	έννοια	
«Συναλλαγή»	μετά	από	τα	
διδακτικά	πειράματα	

Αντιλαμβανονται	
κάποια	διάσταση	της	
έννοιας	

Μπερδεύονται	με	την	
έννοια,	αλλά	
προσπαθούν	να	
εκφραστούν	λεκτικά	
Δεν	απαντούν,	δεν	
γνωρίζουν	

Πώς	αντιμετωπίζουν	οι	
συμμετέχοντες	την	έννοια	
«Συναλλαγή»	πριν	από	τα	
διδακτικά	πειράματα		

Αντιλαμβανονται	
κάποια	διάσταση	της	
έννοιας	

Μπερδεύονται	με	την	
έννοια,	αλλά	
προσπαθούν	να	
εκφραστούν	λεκτικά	
Δεν	απαντούν,	δεν	
γνωρίζουν	

Πώς	αντιμετωπίζουν	οι	
συμμετέχοντες	την	έννοια	
«Ανταλλαγή»	μετά	από	τα	
διδακτικά	πειράματα	

Αντιλαμβανονται	
κάποια	διάσταση	της	
έννοιας	

Μπερδεύονται	με	την	
έννοια,	αλλά	
προσπαθούν	να	
εκφραστούν	λεκτικά	
Δεν	απαντούν,	δεν	
γνωρίζουν	

Πώς	αντιμετωπίζουν	οι	
συμμετέχοντες	την	έννοια	
«Ανταλλαγή»	πριν	από	τα	
διδακτικά	πειράματα	

Αντιλαμβανονται	
κάποια	διάσταση	της	
έννοιας	

Μπερδεύονται	με	την	
έννοια,	αλλά	
προσπαθούν	να	
εκφραστούν	λεκτικά	
Δεν	απαντούν,	δεν	
γνωρίζουν	

Παράθεση	8	
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Παρατηρούµε  πώς στην έννοια αξία 14/23 συµµετέχοντες 

αντιλαµβάνονται κάποια διάσταση της έννοιας πριν από τα διδακτικά 

πειράµατα, ενώ 15/23 µετά τα διδακτικά πειράµατα.  Αντίστοιχα, 4/23 πριν και 

5/23 µετά τα διδακτικά πειράµατα µπερδέυονται µε την έννοια. Τέλος, 5/23 

πριν και  3/23 µετά τα διδακτικά πειράµατα δεν γνώριζαν ή δεν έδωσαν 

συγκεκριµένη απάντηση. 

Μεγαλύτερη εξέλιξη παρατηρείται στην έννοια συναλλαγή την οποία 

δεν αντιλαµβάνονται καθόλου πριν από τα πειράµατα, ενώ 12/23 µπορούν να 

αντιληφθούν καποια διάστασή της µετά· 5/23 πριν και 6/23 µετά τα πειράµατα 

µπερδεύονται σχετικά µε την έννοια. Τέλος, 18/23 δεν γνώριζαν και δεν 

απάντησαν πριν τα πειράµατα, ενώ µόνο 5/23 δεν γνώριζαν µετά. 

Αντίστοιχη εξέλιξη παρατηρείται µε την έννοια ανταλλαγή. Εδώ 3/23 

παιδιά αντιλαµβάνονται κάποια διάσταση της έννοιας πριν από τα διδακτικά 

πειράµατα, ενώ ο αριθµός αυτός επταπλασιάζεται µετά τα πειράµατα.  (21/23). 

Και πριν και µετά 2/23 µπερδεύονται µε την έννοια, ενώ 18/23 πριν από τα 

πειράµατα σε αντιδιαστολή 0/23 µετά τα πειράµατα δεν γνωρίζουν ή δεν δίνουν 

κάποια απάτηση σχετικα µε την έννοια «ανταλλαγή». 

4.2.2		Η	γνώση	των	νομισμάτων	

Στο πορτφόλιο φαίνονται φύλλα εργασίας όπου οι συµµετέχοντες 

απεικονίζουν τη γνώση τους σχετικά µε τα νοµίσµατα και την αγοραστική τους 

δύναµη. Ακολουθεί ένας συγκεντρωτικός πίνακας αυτών των αποτελεσµάτων. 

Φαίνεται	στην	παράθεση	9	&	10	ότι	πριν	από	τις	εφαρμογές	8/23		

συμμετέχοντες	 γνώριζαν	 μέτρια	 –	 καθόλου	 τα	 νομίσματα,	 12/23	 τα	

γνώριζαν	 καλά	 και	 3/23	 τα	 γνώριζαν	 πολύ	 καλά.	 Ένα	 μήνα	 μετά	 τις	

εφαρμογές	 δεν	 υπάρχει	 ούτε	 ένας	 συμμετέχων	που	 να	 γνωρίζει	 μέτρια	 –	

καθόλου	τα	νομίσματα,	7/23	τα	γνωρίζουν	καλά,	ενώ	πενταπλασιάζεται	ο	

αριθμός	αυτών	που	τα	γνωρίζουν	τέλεια.			

Γίνεται	 αρκετά	 σαφές	 πώς	 οι	 συμμετέχοντες	 ένα	 μήνα	 μετά	 την	

τελευταία	 εφαρμογή	 έχουν	 βελτιώση	 τη	 γνώση	 τους	 σχετικά	 με	 τα	

νομίσματα,	ενώ	δεν	υπάρχουν	καθόλου	συμμετέχοντες	με	ελάχιστη	γνώση	

αυτών.	
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Πολύ	καλά:	Πριν	από	τα	διδακτικά	
πειράματα:	
	Να	αναγνωρίζει	9-13	νόμισματα	(βλ.	
πορτφόλιο	στο	παράρτημα).	
Μετά	από	τα	διδακτικά	
πειράματα:		
Να	αναγνωρίζει	8-9	νομίσματα	
ξεχωρίζοντάς	τα	από	νομίσματα	που	
δεν	υπάρχουν	(βλ.	πορτφόλιο	στο	
παράρτημα).	

Καλά:	 					Πριν	από	τα	διδακτικά	πειράματα:	
Να	αναγνωρίζει					
5-8	νόμισματα	(βλ.	πορτφόλιο	στο	
παράρτημα).	
Μετά	από	τα	διδακτικά	
πειράματα:		
Να	αναγνωρίζει	5-7	νομίσματα	
ξεχωρίζοντάς	τα	από	νομίσματα	που	
δεν	υπάρχουν	(βλ.	πορτφόλιο	στο	
παράρτημα).	

Μέτρια-	Καθόλου:	
	 Πριν	από	τα	διδακτικά	πειράματα:	

Να	αναγνωρίζει	0-4		νόμισματα	(βλ.	
πορτφόλιο	στο	παράρτημα).	
Μετά	από	τα	διδακτικά	
πειράματα:		
Να	αναγνωρίζει	0-4	νομίσματα	
ξεχωρίζοντάς	τα	από	νομίσματα	που	
δεν	υπάρχουν	(βλ.	πορτφόλιο	στο	
παράρτημα).	

Πόσο γνωρίζουν οι 

συµµετέχοντες τα 

νοµίσµατα 

Π
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ό 
τα
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α 

Μ
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ά 
απ
ό 
τα

 δ
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πε
ιρ
άµ
ατ
α 

Γνωρίζουν τα νοµίσµατα 

µέτρια-καθόλου  

8  0 

Γνωρίζουν τα νοµίσµατα 

καλά 

12 7 

Γνωρίζουν τα νοµίσµατα 

πολύ καλά  

3 15 

	
Παράθεση	9	

Πόσο	γνωρίζουν	οι	συμμετέχοντες	
τα	νομίσματα		

μετά	από	τα	διδακτικά	πειράματα	

Γνωρίζουν	τα	
νομίσματα	μέτρια	-	
καθόλου	

Γνωρίζουν	τα	
νομίσματα	καλά	

Γνωρίζουν	τα	
νομίσματα	πολύ	καλά	

Πόσο	γνωρίζουνοι	συμμετέχοντες	
τα	νομίσματα		

πριν	από	τα	διδακτικά	πειράματα	

Γνωρίζουν	τα	
νομίσματα	μέτρια	-	
καθόλου	

Γνωρίζουν	τα	
νομίσματα	καλά	

Γνωρίζουν	τα	
νομίσματα	πολύ	καλά	

Παράθεση	10	
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Δεν	έχει	αντιστοιχίσει:	 Δεν	έχει	κάνει		
καθόλου		
αντιστοίχιση.		

Έχει	αντιστοιχίσει:	
	
Ελάχιστα	Σωστά:	 	 Έχει	κάνει	1-4		

σωστές	
αντιστοιχίσεις	.	

Αρκετά	Σωστά:	 Πριν	από	τα	
διδακτικά	
πειράματα:		
5-8	σωστές	
αντιστοιχίσεις.	
Μετά	από	τα	
διδακτικά	
πειράματα:		
5-7	σωστές	
αντιστοιχίσεις.	

	
Σωστά:	 Πριν	από	τα	

διδακτικά	
πειράματα:		
9-13	σωστές	
αντιστοιχίσεις.	
Μετά	από	τα	
διδακτικά	
πειράματα:		
8-9	σωστές	
αντιστοιχίσεις.	

Αντιστοίχιση αξίας 

χρηµάτων και 

αγοραστικής δύναµης 

Π
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Δεν έχει αντιστοιχίσει  6 0 

Έχει αντιστοιχίσει 

ελάχιστα σωστά  

15 11 

Έχει αντιστοιχίσει αρκετά 

σωστά  

2 9 

Έχει αντιστοιχίσει σωστά 0 2 

	

Παράθεση	11	

	Αντιστοίχιση	αξίας	χρημάτων	και	
αγοραστικής	δύναμης	

μετά		από	τα	διδακτικά	πειράματα	

Δεν	έχει	αντιστοιχίσει	

Έχει	αντιστοιχίσει	
ελάχιστα	σωστά	

Έχει	αντιστοιχίσει	
αρκετά	σωστά	

Έχει	αντιστοιχίσει	
σωστά	

Αντιστοίχιση	αξίας	χρημάτων	και	
αγοραστικής	δύναμης	

πριν	από	τα	διδακτικά	πειράματα	

Δεν	έχει	αντιστοιχίσει	

Έχει	αντιστοιχίσει	
ελάχιστα	σωστά	

Έχει	αντιστοιχίσει	
αρκετά	σωστά	

Έχει	αντιστοιχίσει	
σωστά	

Παράθεση	12	
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Η	παράθεση	11	&	12	παρουσιάζει	πόσο	οι συµµετέχοντες έχουν	την	

ικανότητα	να	αναγνωρίσουν	την	αγοραστική	δύναμη	ολόκληρης	της	αξίας	

ενός	 νομίσματος	 τη	 δεδομένη	 στιγμή	 που	 γίνεται	 η	 έρευνα.	 Οι	

«αντιστοιχίσεις»	αφορούν	στο	κατά	πόσο	τα	παιδιά	κατάφεραν	να	βρούν	

προϊόντα	ή	υπηρεσίες	που	να	καλύπτονται	από	το	σύνολο	της	αξίας	ενός	

νομίσματος.	

	 Πριν	 τις	 εφαρμογές	 6/23	 συμμετέχοντες	 δεν	 είχαν	 καταφέρει	 να	

αντιστοιχίσουν	προϊόντα	με	χρήματα,	15/23	είχαν	κάνει	ελάχιστες	σωστές	

αντιστοιχίσεις,	μόνο	2/23	είχαν	αντιστοιχίσει	αρκετά	σωστά	ενώ	κανένας	

δεν	είχε	καταφέρει	να	αντιστοιχίσει	σωστά.	

	 Ένα	μήνα	μετά	τις	εφαρμογές	αντιστοιχίζουν	όλοι	οι	συμμετέχοντες	

και	 παρατηρείται	 μείωση	 του	 αριθμού	 αυτών	 που	 έχουν	 αντιστοιχίσει	

ελάχιστα	 σωστά	 (11/22).	 Παρατηρείται	 αύξηση	 του	 αριθμού	 αυτών	 που	

αντιστοίχισαν	 αρκετά	 σωστά	 (9/22)	 και	 δύο	 συμμετέχοντες	

αντιστοιχίζουν	σωστά.		

	 Παρότι	 είναι	 προφανής	 η	 εξέλιξη	 των	 συμμετεχόντων,	 παραμένει	

μεγάλος	 ο	 αριθμός	 αυτών	 που	 δυσκολεύονται	 να	 αντιστοιχίσουν	 αρκετά	

σωστά	την	αξία	των	χρημάτων	με	την	αγοραστική	τους	δύναμη.	Η	μείωση	

του	«αντιστοίχισαν	ελάχιστα»	από	το	15/23	στο	11/22	είναι	αρκετά	μικρή	

για	 να	 δείξει	 σημαντική	 εξέλιξη	 στο	 μέσο	 όρο	 της	 ομάδας	 των	

συμμετεχόντων.	

	

	

4.2.3		Ανάλυση	ερωτηματολογίου	γονιών.	

Από το ερωτηµατολόγιο που δόθηκε στους γονείς καταγράφονται 

συγκεντρωτικά οι περιγραφικές αναφορές τους οι οποίες εκφράζουν τις απόψεις 

τους σχετικά µε την εξέλιξη ή µη που διαπίστωσαν στα παιδιά τους κατά τη 

διάρκεια και µετά τα διδακτικά πειράµατα. Η εξέλιξη αφορά στη γνωστική και 

κοινωνική τους ανάπτυξη και εξέλιξη όπως την αντιλήφθηκαν οι γονείς. 

1. Θετικά στοιχεία που παρατήρησαν οι γονείς στα παιδιά τους 

Ένιωσε πιο υπεύθυνο, τακτοποιεί και οργανώνει τα παιχνίδια του, η οµάδα έδεσε, 

αυξηµένο ενδιαφέρον για την καταγραφή αντικειµένων, χρησιµοποίησε τις νέες 

δεξιότητες, ενισχύθηκε η αυτοπεποίθησή του και πνεύµα της συνοχής, θέλησε να 
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συµµετέχει, περισσότερο επικοινωνιακός, βελτίωση δεξιοτήτων σχετικά µε 

συναλλαγές µε χρήµατα, κινητοποιήθηκε να αναλάβει δράση, βελτίωση στην 

οµιλία και στις ευρύτερες δεξιότητες, αίσθηµα ευθύνης, συνεργασία, ασχολήθηκε 

µε λεπτοµέρεια στο πλαίσιο κάποιων παιχνιδιών, απέκτησε νόηµα η έννοια 

παίρνω-δίνω, βελτίωση στο γραπτό λόγο, παίζει επιτραπέζια που παλιότερα 

δυσκολευόταν, διαχειρίζεται το χαρτζιλίκι της, συνεργασία µε κοινό σκοπό και 

συγκεκριµένο ρόλο, συµµετοχή σε δραστηριότητα που προσοµοιάζει στην 

καθηµερινότητα, έντονη συµµετοχή, πρωτοβουλίες και συµµετοχικότητα, έχτισε 

βάσεις σε ασυνείδητο επίπεδο, χαρούµενο, ενθουσιασµένο, βίωνε ένταση (θετικά) 

έκανε κάτι σηµαντικό που το αφορούσε, το ευχαριστήθηκε, γνώριζε τις τιµές και 

διαχειριζόταν τα ρέστα, επέδρασε θετικά στην αυτοπεποίθησή της, πρωτοβουλία 

να ξεκινάει και να ολοκληρώνει µία δράση, διαχείριση του χώρου-χρόνου-

πραγµάτων, οµαδικότητα-συνεργασία, ένιωθε περήφανος, επέδειξε ενδιαφέρον 

στο να κρατάει ηµερολόγιο, χαρά της προσφοράς. 

2. Αρνητικά στοιχεία: 

είχε έντονο άγχος, πιπίλιζε συνέχεια το δάκτυλό του. 

3. Ουδέτερα στοιχεία: 

Δεν διαπίστωσα κάποια ιδιαίτερη επίδραση στο παιδί. Δεν ήταν ιδιαίτερα 

ενεργός και συµµετοχικός. 

Οµαδοποιώντας τα ευρήµατα από τα ερωτηµατολόγια των γονιών 

µπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι οι περισσότερες θετικές αναφορές 

πλαισιώνουν την προσωπικότητα των συµµετεχόντων σε κοινωνικό – 

συναισθηµατικό επίπεδο. Άλλοι γονείς παρατηρούν µεγάλη εξέλιξη, ενώ άλλοι 

περιορισµένη. Όλοι, όµως, θεωρούν ότι τα παιδιά τους έχουν ωφεληθεί από τη 

συγκεκριµένη εφαρµογή. Αρκετοί από τους γονείς διαπιστώνουν εξέλιξη των 

παιδιών τους στο γνωστικό ή ακόµα και σε ένα µεταγνωστικό επίπεδο. 

Σηµαντική διαπίστωση των περισσότερων είναι πως όλα αυτά που κατέκτησαν 

οι συµµετέχοντες έχουν άµεση εφαρµογή στη βραχυπρόθεσµη ή µεσοπρόθεσµη  

καθηµερινότητά τους. 
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Σηµαντική παρατήρηση (Παράθεση 13) είναι ότι 17/19 γονείς που 

συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο παρατήρησαν θετική εξέλιξη στο παιδί τους, 

ενώ µόνο 4/23 δεν συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγιο, 1/23 παρατήρησε αρνητική 

επίδραση της εφαρµογής και αυτό µόνο κατά την προετοιµασία. Τέλος, 1/23, 

δεν διαπίστωσε κάποια θετική επίδραση στο παιδί. 

 

 Στην παράθεση 14 γίνεται µία προσπάθεια οµαδοποίησης των 

αναφορών των γονιών των συµµετεχόντων σε συνάφεια  µε τα ερευνητικά 

ερωτήµατα. Συγκεκριµένα διαπιστώνεται από τους γονείς σε 6  

ερωτηµατολόγια ότι τα παιδιά έχουν βελτιώση τη χρήση µαθηµατικών 

εργαλείων, σε 3 ότι τα παιδιά κατανοούν τις τρεις βασικές έννοιες (αξία, 

συναλλαγή, ανταλλαγή), σε 5 η κατανόηση αντιστοίχισης αξίας και 

αγοραστικής δύναµης, σε 3 η βελτίωση προσανατολισµου και χωροταξίκης 

οργάνωσης και σε 9 η κατάκτηση της δεξιότητας επίλυσης καταστάσεων 

προβληµατισµού από τα παιδιά που συµµετείχαν στην έρευνα. 

  

Ερωτηματολόγια	που	συμπληρώθηκαν	 19	
Ερωτηματολόγια	που	δεν	
συμπληρώθηκαν	

4	

Οι	γονείς	θεωρούν	ότι	οι	εφαρμογές	
είχαν	θετική	επίδραση	στο	παιδί	
σχετικά	με	συγκεκριμένη	γνώση/	
δεξιότητα	

17	

Οι	γονείς	θεωρούν	ότι	οι	εφαρμογές	
είχαν	αρνητική	επίδραση	στο	παιδί	
σχετικά	με	συγκεκριμένη	γνώση/	
δεξιότητα	

1	

Οι	γονείς	θεωρούν	ότι	οι	εφαρμογές	δεν	
είχαν	ιδιαίτερη	επίδραση	στο	παιδί	
σχετικά	με	συγκεκριμένη	γνώση/	
δεξιότητα	

1	

Παράθεση	13	
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Οι γονείς δεν γνώριζαν ιδιαίτερα πολλές λεπτοµέρειες µε τι 

ασχολούνταν ακριβώς τα παιδιά τους. Αυτό που ζητήθηκε ένα µήνα µετά τα 

διδακτικά πειράµατα είναι να καταγράψουν ιδιαίτερα εµφανή χαρακτηριστικά 

εξέλιξης ή παλλινδρόµησης των παιδιών σε τοµείς όπως τους αντιλαµβάνονται 

οι ίδιοι. Δεν οριοθετούνται τα ερωτήµατα γύρω από τα ερευνητικά ερωτήµατα 

όπως φαίνεται και στην παράθεση των ερωτηµατολογίων στο παράρτηµα. 

 Οι γονείς των συµµετεχόντων οδηγούνται στη διαπίστωση της εξέλιξης 

των παιδιών τους στους συγκεκριµένους τοµείς που αποτελούν το πλαίσιο των 

ερευνητικών ερωτηµάτων χωρίς καθοδήγηση από τις ερωτήσεις ή από την 

περιγραφή των δραστηριοτήτων. 

 Συµπερασµατικά, από την ανάλυση προκύπτει ότι τα δύο διδακτικά 

πειράµατα έχουν ενεργοποιήσει τη σκέψη των συµµετεχόντων σχετικά µε τα 

ερωτήµατα που τίθενται. Αυτή η πρώτη διαπίστωση προκύπτει από τη µελέτη 

του πορτφόλιο συµµετεχόντων, αλλά και από τις σηµειώσεις των δύο 

παρατηρητών.  

Ερευνητικό Ερώτηµα Αναγνώριση επίτευξης (αριθµός γονιών που 

αναγνωρίζουν ότι το παιδί τους έχει πετύχει 

το συγκεκριµένο στόχο) 

Μαθηµατικά εργαλεία 6 

«αξία», «συναλλαγή», «ανταλλαγή» 3 

Αντιστοίχιση και αναγνώριση της χρηµατικής 

αξίας συγκεκριµένων αντικειµένων. 

5 

Προσανατολισµός – χωροταξική οργάνωση 3 

Επίλυση καταστάσεων προβληµατισµού. 9 

Παράθεση	14	
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Κεφάλαιο	5:		 Συζήτηση	–	Συμπεράσματα		
 

 Στην παρούσα έρευνα διενεργήθηκαν δύο διδακτικά πειράµατα σε 

παιδιά πρώτης δηµοτικού του σχολικού έτους 2015-16. Στα πειράµατα αυτά 

χρησιµοποιήθηκε η τεχνική «παιχνίδι ρόλου» της Δραµατικής Τέχνης στην 

Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριµένα τα παιδιά συµµετείχαν σε ένα πείραµα κατά το 

οποίο δηµιουργήθηκε µία φανταστική συνθήκη ενός πολυκαταστήµατος, όπου 

τα παιδιά ανέλαβαν το ρόλο του δηµιουργού του καταστήµατος, του πωλητή, 

του ταµία και του πελάτη. Στο δεύτερο διδακτικό πείραµα τα παιδιά 

συµµετείχαν σε µία περισσότερο ρεαλιστική συνθήκη όπου υπήρχαν 

«πραγµατικοί» πελάτες και χρησιµοποιήθηκαν «πραγµατικά» χρήµατα.  

Τίθεται λοιπόν ο προβληµατισµός σε ποιο βαθµό ένα διδακτικό 

πείραµα, που στηρίζεται σε τεχνικές Δραµατικής Τέχνης στην Εκπαίδευση, 

µπορεί να ενισχύσει παιδιά ηλικίας 5-7 ετών να προσεγγίσει αποτελεσµατικά 

µαθηµατικούς στόχους.  Η βιβλιογραφία που συγκεντρώθηκε και µελετήθηκε 

έδωσε κάποιες ενδείξεις σχετικά µε το αποτέλεσµα. Η έρευνα αυτή στοχεύει να 

βοηθήσει στην εδραίωση της ΔΤΕ ως µεθόδου προσέγγισης και επίτευξης 

γνωστικών στόχων. 

Η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε µε τα ακόλουθα δεδοµένα τα όποια 

είτε βοήθησαν στην εξέλιξή της είτε αποτέλεσαν τροχοπέδη. Κατ’ αρχάς η 

έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε ένα ιδιωτικό σχολείο µε συγκεκριµένα κοινωνικά 

και οικονοµικά χαρακτηριστικά. Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά αφορούν 

βασικά τους γονείς των συµµετεχόντων. Η οικονοµική κατάσταση του σχολείου 

(έναντι ενός δηµοσίου) δεν παίζει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο, διότι η απαίτηση 

υλικοτεχνικής υποδοµής από το σχολείο για τα συγκεκριµένα πειράµατα ήταν 

ελάχιστη. Αυτό που βοήθησε στην έκβαση της έρευνας, από την πλευρά του 

σχολείου, ήταν η εµπιστοσύνη προς το δάσκαλο- ερευνητή χωρίς να 

δηµιουργούνται γραφειοκρατικά ή άλλα κωλύµατα.  

Ένα στοιχείο που θα µπορούσε να θεωρηθεί υποστηρικτικό της έρευνας 

και ίσως να αποτελέσει σηµείο διαφωνίας σχετικά µε την διάχυση των 

συµπερασµάτων σε άλλα σχολεία είναι το κοινωνικό-πολιτιστικό υπόβαθρο των 

παιδιών. Σίγουρα υπάρχει µία καλή οικονοµική βάση των οικογενειών (όπως 

αναλύεται στο κεφάλαιο 3), αλλά οι συµµετέχοντες στο ξεκίνηµα της πρώτης 

δηµοτικού δεν είχαν κατακτηµένες γλωσσικές ή άλλες δεξιότητες. Το προφίλ 
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των οικογενειών δεν υποστηρίζουν την εντατική διδασκαλία µε µηχανιστικούς 

τρόπους. Έτσι, τα παιδιά δεν είχαν κατακτηµένο οτιδήποτε περισσότερο από 

αυτό που απαιτείται να έχουν στην πρώτη δηµοτικού τα παιδιά σε οποιοδήποτε 

σχολείο της Ελλάδας. 

Το πλαίσιο διενέργειας των διδακτικών πειραµάτων ήταν γνωστό και 

εφαρµοσµένο και σε προηγούµενα σχολικά έτη στο συγκεκριµένο σχολείο. 

Συνεπώς δεν προέκυψαν αναπάντεχα τεχνικά ή οργανωτικά προβλήµατα. Ο 

χρόνος ήταν λιγοστός προκειµένου να προετοιµαστούν και να 

πραγµατοποιηθούν τα διδακτικά πειράµατα, αλλά αρκετός για την τελική 

υλοποίησή τους. 

Ένα ακόµη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ήταν το ότι ο ερευνητής ήταν και 

δάσκαλος της συγκεκριµένης τάξης. Αυτό προσφέρει αρκετά θετικά, αλλά και 

κάποια αρνητικά χαρακτηριστικά στη διαδικασία. Κατ’ αρχάς η εξοικείωση των 

παιδιών και εµπιστοσύνη που έδειξαν προς τον δάσκαλο – ερευνητή βοήθησε 

στο να µην υπάρχει ανάγκη χρόνου γνωριµίας και ανάπτυξης της εµπιστοσύνης. 

Επιπλέον, δεν δηµιουργήθηκαν τεχνικές κωλυσιεργίες όπως προαναφέρθηκε, 

λόγω της πείρας του δασκάλου και του σχολείου στις συγκεκριµένες 

δραστηριότητες. Τρίτο θετικό χαρακτηριστικό ήταν ότι δεν υπήρχε πρόβληµα 

διάθεσης χρόνου από το «µάθηµα», αφού οι δραστηριότητες δοµήθηκαν στο 

πλαίσιο επίτευξης των γνωστικών στόχων της τάξης.  

Στα αρνητικά θα µπορούσε να συνυπολογιστεί η σύνδεση που έχει ο 

δάσκαλος µε µία συγκεκριµένη οµάδα παιδιών µε την οποία είναι ήδη 

συναισθηµατικά δεµένος. Αυτό ξεπεράστηκε µε την παρουσία δύο 

παρατηρητών, την βιντεοσκόπηση και την ηχογραφηµένη συνέντευξη. 

Επιπλέον, η µελέτη του πορτφόλιο συµµετεχόντων και η αριθµητικοποίηση των 

δεδοµένων δίνει την ευκαιρία για αντικειµενικότερη παρατήρηση και 

αναστοχασµό.   

Τέλος, µέσα στις αντικειµενικές δυσκολίες της έρευνας αυτής θα πρέπει 

να συνυπολογιστεί ο µικρός διαθέσιµος χρόνος για βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

το µικρό χρονικό διάστηµα πραγµατοποίησης των διδακτικών πειραµάτων και 

οι αντικειµενικές δυσκολίες οργάνωσης των παιδιών στη συγκεκριµένη ηλικία. 

Επιπλέον, µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο συζήτησης ο βαθµός δυσκολίας 

του δεύτερου διδακτικού πειράµατος.  
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Ακολουθώντας την ανάπτυξη του προηγούµενου κεφαλαίου, το οποίο 

βασίζεται στα ερευνητικά ερωτήµατα θα αναπτυχθούν τα συµπεράσµατα του 

ερευνητή στα πεδία: 

1. Άθροισµα και τεχνικές 

2. Γνώση των νοµισµάτων (αριθµητική και κοινωνική διάσταση) 

3. Γνώση και εφαρµογή των εννοιών: αξία, συναλλαγή, ανταλλαγή. 

4. Χωροταξική οργάνωση. 

5. Επίλυση καταστάσεων προβληµατισµού. 

5.1	 Άθροισμα	και	τεχνικές	

 Τα παιδιά σε πολλές διαδικασίες των διδακτικών πειραµάτων έκαναν 

χρήση του αθροίσµατος επινοώντας διαφορετικές τεχνικές υπολογισµού κάθε 

φορά. Υπενθυµίζεται ότι η έννοια του αθροίσµατος δεν έχει κατακτηθεί ακόµη 

και οι τεχνικές υπολογισµών δεν έχουν δουλευτεί σχεδόν καθόλου στην τάξη. 

Τα παιδιά γνωρίζουν να χρησιµοποιούν το αριθµητήριο, τα δάχτυλα και την 

αριθµογραµµή.  

Κατά την ψηφοφορία (επιλογή καταστήµατος στο 1ο διδακτικό πείραµα) 

αριθµούν τις ψήφους µε ανάταση του χεριού και καταγράφουν τον αριθµό. Εδώ 

το άθροισµα αποκτάει µία κοινωνική και συναισθηµατική διάσταση. Κοινωνικά 

γίνεται (ή δεν γίνεται) αποδεκτή η επιλογή των περισσότερων. Παράλληλα και 

εξαιτίας αυτής της επιλογής δηµιουργούνται συναισθήµατα απογοήτευσης, 

λύπης, δηµιουργείται εκνευρισµός, αλλά και αίσθηµα πικρίας. Αυτό προκύπτει 

αρκετά ξεκάθαρα από την αξιολόγηση της δραστηριότητας µε την ολοκλήρωσή 

της.  

 Όταν τα παιδιά καλούνται να καταµετρήσουν τα χρήµατα που τους 

δίνονται (2€ + 1€), κάποια µπερδεύονται θεωρώντας το δίευρω ως µονάδα. Τα 

ίδια παιδιά, λίγη ώρα αργότερα υπολογίζουν τα χρήµατα του καταστήµατός 

τους χρησιµοποιώντας «αυτοσχέδιες» τεχνικές. Αυτή η διαπίστωση δεν µας 

δείχνει πως «έµαθαν» να υπολογίζουν, αλλά µπαίνοντας στη συγκεκριµένη 

διαδικασία (διδακτικό πείραµα) προκύπτει η ανάγκη για υπολογισµούς. Έτσι 

ενεργοποιείται ο µηχανισµός της σκέψης. Αντίστοιχο παράδειγµα και εξέλιξη 

διαπιστώνουµε στην έρευνα των Ginsburg H., Choi E. κοκ (1997) και Saxe 

(2014) όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 2 (σελίδα 17). 
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 Την ηµέρα λειτουργίας του «Μαγαζάκι Αλληλεγγύης» οι συµµετέχοντες 

εκτελούσαν τις ακόλουθες πράξεις: Υπολογισµό κόστους περισσότερων των 

δύο ειδών (π.χ. ο πελάτης αγοράζει τρία ή περισσότερα βιβλία), υπολογισµός 

κουπονιών που αντιστοιχούν σε αυτό το κόστος. Αναπτύσσονται στη 

συγκεκριµένη διαδικασία δύο µαθηµατικές δεξιότητες που δεν έχουν διδαχθεί 

ρητά: το πολλαπλό άθροισµα και το συµπλήρωµα. Ακόµη και στις περιπτώσεις 

των παιδιών που δεν τα κατάφερναν να βρουν ακριβώς το ποσό (λόγω του 

ύψους της τιµής) εκείνα τα παιδιά είχαν καταφέρει να οργανώσουν τη σκέψη 

τους για αυτές τις δεξιότητες. Το συµπλήρωµα χρησιµοποιείται 

αποτελεσµατικά στο «µαγαζάκι στην τάξη» όταν οι ταµίες θέλουν να δώσουν 

ρέστα στους πελάτες. Σε αυτήν την κατάσταση προβληµατισµού οδηγούνται 

υπολογίζοντας «τι απόσταση έχει η τιµή του προϊόντος από το ποσό που δίνει ο 

πελάτης.  

 Την τελευταία ηµέρα του διδακτικού πειράµατος, στην καταµέτρηση 

µέρους των συνολικών χρηµάτων του «µαγαζάκι αλληλεγγύης» ήταν εµφανής η 

ευχέρεια υπολογισµών και η χρήση αυθόρµητων µηχανισµών στους 

υπολογισµούς. 

 Συµπερασµατικά µπορούµε να διαπιστώσουµε πως καθώς τα παιδιά 

ενεπλάκησαν στη διαδικασία υπολογισµών µέσα από µία κατάσταση που τα 

αφορούσε άµεσα ανέπτυξαν µηχανισµούς τέτοιους ώστε να καταλήγουν 

γρηγορότερα και αποτελεσµατικότερα στο άθροισµα. 

5.2		 Γνώση	των	νομισμάτων	(αριθμητική	και	κοινωνική	διάσταση)	

 Δύο σηµαντικές δεξιότητες που βοηθούν στην ένταξη στην οικονοµική 

πραγµατικότητα µίας κοινωνίας –η οποία βασίζεται στις οικονοµικές 

συναλλαγές-  είναι η αναγνώριση των νοµισµάτων που υπάρχουν και της 

αγοραστικής τους δύναµης. Για τις συγκεκριµένες δεξιότητες δόθηκαν φύλλα 

εργασίας µε έλεγχο των γνώσεων πριν και µετά τα διδακτικά πειράµατα. Έπειτα 

από την ανάλυσή τους στο προηγούµενο κεφάλαιο διαπιστώνουµε ότι τα δύο 

διδακτικά πειράµατα βοήθησαν ιδιαίτερα στην αναγνώριση των νοµισµάτων, 

ενώ δεν παρατηρήθηκε µεγάλη πρόοδος στην αντιστοίχιση αγοραστικής 

δύναµης και νοµίσµατος. 

 Πιο συγκεκριµένα παρατηρήσαµε πως µετά τα πειράµατα 

πενταπλασιάστηκε ο αριθµός αυτών που γνώριζαν πολύ καλά τα νοµίσµατα, 
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ενώ µηδενίστηκε ο αριθµός αυτών που δεν τα γνώριζαν καθόλου. Αντιθέτως, 

στην αντιστοίχιση νοµισµάτων και αγοραστικής δύναµης του συνόλου της 

αξίας ενός νοµίσµατος παρατηρείται µικρή πρόοδος µετά τα διδακτικά 

πειράµατα. Παρότι είναι προφανής η εξέλιξη των συµµετεχόντων, παραµένει 

µεγάλος ο αριθµός αυτών που δυσκολεύονται να αντιστοιχίσουν αρκετά σωστά 

την αξία των χρηµάτων µε την αγοραστική τους δύναµη.  

Μπορούµε να θεωρήσουµε σχεδόν σίγουρο πως η εξέλιξη της γνώσης 

των παιδιών σχετικά µε τα νοµίσµατα προήλθε από τα διδακτικά πειράµατα και 

όχι από κάποιον άλλον παράγοντα βασίζεται αφενός στο γεγονός ότι αυτήν την 

περίοδο δεν διδάχτηκαν µε άλλη διαδικασία τα νοµίσµατα, αφετέρου δεν έγινε 

κάποιου είδους κινητοποίηση των γονέων προκειµένου να βοηθήσουν µε 

κάποιο τρόπο τα παιδιά τους στο συγκεκριµένο τοµέα. Ο ισχυρισµός αυτός 

βασίζεται στο γεγονός ότι οι γονείς γνώριζαν ελάχιστα σχετικά µε την 

συγκεκριµένη δραστηριότητα κατά την προετοιµασία. 

5.3	 Γνώση	 και	 εφαρμογή	 των	 εννοιών:	 αξία,	 συναλλαγή,	

ανταλλαγή.	

 Προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσο τα παιδιά στην συγκεκριµένη 

ηλικία µπορούν να αντιληφθούν τις έννοιες αξία, συναλλαγή, ανταλλαγή 

δόθηκε στην αρχή και στο τέλος µία συνέντευξη από τα παιδιά για αυτές τις 

έννοιες. Παρατηρούµε από την ανάλυση για την έννοια αξία η εξέλιξη είναι 

σχετικά µικρή δεδοµένου ότι πριν από τα διδακτικά πειράµατα, αλλά και µετά ο 

αριθµός αυτών που γνωρίζουν κάποια διάσταση της έννοιας είναι σχεδόν ο 

ίδιος (14/23 & 15/23). Χρειάζεται να επισηµανθεί ότι εξαρχής σχεδόν τα µισά 

παιδιά της τάξης είχαν γνώση για κάποια διάσταση της έννοιας.  Σε 4/23 

συµµετέχοντες παρατηρείται ότι µπερδεύονται µε την έννοια και αυτός ο 

αριθµός αυξάνεται µετά τα πειράµατα. Αυτό που συµβαίνει είναι πως δύο από 

τους συµµετέχοντες που πριν από τα διδακτικά πειράµατα δεν γνώριζαν κάτι 

για την έννοια, µετά από αυτά, ένας κατανόησε την έννοια και ένας άρχισε να 

κατανοεί, αλλά µε σχετική δυσκολία. 

 Παρατηρείται στη διαδικασία του πρώτου διδακτικού πειράµατος από 

τα στιγµιότυπα που βιντεοσκοπήθηκαν ότι η έννοια της αξίας αποκτάει 

ιδιαίτερα έντονο συναισθηµατικό χαρακτήρα. Αυτό φαίνεται όταν τελειώνουν 

τα χρήµατα κάποιων παιδιών και η διάθεση να αγοράσουν πράγµατα είναι 
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έντονη. Σε αυτό το σηµείο λειτουργεί το «αυτονόητο» για όσα παιδιά δεν έχουν 

αναπτύξει ακόµη τους κοινωνικούς µηχανισµούς σχετικά µε την έννοια του 

ανήκειν. Αυτά τα παιδιά θεωρούν δεδοµένο ότι όταν θέλουν κάτι το παίρνουν. 

Αυτή η λογική δίνεται από το σπίτι. Όχι µε την έννοια του παίρνω, κι ας µην 

είναι δικό µου, αλλά περισσότερο µε την έννοια του ότι οι γονείς παρέχουν στα 

παιδιά τους ό,τι επιθυµήσουν. Έτσι κάποια παιδιά, όταν τους τέλειωσαν τα 

χρήµατα πήραν αντικείµενα χωρίς να τα πληρώσουν. 

 Εδώ η έννοια της αξίας δηµιουργεί συναισθήµατα που δυσκολεύουν τα 

συγκεκριµένα παιδιά, αλλά και τα άλλα που αναγκάζονται να απαιτήσουν από 

αυτό τα χρήµατα. Η έννοια της αξίας αποκτάει έντονη συναισθηµατική χροιά. 

Επιπλέον διαταράσσει τις κανονικές κοινωνικές συνθήκες της οµάδας. Στο ίδιο 

συναισθηµατικό υπόβαθρο στέκεται και η έννοια της συναλλαγής. 

Παρατηρείται ότι το συγκεκριµένο παιδί στερείται ιδεών ή διάθεσης να βρει 

ιδέες για να αποκτήσει το συγκεκριµένο βιβλίο. Η έννοια της συναλλαγής ή η 

αντικατάστασή της από την έννοια της ανταλλαγής παρακάµπτονται από το 

συγκεκριµένο παιδί. Η αντίδραση της οµάδας το οδηγεί στο να αντιληφθεί τις 

έννοιες αυτές µέσα από τα συναισθήµατα που το διαπερνούν. Η επιστροφή του 

βιβλίου είναι µία πράξη ήττας, αλλά και, πιθανόν, κατανόησης του 

συγκεκριµένου κοινωνικού κανόνα. 

Άλλα παιδιά προσπάθησαν να παράγουν χρήµατα πουλώντας κάτι που 

είχαν αγοράσει ή φτιάχνοντας άλλα για να πουλήσουν. Εδώ ξεκίνησε ένα 

παιχνίδι διαπραγµάτευσης της αξίας του αντικειµένου. Η κάθε πλευρά 

διεκδίκησε το καλύτερο από άποψη τιµής υπερτιµώντας ή υποτιµώντας την 

αξία του αντικειµένου.  

Αρκετά ξεκάθαρη διαχείριση της έννοιας «αξία» είναι στην περίπτωση 

των παιδιών που λένε ποιο κατάστηµα τους φάνηκε ακριβότερο ή φθηνότερο. 

Δεν κυριάρχησε η τόσο η λογική του καταστήµατος που είχε ποιο υψηλές τιµές, 

αλλά του καταστήµατος από το οποίο δεν τους άρεσαν τα προϊόντα ή τα 

βρήκαν ακριβά σε σχέση µε αυτό που ήταν ή που πρόσφεραν. Μπαίνει, λοιπόν 

η έννοια της αξίας σε µία διαφορετική, πιο σύνθετη διάσταση. Δεν είναι απλά 

µία σύγκριση ύψους χρηµάτων, αλλά συνδυασµός «ποιότητας», «ποσότητας», 

«αισθητικής» και χρηµάτων. 

Η ίδια σύνθετη διάσταση της έννοιας διαφαίνεται και στο µαγαζάκι 

αλληλεγγύης στη φάση που οµαδοποιούν τα αντικείµενα και τους δίνουν 
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ονοµαστική αξία. Ενώ αρχικά επιλέγεται για κάποια αντικείµενα η υψηλότερη 

τιµή (5€), στη συνέχεια είτε µε παρότρυνση του δασκάλου, είτε των 

συµµαθητών ξανασυζητούν για αυτές τις τιµές. Διαπιστώνεται πως το ύψος της 

τιµής επηρεάστηκε από το µέγεθος του κουτιού ή από το πόσο τους άρεσε το 

παιχνίδι. Μπήκαν ως ιδέες και άλλα κριτήρια (ενδιαφέρον παιχνίδι, υλικά 

κατασκευής κλπ) και επαναπροσδιορίστηκαν οι τιµές. Σε γενικές γραµµές η 

επιλογή τιµής (αξίας) από τα παιδιά ήταν αρκετά επιτυχείς. 

 Στην έννοια συναλλαγή παρατηρείται από τις συνεντεύξεις πριν και 

µετά τα διδακτικά πειράµατα ότι η εξέλιξη της κατανόησης της έννοιας είναι 

πολύ µεγάλη. Φαίνεται ότι αυξάνεται σχεδόν στο µισό της τάξης ο αριθµός που 

µπορεί να αντιληφθεί µία διάσταση της έννοιας «συναλλαγή», ενώ αρχικά 

κανένα παιδί δεν µπορούσε να την αντιληφθεί. Ένας µικρός αριθµός (6/23) 

µπερδεύεται µε την έννοια ενώ ένας αντίστοιχος αριθµός παιδιών (5/23) δεν 

µπορούν να δώσουν κάποια απάντηση (δεδοµένου ότι πριν τα διδακτικά 

πειράµατα ο αριθµός αυτός ήταν 18/23). 

 Η έννοια «συναλλαγή» βρίσκεται στο υπόβαθρο της συνολικής 

διαδικασίας. Ακόµη και τα παιδιά που δεν κατάφεραν να δώσουν µία απάντηση 

για το τι είναι συναλλαγή µπορεί να εκτιµηθεί από την παρατήρηση ότι 

µπορούν να την εφαρµόσουν. Θα πρέπει να δώσουν χρήµατα για να πάρουν 

κάτι, θα πρέπει να κοστολογήσουν τα προϊόντα τους, µπαίνουν στη διαδικασία 

να δώσουν ρέστα. Επιπλέον στο πλαίσιο του µαγαζάκι αλληλεγγύης καλούνται 

ανάλογα µε το πόσο έχουν κοστολογήσει κάποιο είδος να ακυρώσουν το ποσό 

σε κουπόνια. Τέλος, στην επαφή τους µε τους «πελάτες» χρειάζεται να 

χρησιµοποιήσουν όρους της συναλλαγής όπως: κοστίζει, τιµή, πληρωµή κλπ. 

 Αντίστοιχα, στη έννοια «ανταλλαγή» φαίνεται µία αξιοσηµείωτη 

πρόοδος και στην αντίληψη κάποιας διάστασης της έννοιας και στη µη γνώση ή 

µη απάντηση. Ενώ ο αριθµός αυτών που µπερδεύονται µε την έννοια είναι ίδιος 

και πριν και µετά από τα διδακτικά πειράµατα, δεν είναι ίδιοι οι συµµετέχοντες 

που µπερδεύονται µε την συγκεκριµένη έννοια. Είναι διαφορετικοί δύο 

συµµετέχοντες οι οποίοι στην πρώτη συνέντευξη ανήκαν στο πεδίο «δεν 

γνωρίζω/ δεν απαντώ». Αυτό που είναι αξιοπρόσεκτο και µη αναµενόµενο είναι 

ο µικρός αριθµός γνώσης της έννοιας πριν από τα διδακτικά πειράµατα. Η 

άποψη αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι η ανταλλαγή ως έννοια, αλλά και ως 

λέξη υπάρχει από αρκετά νωρίς στο λεξιλόγιο των παιδιών· καθηµερινά 
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ανταλλάσσουν παιχνίδια, αυτοκόλλητα, τάπες κλπ. Πιθανολογείται µία 

αδυναµία διαµόρφωσης ορισµού, λόγω µη κατακτηµένων γλωσσικών 

δεξιοτήτων. Τα διδακτικά πειράµατα συνεπώς είτε βοήθησαν στην κατάκτηση 

αυτών των γλωσσικών δεξιοτήτων (παράλληλα µε τη γλωσσική τους εξέλιξη 

αυτήν την περίοδο) είτε βοήθησαν στην καλύτερη κατανόηση της έννοιας. 

 Η ανταλλαγή εµφανίζεται πολύ έντονα στο µαγαζάκι στην τάξη όταν 

τελειώνουν τα χρήµατα. Τα παιδιά µπαίνουν στη διαδικασία να ανταλλάξουν 

κάτι που αγόρασαν µε κάτι που επιθυµούν να αγοράσουν, αλλά δεν έχουν τα 

απαραίτητα χρήµατα. Σε αυτό το σηµείο κάνει την εµφάνισή της και η έννοια 

της αξίας, στο πλαίσιο της διαπραγµάτευσης. Για ένα –α- αντικείµενο  πόσα –β- 

να δώσω; Τα παιδιά υπερασπίζονται την υποκειµενικότητα της αξίας του 

αντικειµένου τους και επιχειρηµατολογούν για τη χαµηλή αξία του 

αντικειµένου που πρόκειται να ανταλλάξουν. Η ανταλλαγή και η αξία φαίνεται 

να είναι έννοιες πιο ξεκάθαρες στη σκέψη των παιδιών (άσχετα µε τις ενδείξεις 

στις συνεντεύξεις). Η εφαρµογή αποδεικνύει πως η εσωτερική κατανόηση τους 

έχει επιτευχθεί. 

 Η ανταλλαγή στο µαγαζάκι αλληλεγγύης δεν είναι αρκετά ξεκάθαρη, 

διότι δεν ανταλλάσσονται είδη, αλλά αγοράζονται. Όµως υπάρχει στο 

υπόβαθρο της σκέψης, διότι τα αντικείµενα που πουλήθηκαν ήταν αντικείµενα 

που έφεραν τα ίδια τα παιδιά. Είναι µία διαδικασία ανταλλαγής µε έµµεση 

συναλλαγή. Το στοιχείο της ανταλλαγής στο µαγαζάκι αλληλεγγύης ενισχύεται 

περισσότερο µε την αγορά προϊόντων που έχουν ανάγκη κοινωνικές οµάδες και 

η παράδοσή τους από τα παιδιά.  

 Σηµαντική παρατηρήση είναι ότι η έννοια αξία, πέρα από τον γλωσσικό 

ορισµό από τα παιδιά, παρατηρείται µετά από τα διδακτικά πειράµατα µία 

ποιοτική διαφοροποίηση. Την αξία την προσεγγίζουν περισσότερο σε επίπεδο 

διαπροσωπικών σχέσεων, και αξίας αντικειµένων, παρά συγκριτική οικονοµικά 

έννοια. Αυτό, εκτιµούµε πως οφείλεται στην ιδιαίτερη ενασχόληση των παιδιών 

µε τα αντικείµενα σε ένα επίπεδο περισσότερο ποιοτικής ανάλυσης και 

παρατήρησης, αλλά και στο γεγονός ότι οι διαπροσωπικές τους σχέσεις 

αποτέλεσαν βασικό εργαλείο για την ολοκλήρωση των δύο διδακτικών 

πειραµάτων. 

Ακόµη, παρατηρείται πώς οι τρεις έννοιες «αξία», «συναλλαγή», 

«ανταλλαγή» είναι αλληλοεµπλεκόµενες. Η αξία ως πυλώνας κινεί τη 
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διαδικασία της ανταλλαγής, εφόσον δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί 

συναλλαγή. Παρατηρείται λοιπόν ότι οι βασικές έννοιες που προσπαθούν τα 

διδακτικά πειράµατα να αναπτύξουν στα παιδιά προκύπτουν µέσα στο ίδιο τους 

το βίωµα (Chronaki Anna, 1997:14) 

Συνεπώς αντιλαµβάνονται πολύ καλά στην ουσία τους και τις 

τρεις έννοιες µέσα από τη συνειρµική διαδικασία: Δεν µπορώ να 

συναλλαγώ διότι δεν έχω χρήµατα. Μπορώ να ανταλλάξω, άρα 

πρέπει να συµφωνήσω την αξία του αντικειµένου που θέλω να 

αγοράσω προκειµένου να πετύχω την ανταλλαγή. 

 

5.4	 Χωροταξική	οργάνωση	

 Μία ακόµη µαθηµατική έννοια που έχει να κάνει µε την οργάνωση του 

χώρου, του περιβάλλοντος του κάθε διδακτικού πειράµατος. Διαπιστώνεται πώς 

και στα δύο πειράµατα τα παιδιά γρήγορα αντιλήφθηκαν τη θέση τους στο 

χώρο και την έκταση που καταλαµβάνουν. Οι παρεµβάσεις στο µαγαζάκι στην 

τάξη από τις οµάδες που ενοχλούνταν προς µία συγκεκριµένη οµάδα δείχνει 

κατ’ αρχάς την αντίληψη της έλλειψης χώρου από τις οµάδες αυτές, αλλά 

έπειτα από την παρατήρηση, την αντίληψη του µεγάλου χώρου που 

καταλάµβανε η οµάδα µε το περίπτερο. 

 Στο µαγαζάκι αλληλεγγύης υπήρχε µία µεγαλύτερη απαίτηση σε σχέση 

µε τη διαµόρφωση και τη γνώση του χώρου. Η διαµόρφωση κάτοψης της τάξης. 

Αυτό φάνηκε από τις κατόψεις που διαµόρφωσαν τα ζευγάρια των παιδιών. 

Παρότι η άσκηση δεν συνάδει µε τις γνώσεις της συγκεκριµένης ηλικίας 

παρατηρούµε ότι ένας µεγάλος αριθµός παιδιών (6/11 ζευγάρια, δηλαδή 12 

παιδιά) καταφέρνει να αποτυπώσει αρκετά ικανοποιητικά το χώρο ως κάτοψη. 

Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη άσκηση απαιτείται προκειµένου να 

ολοκληρωθεί το µαγαζάκι αλληλεγγύης, ενεργοποιεί µηχανισµούς σκέψης των 

παιδιών ώστε µέσα από ένα οργανωµένο πλαίσιο πληροφοριών να µπορούν να 

κάνουν «οτιδήποτε» (Bruner, 1966).  

 Παρατηρείται λοιπόν στις κατόψεις 2, 3, 4, 6, 7, 9 η ικανότητα σωστής 

αποτύπωσης του χώρου της τάξης (ντουλάπια, πίνακας, γραφείο, χώρος 

συζήτησης, εξώπορτα, παράθυρα) ως προς τον προσανατολισµό και την 

κλίµακα. Η τοποθέτηση των θρανίων, µε τρόπο ώστε να γίνουν πάγκοι-
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πωλητήρια στο µαγαζάκι, πραγµατοποιήθηκε µε πλήρη αντίληψη του χώρου. 

Φαίνεται λοιπόν µία επιβεβαίωση του πειράµατος του Hughes (Donaldson, 

1979) όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 2. 

Συνεπώς, φαίνεται πως η χωροταξική αντίληψη των παιδιών 

ενεργοποιείται και εξελίσσεται όχι µόνο µέσα από τα παραγόµενα σχέδια, αλλά 

και από τη διαδικασία διαµόρφωσης του χώρου µε βάση το επιλεγµένο σχέδιο. 

Η δεξιότητα αυτή έβαλε τα παιδιά να τοποθετήσουν τα θρανία µε τρόπο που 

υπαγόρευε το σχέδιο. Είναι µία διαδικασία ανάγνωσης –αποκωδικοποίησης- 

του σχεδίου. Τα παιδιά που είχαν κάνει το επιλεγµένο σχέδιο λειτούργησαν ως 

καθοδηγητές και ελεγκτές της διαδιακασίας τοποθέτησης των θρανίων και του 

αποτελέσµατος. Πρότειναν προσαρµογές και ιδέες για σωστότερη τοποθέτηση. 

Επιπλέον, παρατηρήθηκαν προβλήµατα που µπορεί να είχε το σχέδιο και 

προτάθηκαν επιτόπου προσαρµογές. Μέσα από την επικοινωνία τα παιδιά 

κατάφεραν να αναπτύξουν έναν διάλογο µαθηµατικό όσον αφορά την 

χωροταξική οργάνωση. Ένα διάλογο ιδιαιτέρως αποτελεσµατικό, 

αναλογιζόµενοι το τελικό αποτέλεσµα (Chapin , O' Connor, & Anderson , 

2009). 

5.5	 Επίλυση	καταστάσεων	προβληματισμού.	

 Μελετώντας την ανάλυση καταστάσεων προβληµατισµού 

διαπιστώνουµε ότι τα παιδιά βρίσκονται διαρκώς σε µία διαδικασία 

µαθηµατικού διαλόγου προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις συγκεκριµένες 

καταστάσεις. Μπορούµε να αναγνωρίσουµε µαθηµατική συζήτηση σχετικά µε 

τη σύγκριση ποσοτήτων στη περίπτωση διαφωνίας σχετικά µε το αποτέλεσµα 

της ψηφοφορίας. Η σύγκριση ποσοτήτων είναι το περίβληµα του θέµατος διότι 

η ουσιαστική διαφωνία ήταν περισσότερο συναισθηµατική, παρά µαθηµατική.  

Αντίστοιχα διαπιστώνουµε να υπάρχει στις καταστάσεις αυτές η έννοια 

της ποσότητας µέσα στη µονάδα. Τα παιδιά λειτουργούν ως υποστηρικτές 

αυτών που ακόµη δεν έχουν αντιληφθεί την αξία του δίευρου ως δύο ευρώ. Η 

κοινωνική διαδικασία και ο διάλογος δίνουν λύσεις σε προσωρινές αδυναµίες 

κατάκτησης της γνώσης. 

Το κυρίαρχο οικονοµικό φαινόµενο «τα χρήµατα κάποτε τελειώνουν» 

αποτελεί κεντρικό θέµα της επόµενης κατάστασης προβληµατισµού. Πρόκειται 

καθαρά µία πράξης αφαίρεσης. Όσο αγοράζουν, τόσο τα χρήµατα µειώνονται. 
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Όµως δεν είναι τόσο απλό. Κυριαρχεί η ανάγκη η αφαίρεση να γίνει πρόσθεση: 

πώς να αποκτήσουν περισσότερα χρήµατα. Λύση σε αυτό το πρόβληµα δίνουν 

οι συµµετέχοντες άλλοτε µε επιτυχία και άλλοτε όχι. Κάποιες φορές στο 

πλαίσιο των κοινωνικών-ηθικών κανόνων και κάποιες φορές όχι. Τα 

µαθηµατικά προκαλούν αυτήν την έντονη κοινωνική – µαθηµατική συζήτηση. 

Ο βασικός σκοπός είναι «να αποκτήσω αυτό που επιθυµώ». Η κοινωνική γνώση 

των παιδιών εµπλουτίζει τη µαθηµατική αλλά και το αντίστροφο. Όταν τα 

παιδιά εµπλέκονται σε καταστάσεις µαθηµατικές εµπλουτίζουν τις µαθηµατικές 

γνώσεις τους. Αντίστοιχα, όταν προκύπτουν µαθηµατικά προβλήµατα (τα 

χρήµατα τελείωσαν) προβάλλονται και εξελίσσονται οι κοινωνικές δεξιότητες 

(κοινωνικά αποδεκτοί τρόποι για επίλυση του µαθηµατικού προβλήµατος). 

Η αξία των δύο ευρώ που δεν αναγνωρίζεται από κάποια παιδιά στο ένα 

κέρµα, είναι µία έλλειψη κατάκτησης του αντίστοιχου στόχου που υπάρχει στην 

πρώτη δηµοτικού. Τα συγκεκριµένα παιδιά διαπιστώνεται να µην έχουν 

εµπεδώσει το στόχο. Η υπόλοιπη οµάδα τα βοηθάει µε πολλούς διαφορετικούς 

τρόπους να αντιληφθούν γιατί το δίευρω έχει αξία δύο ευρω. Αυτό που 

διαπιστώνεται από την συγκεκριµένη κατάσταση είναι πρωτίστως η κοινωνική 

συµµετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πώς η οµάδα βοηθάει τα µέλη της να 

κατακτήσουν την έννοια. Αντίστοιχα, διαπιστώνεται η µεταγνωστική 

διαδικασία στην οποία µπαίνουν τα παιδιά που εξηγούν στα υπόλοιπα τη 

συγκεκριµένη έννοια. 

Η οργάνωση του χώρου για την υποδοχή των αντικειµένων στο 

µαγαζάκι αλληλεγγύης και η χωροταξική οργάνωση του την ηµέρα λειτουργίας 

του είναι δύο διαδικασίες που φανερώνουν αρκετά καθαρά την καλή αντίληψη 

του χώρου που βιώνουν τα παιδιά καθηµερινά και τον αποτελεσµατικό 

προσανατολισµό τους σε αυτόν. Επιπλέον, η τοποθέτησή τους στο χώρο και η 

τοποθέτηση των άλλων σε αυτό δείχνει την εξέλιξη της αντίληψης του εαυτό 

τους σε σχέση µε τους άλλους.  

Κατά την οργάνωση του χώρου για την υποδοχή των αντικειµένων η 

σκέψη των παιδιών οργανώθηκε κατ’ αρχάς ως προς το χώρο που θα 

τοποθετηθούν τα αντικείµενα και στη συνέχεια ως προς την αξία τους. 

Δηµιουργήθηκαν, λοιπόν, δύο παράµετροι στο νου τους. Ο χώρος τοποθέτησης 

και η αξία.  Μια σύνθετη διαδικασία σκέψης που εµπεριέχει και άλλους 

παράγοντες όπως: το ποιος θα καταγράφει τα αντικείµενα που είναι ακριβότερα 
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ή προσφιλέστερα. Θέλοντας ο κάθε συµµετέχων να καταγράψει ένα αγαπηµένο 

του αντικείµενο –ή ένα ακριβό- φρόντιζε να ολοκληρώνει σε σύνοτµο χρονικό 

διάστηµα την καταγραφή. Έτσι κινητοποιήθηκε η οµάδα να λειτουργήσει 

γρήγορα και αποτελεσµατικά. Μία ακόµη συνθήκη κατά την οποία 

επιτεύχθηκαν ικανοποιητικά οι στόχοι (οµαδοποίηση, καταγραφή προϊόντων) 

επειδή αυτή αφορούσε άµεσα τους συµµετέχοντες.  

Στη χωροταξική οργάνωση γίνεται αντιληπτό πόσο συγκροτηµένη είναι 

η σκέψη τους και πόσο συγκεντρωµένοι είναι σχεδόν όλοι οι συµµετέχοντες 

στη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Πρέπει να υπενθυµιστεί ότι η διαµόρφωση 

της κάτοψης της τάξης έγινε µία µέρα πριν λειτουργήσει το µαγαζάκι 

αλληλεγγύης. Συνεπώς, η ενεργοποίηση των παιδιών έχει φτάσει στο µέγιστο 

βαθµό υποβοηθούµενη από αγωνία και εσωτερική ένταση. Είναι εµφανές πως 

οι συµµετέχοντες βάζουν το µέγιστο των δυνάµεών τους και των γνώσεών τους 

για να πετύχουν το καλύτερο αποτέλεσµα. Η ποιοτική διαφοροποίηση µεταξύ 

των κατόψεων είναι ελάχιστη. Η επιλογή της µίας κάτοψης είναι αναγκαστική. 

Όµως µπορούµε να διακρίνουµε την επιτυχία και των υπόλοιπων. 

Οι καταστάσεις προβληµατισµού που προέκυψαν την ηµέρα λειτουργίας 

του «µαγαζάκι αλληλεγγύης» είχαν ιδιαίτερο χαρακτήρα για τους εξής λόγους: 

1. Δεν λειτουργούσε η οµάδα ως σύνολο, αλλά οι καταστάσεις αφορούσαν 

ένα ή δύο παιδιά που συνεργάζονταν. 

2. Δεν ήταν ενός είδους. Μπορεί να αφορούσαν χρήµατα, πληροφορίες, 

τροφοδοσία των ραφιών µε αντικείµενα, ερωτήσεις για τις τιµές, 

αθροίσµατα τιµών, ακύρωση κουπονιών. 

3. Υπήρχαν εξωτερικοί παράγοντες από την οµάδα οι οποίοι είτε ήταν 

οικείοι ενήλικοι, συνεπώς είχαν µία θετική διάθεση για βοήθεια προς το 

παιδί, είτε ήταν άγνωστοι ενήλικοι ή παιδιά του σχολείου µεγαλύτερης ή 

ίδιας ηλικίας. Αυτό το συνονθύλευµα ατόµων δηµιουργούσε πολλές 

ιδιαίτερες συνθήκες για τα παιδιά. Δηµιούργησε άγχος ανταπόκρισης 

στα καθήκοντα, αγωνία για σωστούς υπολογισµούς, στενοχώρια για 

πιθανά σχόλια που µπορεί να ακούστηκαν, αλλά και εκνευρισµό από 

την καθυστέρηση επιλογής αντικειµένων για αγορά. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι καταστάσεις προβληµατισµού 

αντιµετωπίστηκαν στο µέτρο του δυνατού αρκετά ικανοποιητικά. Τα 

παιδιά ανταποκρίθηκαν µε επιτυχία στους υπολογισµούς και τις 
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ακυρώσεις των κουπονιών, προµήθευαν διαρκώς τα ράφια µε να 

αντικείµενα και φρόντιζαν να εξυπηρετούν τους «πελάτες» µε χαµόγελο. 

Το συναίσθηµα που κυριαρχούσε κατά το τέλος της βάρδιας τους ήταν 

περηφάνια για την επιτυχία τους. 

 

5.6	 Συμπερασματικά	

 Στα προηγούµενα κεφάλαια αναπτύχθηκε η πραγµατοποίηση µίας 

έρευνας σχετικά µε το πώς ένα παιχνίδι ρόλου που µπορεί να έχει προεκτάσεις 

και στην καθηµερινότητα των παιδιών µπορεί να τα βοηθήσει να προσεγγίσουν 

ή και να κατακτήσουν – εµπεδώσουν µαθηµατικούς στόχους. Συγκεκριµένα: 

Τα παιδιά θα βοηθηθούν από τη συγκεκριµένη διαδικασία 

1. να αναπτύξουν µαθηµατικές δεξιότητες και να ανακαλύψουν εργαλεία 

αθροίσµατος καθώς και να αναγνωρίζουν τα νοµίσµατα και να µπορούν 

να αντιστοιχίσουν µε αυτά την αγοραστική τους δύναµη; 

2. να εξερευνήσουν τις έννοιες: «αξία», «συναλλαγή», «ανταλλαγή» και 

την κοινωνική τους διάσταση; 

3. να προσανατολίζονται στο χώρο και να οργανώνονται χωροταξικά; 

4. να βρίσκουν λύσεις σε καταστάσεις προβληµατισµού; 

Οριοθετήθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο το θεωρητικό πλαίσιο όσον αφορά 

στα µαθηµατικά στις µικρές ηλικίες, τη δραµατική τέχνη και τη δραµατική 

τέχνη ως εργαλείο για τα µαθηµατικά. Η µέθοδος που επιλέχθηκε ήταν το 

διδακτικό πείραµα για το οποίο χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο «παιχνίδι ρόλου» 

της ΔΤΕ.  

Πραγµατοποιήθηκαν δύο διδακτικά πειράµατα σε παιδιά πρώτης 

δηµοτικού του σχολικού έτους 2015-16. Το πρώτο αφορούσε ένα 

πολυκατάστηµα που αναπτύχθηκε στην τάξη. Τα παιδιά πήραν τους ρόλους του 

δηµιουργού του καταστήµατος, του πωλητή-ταµία και του πελάτη. Το δεύτερο 

διδακτικό πείραµα ήταν το «µαγαζάκι αλληλεγγύης» ένα κατάστηµα ανοιχτό 

στο κοινό των ενηλίκων – γονέων και των υπόλοιπων παιδιών του σχολείου. 

Ένα κατάστηµα που στόχο είχε τη συγκέντρωση χρηµάτων για ενίσχυση 

δυσκολεµένων οικογενειών από την οικονοµική κρίση.  

 Οι προσδοκίες του ερευνητή ήταν να δείξει τη µεγάλη σηµασία της ΔΤΕ 

και της δηµιουργίας δραστηριοτήτων που αφορούν έντονα τα παιδιά στην 
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γνωστική και κοινωνική τους εξέλιξη. Το διαµορφωµένο πλαίσιο των 

πειραµάτων είχε ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα.  

Τα παιδιά συµµετείχαν στη δηµιουργία δύο συνθηκών µε απαιτήσεις 

µεγαλύτερες από αυτές που ορίζονται από τα στάδια γνωστικής ανάπτυξης κατά 

τον Piaget. Ο λόγος ήταν διότι αφενός ο δάσκαλος – ερευνητής υποστηρίζει την 

άποψη του Bruner ότι τα παιδιά µπορούν να πετύχουν οτιδήποτε αρκεί να είναι 

κατάλληλα οργανωµένο και να υποστηρίζεται από τον ενήλικο και αφετέρου 

αυτή τη δραστηριότητα την αναλαµβάνει µε παιδιά πρώτης δηµοτικού τα 

τελευταία οκτώ χρόνια.  

Οι γνώσεις τους πριν από τα διδακτικά πειράµατα ήταν στο επίπεδο που 

αναµένεται να είναι ένα µέσο παιδί πρώτης δηµοτικού. Το πλαίσιο µάθησης 

που ακολουθείται στην τάξη είναι συνεργατικό µοντέλο (εργασία σε οµάδες). Η 

µέθοδος προσέγγισης της γνώσης ενισχύεται ιδιαίτερα από µικρότερα ή 

µεγαλύτερα πρότζεκτ. Το χαρακτηριστικό στη διενέργεια των δύο διδακτικών 

πειραµάτων ήταν ο ενθουσιασµός και η ικανοποίηση που συµµετείχαν σε αυτά. 

Τα αποτελέσµατα όπως αναλύονται στο προηγούµενο και ερµηνεύονται 

στο παρόν κεφάλαιο  δείχνουν πως τα παιδιά προσέγγισαν από διαφορετική 

οπτική τους συγκεκριµένους στόχους. Φάνηκε να αναπτύσσουν µηχανισµούς 

κατανόησης και αντίληψης αυτών που έπρεπε να φέρουν σε πέρας. Το νοητικό 

δυναµικό τους διαµορφώθηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ικανά να 

υπολογίζουν, να οµαδοποιούν, να αντιλαµβάνονται το χώρο τους και να τον 

οργανώνουν, να επιλύουν καταστάσεις προβληµατισµού µε επιτυχία.  

Αυτό που διαχέεται σε όλη την παρούσα συζήτηση είναι ότι «η 

δραστηριότητα αφορούσε τα παιδιά». Αυτό µπορεί να αιτιολογηθεί από µία 

σειρά δεδοµένα: 

1. Κατ’ αρχάς στην αρχή συµφώνησαν να συµµετέχουν. Γνώριζαν εξ’ 

αρχής τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις. Εάν δεν συµφωνούσαν, η 

έρευνα δε θα πραγµατοποιούνταν.  

2. Αφορούσε και τον δάσκαλο-ερευνητή όσο θα αφορούσε τα παιδιά. Ο 

δάσκαλος δεν ήταν δεσµευµένος να πραγµατοποιήσει τις συγκεκριµένες 

δραστηριότητες από το σχολείο. Αν το έκρινε απαραίτητο µπορούσε ανά 

πάσα στιγµή να τις διακόψει. Τα παιδιά το γνώριζαν αυτό. Συνεπώς δεν 

δηµιούργησαν µία γιορτή για τους µεγάλους, αλλά πρωτίστως για τους 

εαυτούς τους. 
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3. Τα παιδιά διαµόρφωσαν το σύνολο της οργάνωσης: αφίσα, πρόσκληση, 

ενηµέρωση σχολείου, οµαδοποίηση προϊόντων, τιµολόγηση, 

διαµόρφωση χώρου, ρόλοι στη λειτουργία. Αυτά συνέβησαν και στα δύο 

διδακτικά πειράµατα. Ο δάσκαλος – ερευνητής ήταν παρατηρητής κι 

εργάτης για τις δύσκολες εργασίες. 

4. Τα παιδιά αξιολόγησαν τις δραστηριότητες. Εκφράστηκαν γι’ αυτές, 

όπως εκφράστηκε κι ο δάσκαλος – ερευνητής. Δεν υπήρχαν κρίσεις ή 

υπερβολικές επιβραβεύσεις. Υπήρξε η όσο το δυνατόν 

αντικειµενικότερη αναφορά. 

 

Συνοψίζοντας τις βασικές διαπιστώσεις της παρούσας έρευνας 

συµπεραίνεται ότι η ΔΤΕ είναι ένα σηµαντικό εργαλείο στην προσέγγιση και 

εµπέδωση µαθηµατικών στόχων. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της ΔΤΕ, η 

προσοµοίωση της πραγµατικότητας, η συναισθηµατική εµπλοκή των παιδιών 

είναι τα βασικότερα πλεονεκτήµατα της µεθόδου. Επιπλέον, η αντιµετώπιση 

των µαθηµατικών ως κοινωνικής επιστήµης, που διαχέεται σε κάθε συνθήκη 

της καθηµερινότητάς µας, βοηθάει τα παιδιά να τα αντιµετωπίσουν ως 

προσωπική τους υπόθεση. Δεν διαπιστώθηκε ολοκληρωτική επιτυχία σε όλους 

τους συµµετέχοντες και σε όλους τους στόχους. Άλλωστε η ΔΤΕ δεν αποτελεί 

το µοναδικό εργαλείο προσέγγισης των στόχων. Ο δάσκαλος αναστοχάζεται και 

επιλέγει το επόµενο εργαλείο ώστε η οµάδα των µαθητών του να πετύχει στο 

µεγαλύτερο µέρος τους στόχους της. 
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Παράρτημα	
 

Με την παρούσα εργασία παραδίδεται ως αναπόσπαστο µέρος της σε ψηφιακό 

δίσκο: 

1. Η ηλεκτρονική µορφή της σε pdf 

2. Αµοντάριστη ταινία σε µορφή mpeg της βιντεοσκόπησης του πρώτου 

διδακτικού πειράµατος. 

3. Μονταρισµένα στιγµιότυπα από την ταινία (2) που αναλύονται στην 

έρευνα. 

4. Ηχογραφηµένη συνέντευξη των συµµετεχόντων σε µορφή mp3. 

 

Ημερολόγιο	Διδακτικών	πειραμάτων	
 

Διδακτικό Πείραµα 1. «Το µαγαζάκι στην τάξη» 

Μία παγιώµενη και διαρκώς µεταβαλλόµενη δραστηριότητα που έχει 

εισαχθεί από τον ερευνητή – δάσκαλο από το 2008 είναι το µαγαζάκι µέσα στην 

τάξη. Είναι µία δραστηριότητα που έχει ως στόχο –καταρχάς- τη βιωµατική 

προσέγγιση καθηµερινών καταστάσεων µέσα από το παιχνίδι ρόλου (Nunes & 

Bryant, 1996:22). Ανάλογα µε την οµάδα και τις αφορµές (εκµετάλλευση του 

τυχαίου) προκύπτουν γεγονότα που δίνουν αφορµή για παρέµβαση αµέσως ή 

για µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό κοινωνικών ή άλλων στόχων. Ο βασικός 

σκοπός αυτής της δρασητριότητας είναι να εµπλακούν τα παιδιά σε 

καταστάσεις που θα τα οδηγήσουν να κάνουν χρήση της µαθηµατικής τους 

σκέψης. Απαραίτητοι δορυφόροι-σκοποι είναι η κοινωνική τους ζύµωση, η 

ανάδειξη κοινωνικών ή γνωστικών δυσκολιών-ελλείψεων και ανάληψη ευθύνης 

για αυτό που πιστεύουν ότι χρειάζεται να µάθουν στο µέλλον. 

Όλα αυτά λειτουργούν σε ένα πλαίσιο χαράς, κίνησης, διαφορετικής 

χωροταξικής οργάνωσης και ανατροπής του κανονικού ωρολογίου 

προγράµµατος (τα παιδιά µπορεί να µην βγουν διάλειµµα την καθορισµένη 

ώρα, αλλά όταν είναι έτοιµα, δεν τηρείται αυστηρά το πρόγραµµα των 

γνωστικών αντικειµένων, οι ειδικότητες (αγγλικά, εικαστικά, µουσική, θέατρο, 

αθλητισµός) εµπλέκονται σε αυτήν την δραστηριότητα). 
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Περιγραφή Εφαρµογής 

2 Δεκεµβρίου 2015 

Ο δάσκαλος ανακοινώνει στη οµάδα µε τον συγκεκριµένο τρόπο: 

«Σήµερα θα αναλάβουµε να φτιάξουµε ένα µεγάλο πολυκατάστηµα. Χρειάζεται 

όµως πρώτα να δούµε αν έχουµε τις απαραίτητες γνώσεις να το κάνουµε. 

Θα πρέπει να απαντήσετε σε µερικές ερωτήσεις και να κάνετε και κάποιες 

απαραίτητες δραστηριότητες. Όλα αυτά περιγράφονται θεατρικά σα να 

απευθύνονται από κάποιο «στέλεχος» ή «προϊστάµενο» µιας εταιρείας. 

Ερώτηση 1: Τι σηµαίνει η λέξη «αξία». 

Ερώτηση 2: Τι σηµαίνει η λέξη «συναλλαγή». 

Ερώτηση 3: Τι σηµαίνει η λέξη «ανταλλαγή». 

Οι τρεις ερωτήσεις απαντιούνται από όλα τα παιδιά µε τυχαία σειρά. Απαντούν 

πρώτα όλοι την πρώτη ερώτηση, έπειτα τη δεύτερη και τέλος την τρίτη. 

Δραστηριότητα 1α: Ζωγράφισε όσα περισσότερα νοµίσµατα (κέρµατα και 

χαρτονοµίσµατα) γνωρίζεις. 

Δραστηριότητα 1β: Γράψε ή ζωγράφισε δίπλα στο κάθε νόµισµα κάτι που 

µπορείς να αγοράσεις µε ολόκληρη την αξία αυτού του νοµίσµατος.» 

Τις δύο ασκήσεις τις καταγράφουν σε λευκό χαρτί που δίνεται ταυτόχρονα σε 

όλη την τάξη. 

Αφού οι οµάδες τα «κατάφεραν και πέρασαν» τη δοκιµασία καλούνται 

να δηµιουργήσουν ένα κατάστηµα. Έχουν συγκεκριµένο χρόνο (15 λεπτά) να 

συζητήσουν στο πλαίσιο της οµάδας, να προτείνει το κάθε παιδί κάποιο τύπο 

καταστήµατος και στο τέλος να ψηφίσουν ποιο επιθυµούν. Όλα αυτά –

προτάσεις, ψήφοι- καταγράφονται σε ένα φύλλο χαρτί (πορτφόλιο σελ 158). 

Στο τέλος της διαδικασίας η κάθε οµάδα είχε επιλέξει κατάστηµα. 

 

3 Δεκεµβρίου 2015 

Η κάθε οµάδα αποφασίζει και δηµιουργεί τα αγαθά που θα πουλάει το 

κατάστηµα. Αυτά κατασκευάζονται µε διάφορους τρόπους από τα παιδιά. Στο 

τέλος δηµιουργείται ένας τιµοκατάλογος (δίνεται περιορισµός 1€, 2€ ή 3€) για 

το κάθε είδος και κατασκευάζεται η ταµπέλα του καταστήµατος. 
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7 Δεκεµβρίου 2015 

Η τάξη διαµορφώνεται σε ένα εµπορικό κέντρο. Η κάθε οµάδα έχει το 

δικαίωµα να µετακινήσει τα θρανία, να χρησιµοποιήσει όποιο υλικό επιθυµεί 

(υφάσµατα, χαρτιά κλπ) προκειµένου να διαµορφώσει το χώρο του 

καταστήµατος. Όταν είναι έτοιµα περνάει ο «δήµος» (ο δάσκαλος σε ρόλο) 

προκειµένου να δώσει τις άδειες. Ελέγχει τον κάθε χώρο, τις ταµπέλες, τους 

τιµοκαταλόγους, την τοποθέτησή τους, την καθαριότητα κλπ. Δίνεται σε κάθε 

παιδί το ποσό των τριών ευρώ. Μόλις δοθούν οι άδειες δίνεται το σύνθηµα να 

ανοίξουν τα καταστήµατα. Δύο παιδιά της οµάδας µένουν υπεύθυνα στο 

κατάστηµα (πωλητές), ενώ τα άλλα δύο βγαίνουν να ψωνίσουν. Στο δεκάλεπτο 

δίνεται το σύνθηµα για αλλαγή. Όταν τελειώνει το παιχνίδι το κάθε µαγαζί 

καταµετράει τα χρήµατα.  

Γίνεται µία τελική αξιολόγηση για την δραστηριότητα στην ολοµέλεια 

της τάξης. Το κάθε παιδί λέει αυτό που ευχαριστήθηκε, αυτό που το 

δυσκόλεψε, τι θα µπορούσε να γίνει διαφορετικά. 

 

Αξιολόγηση Δραστηριότητας: 

Τη Δευτέρα 7 Δεκεµβρίου 2015 (στη συνεχεια της δραστηριότητας) 

πραγµατοποιήθηκε η αξιολόγηση στην ολοµέλεια της τάξης. Κάθε παιδί πήρε 

το λόγο είτε να εκφράσει την ευχαρίστησή του είτε να εκφράσει κάποιο 

παράπονο γενικότερο ή σχετικό µε συγκεκριµένο παιδί. Τα παράπονα 

επικεντρώθηκαν στο ότι ψώνισαν λίγη ώρα - ενώ οι άλλοι περισσότερη, στο ότι 

είχαν λίγα χρήµατα, κάποιο παιδί προσπάθησε να πάρει κάτι χωρίς να πληρώσει 

και ότι κάποιοι υποχρεώναν τους άλλους σε ανταλλαγή µε το ζόρι. Τα παιδιά 

είπαν την άποψή τους στο κάθε θέµα και συµφωνήθηκε ένα βασικό πλαίσιο 

λειτουργίας των καταστηµάτων που να ταιριάζει µε αυτό της πραγµατικότητας. 

Την ηµέρα που πραγµατοποιήθηκε το µαγαζάκι µέσα στη τάξη δεν έχει 

καταγραφεί από την παρατηρήτρια κάτι αξιοσηµείωτο. Αυτό που διαφαίνεται 

είναι λίγο περισσότερη φασαρία, γεγονός λογικό καθώς ήταν η µέρα 

προετοιµασίας. Τα παιδιά µετέφεραν θρανία, διαµόρφωναν το χώρο, 

κατασκεύαζαν τα τελευταία απαραίτητα για το κατάστηµά τους. Σαφέστερη 

εικόνα για εκείνη τη µέρα λαµβάνουµε από τα στιγµιότυπα (ή το συνολικό 

βίντεο) που παρατίθενται.  
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Στιγµιότυπα βίντεο από το µαγαζάκι στην τάξη 

 

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ 1 και 3  

Ο δάσκαλος µοιράζει στους συµµετέχοντες τα χρήµατα (οµοιώµατα) 

που θα έχουν στη διάθεσή τους για να ψωνίσουν στη συνέχεια. Το ποσό που 

τους δίνεται είναι τρία ευρώ και δίνεται µε ένα δίευρω και ένα µονόευρω. Σε 

αυτό το σηµείο  κάποιοι συµµετέχοντες προβληµατίζονται για το αν έχουν 

πάρει  δύο ευρώ ή τρία ευρώ. Ο λόγος είναι ότι υπολογίζουν το δίευρο ως 

µονάδα. Διπλανοί τους συµµετέχοντες ή ο δάσκαλος παρεµβαίνουν και τους 

εξηγούν ότι αυτό που έλαβαν είναι τρία και όχι δύο ευρώ.  

 

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ 2  

Μία οµάδα δεν έχει φτιάξει τιµοκατάλογο και ως σύντοµη λύση 

προτείνει να βάλει τιµές πάνω στα προϊόντα. Παρατηρούµε την κατανόηση της 

αντιστοίχισης προϊόντος και χρηµατικής αξίας. Επιπλέον οι συµµετέχοντες 

δίνουν µία γρήγορη, αλλά και αποτελεσµατική λύση σε ένα πρόβληµα που 

προκύπτει και τα αφορά άµεσα: εαν δεν έχουν τιµοκατάλογο δεν θα πάρουν 

άδεια λειτουργίας του καταστήµατος. 

 

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ 4 

Οριοθέτηση χρόνου και γεγονότων. Ο δάσκαλος περιγράφει τη 

διαδικασία και ενηµερώνει την οµάδα πότε ακριβώς θα αλλάξουν οι βάρδιες και 

πόσο χρόνο θα διαρκέσει το κάθε µέρος του παιχνιδιού. Δείχνει στο ρολόι σε 

ποιο σηµείο πρέπει να φτάσει ο λεπτοδείκτης ώστε: να αλλάξουν βάρδια, ή να 

τελειώσει το παιχνίδι και να µαζέψουν τα υλικά τους. Δίνεται χρόνος 15 λεπτών 

σε κάθε βάρδια και 15 λεπτών για µέτρηµα των εισπράξεων και µάζεµα του 

χώρου τους. Διαπιστώνεται πως οι χρόνοι αυτοί τηρήθηκαν σχεδόν αυτόµατα 

χωρίς άλλη παρέµβαση του δασκάλου, παρά µόνο δίνοντας ένα σύνθηµα την 

κατάλληλη στιγµή. 

 

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ 5 

Συνειδητοποίηση ότι τα χρήµατα τελειώνουν. Μέσα στα πρώτα λίγα 

λεπτά γίνεται αντιληπτό από τους συµµετέχοντες ότι τα χρήµατά τους 

τελείωσαν και θα ήθελαν να αγοράσουν πολλά περισσότερα. Πρέπει να 
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βρεθούν λύσεις. Στο επόµενο στιγµιότυπο φαίνεται µία λύση που δεν συνάδει 

µε την ηθική της κοινωνίας µας. Σε αυτό το κοµβικό σηµείο προκύπτουν και 

ιδέες για ανταλλαγές. Το πρόβληµα είναι ότι κάποιοι συµµετέχοντες πιεστικά 

επιµένουν να δεχτούν οι άλλοι την ανταλλαγή που προτείνουν. Εδώ γίνεται 

παρέµβαση από το δάσκαλο λέγοντας: «Η ανταλλαγή µπορεί να γίνει µόνο αν 

συµφωνούν και οι δύο». Η έννοια της αξίας κυριαρχεί σε αυτό το βίντεο. Η 

αξία ως πυλώνας κινεί τη διαδικασία της ανταλλαγής, εφόσον δεν µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί συναλλαγή. Παρατηρείται λοιπόν ότι οι βασικές έννοιες που 

προσπαθεί η συγκεκριµένη εφαρµογή να αναπτύξει στα παιδιά προκύπτουν 

µέσα στο ίδιο τους το βίωµα.  

Συνεπώς αντιλαµβάνονται πολύ καλά στην ουσία τους και τις 

τρεις έννοιες µέσα από τη συνειρµική διαδικασία: Δεν µπορώ να 

συναλλαγώ διότι δεν έχω χρήµατα. Μπορώ να ανταλλάξω , άρα 

πρέπει να συµφωνήσω την αξία του αντικειµένου που θέλω να 

αγοράσω προκειµένου να πετύχω την ανταλλαγή. 

 

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ 6 

Ένα παιδί έχει πάρει βιβλίο χωρίς να πληρώσει. Δεν είχε λεφτά! Αυτό το 

θέµα µπαίνει προς συζήτηση στη συνέχεια στην αξιολόγηση. Εκεί ακούγονται 

όλες οι απόψεις των παιδιών.  Τελικά, το παιδί –απογοητευµένο- επιστρέφει το 

βιβλίο. Εδώ η έννοια της αξίας δηµιουργεί συναισθήµατα που δυσκολεύουν το 

συγκεκριµένο παιδί, αλλά και το άλλο που αναγκάζεται να απαιτήσει από αυτό 

τα χρήµατα. Η έννοια της αξίας αποκτάει έντονη συναισθηµατική χροιά. 

Επιπλέον διαταράσσει τις κανονικές κοινωνικές συνθήκες της οµάδας. Στο ίδιο 

συναισθηµατικό υπόβαθρο στέκεται και η έννοια της συναλλαγής. 

Παρατηρείται ότι το συγκεκριµένο παιδί στερείται ιδεών ή διάθεσης να βρει 

ιδέες για να αποκτήσει το συγκεκριµένο βιβλίο. Η έννοια της συναλλαγής ή η 

αντικατάστασή της από την έννοια της ανταλλαγής παρακάµπτονται από το 

συγκεκριµένο παιδί. Η αντίδραση της οµάδας το οδηγεί στο να αντιληφθεί τις 

έννοιες αυτές µέσα από τα συναισθήµατα που το διαπερνούν. Η επιστροφή του 

βιβλίου είναι µία πράξη ήττας, αλλά και κατανόησης του συγκεκριµένου 

κοινωνικού κανόνα. 

 

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ 7 
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«Ποιο σου φάνηκε πιο οικονοµικό, πιο φθηνό και πιο ακριβό». Πρώτη 

αντίληψη της σχέσης αξίας και τιµής. Οι συµµετέχοντες προσπαθούν να 

εντοπίσουν ποιο κατάστηµα πουλούσε ακριβότερα τα προϊόντα του. Όµως, 

κάποιοι αναγνώρισαν την αξία κάποιων προϊόντων οπότε δεν δέχτηκαν ότι αυτά 

τα µαγαζιά ήταν πιο ακριβά. Θεώρησαν ότι είχαν λογικές τιµές σε σχέση µε 

αυτό που προσέφεραν. Μετά από την εφαρµογή, λοιπόν, αρχίζουν να 

αντιλαµβάνονται αρκετά καλά αυτή τη σύνδεση και η έννοια της αξίας 

διαχωρίζεται αρκετά από την τιµή πώλησης. Παρατηρείται ότι οι µισοί 

συµµετέχοντες  θεωρούν το ίδιο κατάστηµα ότι είναι το φθηνότερο, ενώ οι 

άλλοι µισοί το θεωρούν το ακριβότερο. Από την αξιολόγηση προέκυψε ότι 

θεώρησαν το κατάστηµα µε τα παιχνίδια ακριβό, αλλά µε πολύ ωραία 

αντικείµενα. 

 

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ 8 

«Πουλήσατε αρκετά;», «Πόσα χρήµατα κερδίσατε;». 

Αυτές τις ερωτήσεις έκανε ο δάσκαλος στο τέλος προσπαθώντας να 

βάλει τα παιδιά στη διαδικασία  να αντιληφθούν τη σχέση ποσότητας πώλησης 

και είσπραξης. Για τα κέρδη της οµάδας αναπτύχθηκε η δεξιότητα του 

αθροίσµατος (πρόσφατη διαδικασία όχι ακόµη κατακτηµένη µε τη ρητή 

διδασκαλία). Οι προσπάθειες δείχνουν αποτελεσµατικό τρόπο σκέψης, και 

έγκυρες τεχνικές. π.χ. υπολογίζουν το δίευρο χτυπώντας το δύο φορές (ενώ 

στην αρχή, µόλις 40΄ νωρίτερα µπερδεύονταν για το αν είναι ένα ή δύο). Έξι 

µονόευρα και δύο δίευρα µας κάνουν δέκα και άλλο ένα έντεκα: Πρώτη 

αυθόρµητη προσέγγιση της τεχνικής «υπέρβαση της δεκάδας». Όταν 

βρίσκονται στο 9 και έχουν δίευρα και µονόευρα επιλέγουν τα µονά για να 

φτάσουν στο δέκα. Η ανάγκη του σωστού υπολογισµού τα οδηγεί να κάνουν 

υπέρβαση στη γνώση τους. 

 

 

Ανάκληση περιστατικών από προηγούµενες χρονιές (όχι τη χρονιά που 

µελετούµε).  

Τα περιστατικά που παρατίθενται προκύπτουν από το ηλεκτρονικό 

ηµερολόγιο του δασκάλου και αφορούν σε ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα γεγονότα 

για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα και  για τα παιδιά. Είναι βοηθητική στη 
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συλλογή δεδοµένων και πληροφοριών η δυνατότητα να αποσπάσεις αυτά τα 

αυθεντικά δεδοµένα από τα παιδιά, µέσα από µία αυθόρµητη διαδικασία στην 

τάξη (Goodchild, 2002:47). 

 

Πρώτο περιστατικό 

Οµάδα δεν µπορεί να συνεργαστεί. 

  Όπως περιγράφεται στη δραστηριότητα τα παιδιά λειτουργούν στο 

πλαίσιο της οµάδας τους. Η σύνθεση της οµάδας δεν είναι επιλογή των παιδιών 

αλλά του δασκάλου στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Μία οµάδα παιδιών δεν 

κατάφερνε να βρει τρόπο να συνεργαστεί και να αποφασίσει εγκαίρως για κάθε 

θέµα που την αφορούσε. Συνήθως κατάληγαν σε διαφωνία και τσακωµούς. 

Ήταν φορές που αποφάσιζαν ατοµικά πως δεν θα συµµετέχουν ή πως θα 

αλλάξουν οµάδα. Άλλες φορές πάλι, απευθύνονταν στο δάσκαλο λέγοντας «δεν 

µπορούµε να συνεργαστούµε». Ο δάσκαλος ακολούθησε την ακόλουθη 

τακτική: Αρχικά, τους έδινε έτοιµες λύσεις στα προβλήµατά τους. Στη συνέχεια 

τους έβαζε να σκεφτούν µε παρόµοιο τρόπο. Τέλος, για µία συγκεκριµένη 

δραστηριότητα «έσπασε» την οµάδα. Το κάθε παιδί έγινε παρατηρητής στις 

άλλες οµάδες για να δουν πώς συνεργάζονται και µε ποιο τρόπο συνεννοούνται. 

Στη συνέχεια επανενώθηκε η οµάδα και µίλησε γι’ αυτό που είδε κι άκουσε. Το 

αποτέλεσµα ήταν να συνεργαστεί µε κάποια δυσκολία αλλά όταν έφτασε στο 

επιθυµητό εποτέλεσµα (λειτουργία του καταστήµατος) ένιωσαν όλοι πολύ 

καλά. Στην αξιολόγηση ανέφεραν ότι θα ξανασυνεργάζονταν για κάτι παρόµοιο 

µε καλύτερο τρόπο πλέον. 

 

  Δεύτερο περιστατικό 

Αποκλεισµός παιδιού.  

Σε µία οµάδα υπάρχει κάποιο παιδί µε ιδιαίτερη συµπεριφορά. Η 

συµπεριφορά αυτή ενοχλεί την οµάδα. Αντιδράσεις που ενοχλούν είναι ότι 

µασάει τα µολύβια των άλλων, τους σαλιώνει, φεύγει από την οµάδα κλπ. Τα 

παιδιά διαµαρτύρονται στο παιδί και στη συνέχεια στο δάσκαλο. Ο δάσκαλος 

ακολουθεί την εξής τακτική: Κατ’ αρχάς κάθεται για λίγο δίπλα του. Όταν 

φεύγει όµως, η συµπεριφορά αυτή συνεχίζεται. Τον βάζει για λίγο σε απόσταση 

από την οµαδα να την παρατηρήσει και του κουβεντιάζει για το πώς πιστεύει 

ότι θα έπρεπε εκείνος να συµµετέχει. Εκείνος απαντάει όπως νοµίζει ότι θα 
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ήθελε ο δάσκαλος να απαντήσει. Δηλαδή λέει: να είµαι καλό παιδί, να µην 

ενοχλώ τους άλλους κλπ. Ο δάσκαλος επιµένει πιο συγκεκριµένα: «Δηλαδή τι 

να κάνεις;» «Να ακούω και να λέω τη γνώµη µου» (παγιωµένες απαντήσεις). 

«Ωραία, πήγαινε και κάνε αυτό».  

Για µικρά χρονικά διαστήµατα βελτιωνόταν η στάση του στην οµάδα. Τελικά, 

χρειάστηκε µεγαλύτερη συνεργασία µε τους γονείς του και άλλου επιπέδου 

παρέµβαση (ειδικότερο πλαίσιο) για να εξελιχθεί η συµπεριφορά του. 

 

Τρίτο περιστατικό 

Δύο οµάδες έχουν το ίδιο µαγαζάκι.  

Όταν συζητούν οι οµάδες για το είδος του καταστήµατος που θα κάνουν 

συνήθως δεν επιλέγουν ίδιο είδος. Μία χρονιά δύο οµάδες επέλεξαν το ίδιο 

κατάστηµα και επέµεναν και οι δύο ότι δεν ήθελαν να αλλάξουν. Η λύση ήρθε 

σχετικά απλά από µία άλλη οµάδα. Πρότεινε να συνεργαστούν και να το 

κάνουν µαζί. Αρχικά δεν τους άρεσε, αλλά στη συνέχεια πείστηκαν. 

 

Τέταρτο περιστατικό 

Παιδί χρησιµοποιεί τα χρήµατα του καταστήµατος.  

Όπως φαίνεται στην περιγραφή της δραστηριότητας, το κάθε παιδί έχει 

στη διάθεσή του τρία ευρώ για να ψωνίσει. Μία χρονιά, σε κάποιο παιδί τα 

χρήµατα τελείωσαν. Θεώρησε απολύτως φυσιολογικό να πάρει χρήµατα από το 

ταµείο του καταστήµατος που είχε η οµάδα του. Αυτό τα υπόλοιπα παιδιά δεν 

το είχαν αντιληφθεί, αλλά και το ίδιο το παιδί δεν το έκανε κρυφά. Το 

θεωρούσε λογικό. Στο τέλος, στον υπολογισµό των κερδών το κατάστηµά τους 

δεν είχε σχεδόν καθόλου χρήµατα, ενώ το συγκεκριµένο παιδί είχε πάρει ένα 

σωρό πράγµατα. Η σύνδεση των γεγονότων (στην αξιολόγηση) δεν έγινε 

αµέσως. Χρειάστηκε να ρωτήσει ο δάσκαλος τα άλλα παιδιά γιατί δεν είχαν 

αγοράσει πολλά πράγµατα και πώς το συγκεκριµένο παιδί κατάφερε να 

αγοράσει τόσα. Οι υπόλοιπες οµάδες είπαν πως δεν έκαναν χρήση των 

χρηµάτων τους. Με αυτή τη διαπίστωση έκλεισε το περιστατικό. 

 

Πέµπτο περιστατικό 

Όταν τελειώνουν τα χρήµατα… τρόποι για να «παράγεις» άλλα.  
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Αυτό είναι ένα φαινόµενο που το αντιµετωπίζει κανείς µόνο όταν 

διαχειρίζεται τα χρήµατά του. Έτσι, κάθε χρόνο τα παιδιά βρίσκονται 

αντιµέτωπα µε το φαινόµενο: τα χρήµατα τελειώνουν γρήγορα. Κάθε χρόνο τα 

παιδιά ψάχνουν να βρουν τρόπους να αλλάξουν αυτό το γεγονός. Ακολουθούν 

µερικοί από αυτούς: 

10. Πουλούν πράγµατα που έχουν ήδη αγοράσει. 

11. Κατασκευάζουν πράγµατα και τα  πουλούν στα άλλα καταστήµατα (των 

άλλων οµάδων). 

12. Κατασκευάζουν πράγµατα και τα ανταλλάσσουν στα καταστήµατα µε 

άλλα πράγµατα. 

13. Δανείζονται. 

14. Ανοίγουν παραµάγαζο. 

15. Ζωγραφίζουν χρήµατα. 

16. Ζητούν έκπτωση ή και προσφορά δωρεάν. 

17. Παίρνουν χρήµατα από το κατάστηµά τους. 

18. Παίρνουν κάτι χωρίς να το πληρώσουν. 

 

Αυτά τα περιστατικά αποτέλεσαν αφορµή για συζήτηση και περαιτέρω 

δραστηριότητες προκειµένου  να προσεγγιστούν οι «ορθές» κοινωνικές αρχές, 

αλλά παράλληλα να ασκηθεί κριτική σε αυτές. 

 

Διδακτικό Πείραµα 2. Το «Μαγαζάκι Αλληλεγγύης» 

Στο σχολείο, κάθε χρόνο µε διαφορετικές µορφές, λειτουργούσε το 

«Μαγαζάκι Αλληλεγγύης». Από το 2008 το συντονισµό του είχε ο ερευνητής 

της συγκεκριµένης έρευνας. Οι µορφές της συγκεκριµένης δραστηριότητας 

ήταν πολλές: 

• Τα παιδιά κατασκευάζουν αντικείµενα και τα πουλούν στους 

συµµαθητές τους (συµµετοχή µόνο των παιδιών του σχολείου). 

• Οι µαθητές φέρνουν αντικείµενα που δεν χρειάζονται και τα πουλούν µε 

στόχο να συγκεντρωθούν χρήµατα για συγκεκριµένο σκοπό (συµµετοχή 

µόνο των παιδιών του σχολείου). 

• Οι µαθητές µαγειρεύουν και πουλάνε τα τρόφιµα για συγκεκριµένο 

σκοπό (συµµετοχή µόνο των παιδιών του σχολείου). 
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• Συνδυάζονται όλα τα προηγούµενα και καλούνται οι γονείς για να 

συµµετέχουν κι εκείνοι. Στήνονται καζάνια και προσφέρονται γεύµατα 

σε απόρους, διοργανώνονται παρουσιάσεις από γονείς και παιδιά, 

στήνονται παιχνίδια. Η κάθε τάξη αναλαµβάνει έναν τοµέα. Η πρώτη 

δηµοτικού συντονίζει και στήνει το πωλητήριο. 

 

Περιγραφή Εφαρµογής 

Περίοδος προετοιµασίας: 9-18 Δεκεµβρίου 2015 

Ώρες ενασχόλησης:  

9, 10, 11 και 14,15 Δεκεµβρίου 2015: Δύο διδακτικές ώρες ανά ηµέρα. 

16,17,18 Δεκεµβρίου 2015: πέντε – έξι  διδακτικές ώρες ανά ηµέρα. 

19 Δεκεµβρίου 2015 (πραγµατοποίηση δραστηριότητας): Απασχόληση σε 

βάρδιες, 40 λεπτά ανά παιδί. 

21 Δεκεµβρίου 2015: Δύο διδακτικές ώρες (Μία ώρα αξιολόγηση και µία ώρα 

καταµέτρηση µέρους των χρηµάτων). 

 

Το «Μαγαζάκι Αλληλεγγύης» είναι µία δραστηριότητα στην οποία 

συµµετέχουν όλα τα παιδιά του σχολείου µε συγκεκριµένους ρόλους, την 

ευθύνη της οποίας έχει η πρώτη δηµοτικού. Τα τελευταία χρόνια στο σχολείο 

που πραγµατοποιείται η έρευνα τα  παιδιά της πρώτης δηµοτικού (δύο τµήµατα)  

αναλαµβάνουν (µοιραζόµενα τους ρόλους) να ενηµερώσουν τις υπόλοιπες 

τάξεις για τις δραστηριότητες που µπορούν να αναλάβουν. Επίσης, 

ενηµερώνουν τους γονείς και τα παιδιά του σχολείου µε επιστολές και αφίσες 

(παράρτηµα) για να φέρουν αντικείµενα που δεν τα χρειάζονται, κατασκευές ή 

γλυκίσµατα να πουληθούν στο µαγαζάκι. Επιπλέον, αναλαµβάνουν να 

σχεδιάσουν µία αίθουσα και να τη διαµορφώσουν κατάλληλα. Τέλος, θα 

λειτουργήσουν ως πωλητές, θα υποδεχτούν τους γονείς τη µέρα που θα γίνει η 

δραστηριότητα και θα λάβουν µέρος στην καταµέτρηση των χρηµάτων. 

Σε όλα αυτά ο δάσκαλος της τάξης λειτουργεί υποστηρικτικά και 

διαµεσολαβητικά σε θέµατα που δυσκολεύονται να διαχειριστούν τα παιδιά. 

Γίνονται συχνές συζητήσεις και αλλαγές στις δραστηριότητες µέχρι να 

µπορέσουν να λειτουργήσουν µε τον καλύτερο τρόπο.  

9 Δεκεµβρίου 
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Συντάσσεται η επιστολή που θα δοθεί στα τµήµατα του σχολείου 

σχετικά µε τις δραστηριότητες που µπορεί να αναλάβει κάθε τάξη.  

10 Δεκεµβρίου 

Γίνεται η ενηµέρωση στις τάξεις και η παράδοση των επιστολών. Η 

ενηµέρωση γίνεται σε οµάδες. Κάθε οµάδα αναλαµβάνει να ενηµερώσει δύο 

τάξεις. 

11 Δεκεµβρίου 

Δηµιουργείται η αφίσα και η επιστολή προς τους γονείς και τα παιδιά 

σχετικά µε το τι µπορούν να φέρουν στο µαγαζάκι. 

14 Δεκεµβρίου  

Αποφασίζονται οι ρόλοι του κάθε παιδιού την ηµέρα λειτουργίας του 

«Μαγαζάκι Αλληλεγγύης» και οι βάρδιες που θα συµµετέχουν. 

15 Δεκεµβρίου 

Διαµορφώνεται ο χώρος της τάξης, ώστε από την επόµενη µέρα να 

γίνεται η υποδοχή των αντικειµένων προς πώληση. Ο χώρος αποκτάει την 

υποδοµή για οµαδοποίηση των υλικών ως προς το είδος και ως προς την τιµή 

που θα κοστίζουν. 

16 και 17 Δεκεµβρίου 

Τα παιδιά υποδέχονται τα αντικείµενα, τα µοιράζονται τα δύο τµήµατα 

ανάλογα µε τα είδος (Α1: Γλυκά, επιτραπέζια παιχνίδια/ Α2: Κατασκευές, 

βιβλία). Σε ειδικούς καταλόγους καταγράφουν τα αντικείµενα και τοποθετούν 

δίπλα στον τίτλο την τιµή τους µε βάση τη δικιά τους εκτίµηση. Τα αντικείµενα 

πωλούνται 1€, 2€ ή 3€. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 5€. Τα αντικείµενα 

τοποθετούνται σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους ανάλογα µε την τιµή. Στο 

τέλος γίνεται µικρή επαναξιολόγηση του κόστους.  

Κατασκευάζονται ταµπέλες απαραίτητες για τη λειτουργία του χώρου 

(ταµπέλες τιµών, η µεγάλη ταµπέλα του βιβλιοπωλείου, ταµπέλες λειτουργίας 

και ενηµέρωσης στο χώρο). 

18 Δεκεµβρίου 

Διαµορφώνεται η αίθουσα στο µαγαζάκι που θα πουλάει τα βιβλία και 

τα επιτραπέζια παιχνίδια. Τα παιδιά καλούνται –σε ζευγάρια- να προτείνουν 

διαρρύθµιση του χώρου. Τους δίνεται ένα φύλλο χαρτί που αντιπροσωπεύει την 

κάτοψη της αίθουσας, τοποθετούν τα βασικά της σηµεία (πίνακας, πόρτα, 
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παράθυρα, ντουλάπια κλπ) και 10 παραλληλόγραµµα χαρτονάκια που 

αντιπροσωπεύουν τα θρανία.  

Διαµορφώνεται η πρόταση από το κάθε ζευγάρι, παρουσιάζεται και στο 

τέλος τα παιδιά ψηφίζουν την πιο λειτουργική πρόταση. Αυτή αναρτάται στον 

πίνακα και ξεκινάει η διαµόρφωση των θρανίων, ο στολισµός του χώρου και η 

τοποθέτηση των αντικειµένων προς πώληση. 

19 Δεκεµβρίου 

Το σχολείο έχει µεταµορφωθεί σε ένα εορταστικό χώρο που κάθε 

δραστηριότητα είναι προετοιµασµένη µαζί µε τους µαθητές του σχολείου. Τα 

παιδιά του Α1 γνωρίζουν τις βάρδιες τους και έρχονται εγκαίρως να αναλάβουν 

τα καθήκοντά τους. Οι «πελάτες» αγοράζουν από το κεντρικό ταµείο (που 

διαχειρίζεται η στ δηµοτικού) κουπόνια του 1€ ή των 2€.  Στο µαγαζάκι όταν 

επιλέγουν ένα αντικείµενο, τα παιδιά της πρώτης πρέπει να ελέγξουν το κόστος 

του και να «ακυρώσουν» σφραγίζοντας τα αντίστοιχα κουπόνια. Κοντά τους 

βρίσκεται –εφόσον χρειαστεί- κάποιος δάσκαλος. 

21 Δεκεµβρίου 

Στη ολοµέλεια της τάξης τα παιδιά µοιράζονται την εµπειρία τους, τις 

δυσκολίες που συνάντησαν και προτείνουν τρόπους βελτίωσης για την επόµενη 

χρονιά. Στη συνέχεια καταµετρούν στις οµάδες τους ένα µέρος των χρηµάτων 

που είχε εισπράξει η στ δηµοτικού. Τέλος, παραδίδουν τα χρήµατα µε το 

κατάλληλο έντυπο για το ποσό που καταµέτρησαν. 

11-15 Ιανουαρίου 2016 

Αµέσως µετά τις διακοπές των Χριστουγέννων δόθηκε στους 

συµµετέχοντες φύλλο εργασίας όπως φαίνεται στη συνέχεια (εικόνα ....)  στο 

οποίο κλήθηκαν να χρωµατίσουν τα νοµίσµατα που υπάρχουν και δίπλα να 

γράψουν τι µπορεί κάποιος να αγοράσει µε το συνολικό αυτό ποσό (το ίδιο 

ερώτηµα µε αυτό που είχε δοθεί στην αρχή της έρευνας περίπου ένα µήνα πριν). 

Επιπλέον, ο δάσκαλος σε ρόλο δηµοσιογράφου ρώτησε τα παιδιά τι σηµαίνουν 

οι έννοιες «αξία», «συναλλαγή», «ανταλλαγή» και οι απαντήσεις 

καταγράφηκαν σε δηµοσιογραφικό κασετοφωνάκι. Έτσι ολοκληρώθηκαν τα 

δύο διδακτικά πειράµατα. 

 

 

Ανάκληση περιστατικών από προηγούµενες χρονιές. 
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Πρώτο Περιστατικό  

Παιδί παίρνει τα χρήµατα του ταµείου. 

Τα χρήµατα του ταµείου συγκεντρώνονται σε ένα κουτί. Σε ανύποπτο 

χρόνο κάποιο παιδί το ανοίγει και παίρνει µε τη χούφτα του ό,τι προλαβαίνει. 

Όταν γίνεται αντιληπτό συγκεντρώνεται η οµάδα και παρουσιάζεται το 

πρόβληµα. Δεν γνωρίζει ακόµη κανείς ποιο παιδί έχει κάνει τη συγκεκριµένη 

πράξη. Δίνεται ως δεδοµένο ότι δεν είναι επιθυµητή η συγκεκριµένη 

συµπεριφορά και ότι είναι ενάντια στο σκοπό αυτού που κάνουµε. Ο δάσκαλος 

ζητάει να αφεθούν τα χρήµατα στο κουτί χωρίς να δει κανείς ποιος τα πήρε. Τα 

χρήµατα τελικά επιστρέφονται στο δάσκαλο από το παιδί λέγοντας ότι κι εκείνο 

τα είχε ανάγκη. 

 

 

Δεύτερο Περιστατικό  

Παιδί που δυσκολεύεται να γράψει καταγράφει λίστες αντικειµένων 

σε 5 σελίδες. 

Ανάµεσα στα παιδιά που δυσκολεύονται µε την κατάκτηση της γραφής 

υπάρχει κάποιο παιδί που επιπλέον κουράζεται εύκολα και, όπως δηλώνει, 

«βαριέται» να γράψει. Αποφασίζει, λοιπόν, να µην συµµετέχει στην 

προετοιµασία από το µαγαζάκι γράφοντας. Του δόθηκε από την οµάδα η 

αρµοδιότητα να οµαδοποιεί τα παιχνίδια ως προς την τιµή που ορίζεται. Η 

υπόλοιπη οµάδα γράφει. Σύντοµα ζητάει κι εκείνος να γράψει µερικά από τα 

παιχνίδια. Βρίσκεται µετά από αρκετή ώρα να καταγράφει µε µεγάλη διάθεση 

και να συµµετέχει και στις οµαδοποιήσεις και καταγραφές των άλλων οµάδων 

όταν τα παιδιά σ’ εκείνες κουράζονταν. 

 

 

Τρίτο Περιστατικό  

Παιδί που νιώθει ανασφάλεια µε τους υπολογισµούς ζητάει να 

αναλάβει το ταµείο. 

Κάποια χρονιά, ένας από τους µαθητές ένιωθε αρκετή ανασφάλεια να 

υπολογίζει, ακόµη και όταν χρησιµοποιούσε εργαλεία υπολογισµού (άβακες, 

αριθµητήρια, ξυλάκια κοκ). Την ηµέρα λειτουργίας του «Μαγαζάκι 

Αλληλεγγύης» ζήτησε να έχει το ρόλο του ταµία. Σε αυτόν τον ρόλο πρέπει να 
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βλέπει την τιµή του αντικειµένου, και να σφραγίζει αντίστοιχου ποσού 

κουπόνια. Η συµµετοχή του ήταν επιτυχής και από εκείνη την ηµέρα και µετά 

ένιωθε περισσότερο σίγουρος για τους υπολογισµούς του. 

 

Τεταρτο Περιστατικό  

Παιδί που ντρέπεται αναλαµβάνει την υποδοχή του καταστήµατος. 

Την ώρα που προσέρχονται οι «πελάτες» υπάρχουν δύο παιδιά που τους 

υποδέχονται και τους ξεναγούν και µιλούν γι’ αυτά που έχει το µαγαζί τους. 

Κάποιο παιδί που γενικώς αποφεύγει να εκτίθεται δηµόσια στους άλλους, 

επιλέγει το ρόλο της υποδοχής. Την ηµέρα λειτουργίας του καταστήµατος 

αλλάζει γνώµη, αλλά µε τη στήριξη του δασκάλου και των συµµαθητών του 

καταφέρνει να ανταπεξέλθει, αρκετά συγκρατηµένα, στο ρόλο του.   

	

Παράθεση	1:	Τα	πρακτικά	των	ομάδων	κατά	την	επιλογή	καταστήματος	
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Η	συνέντευξη	των	παιδιών	στο	δάσκαλο-δημοσιογράφο	
 

Ο δάσκαλος παίρνει το ρόλο του δηµοσιογράφου που ρωτάει –σε 

ιδιαίτερο χώρο- όλα τα παιδιά,  χωριστά το ένα από το άλλο. Κάνει µία 

εισαγωγή κι έπειτα ρωτάει µε τον τρόπο που φαίνεται στη συνέχεια. Η 

εισαγωγή είναι: 

«Έµαθα ότι πριν από τα Χριστούγεννα κάνατε ένα µαγαζάκι στην τάξη σας, που 

το είχατε διοργανώσει εσείς και είχαν περάσει όλοι ο γονείς και τα παιδιά του 

σχολείου. Τότε σας είχε κάνει κάποιες ερωτήσεις ο δάσκαλός σας, στην αρχή πριν 

το φτιάξετε. Θα ήθελα να σου κάνω κι εγώ τις ίδιες ερωτήσεις. Είσαι έτοιµη/ ος;» 

 

 

Στις καταγραφές διατηρείται ο λόγος του παιδιού χωρίς να αλλοιώνεται. Η 

πρώτη αναφορά (2/12/15) έχει να κάνει µε τις πρώτες ερωτήσεις σχετικά µε τα 

ίδια θέµατα. Οι απαντήσεις αυτές έχουν καταγραφεί από την παρατηρήτρια. 

 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η 
ΛΕΞΗ «ΑΞΙΑ» 

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η 
ΛΕΞΗ 

«ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ» 

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η 
ΛΕΞΗ 

«ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ» 
Ηλέκτρα 
2/12/15 

Παίρνεις ένα παγωτό, 
σου πέφτει και 
παίρνεις ένα άλλο 

  

Ηλέκτρα 
Συνέντευξη 
18/1/16 

Βοηθάω τον άλλο, 
του δίνω ωραίες 
ιδέες, όχι κακές και 
τον βοηθάω. 

Δεν θυµάµαι Οτι ανταλλάζω κάτι µε 
έναν άλλο. Αρκετά 
συχνά Αρκετά συχνά 
πούµε έχω ένα 
αυτοκινητάκι και ο 
άλλος έχει µία κούκλα. 
Του δίνω εγώ το 
αυτοκινητάκι και 
εκείνος την κούκλα. 
 

Άρτεµις 
2/12/15 

  Δίνεις κάτι, δίνει κι ο 
άλλος. 

Άρτεµις 
Συνέντευξη 
18/1/16 

Κάτι που … είναι 
πολύ ωραίο και έχει 
πάρα πολλή αξία. 

Ότι ανταλλάζουµε κάτι 
που θέλει και ο ένας 
και ο άλλος. Αρκετά 
συχνά πούµε η φίλη 
µου η Βικτώρια ήθελε 
να πάρει ένα κουκλάκι 
µου κι εγώ ένα δικό της 

Αυτό (εννοεί αυτό που 
είπε για τη λέξη 
«συναλλαγή»). 
Ο δάσκαλος 
παρεµβαίνει και λέει: 
«Άρα, συναλλαγή 
µήπως σκέφτεσαι τι 
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θα ανταλλάζαµε.  
 
 

είναι;» 
 
Όχι. 
 

Νόνη 
2/12/15 

Η µαµά µου µου λέει: 
είσαι άξιο παιδί 

  

Νόνη 
Συνέντευξη 
18/1/16 

Δεν ξέρω… Ανταλλάζω µε κάποιον 
κάτι; 

Σχεδόν το ίδιο.  
 
Παρέµβαση δασκάλου: 
δηλαδή η συναλλαγή 
και η ανταλλαγή είναι 
το ίδιο; 
 
Όχι 
 
Στη συναλλαγή τι 
κάνουµε; 
 
Δεν ξέρω… 

Λεωνίδας 
Συνέντευξη 
18/1/16 

Σηµαίνει ότι κάτι 
είναι πολύ καλό. 

Δε θυµάµαι Σηµαίνει ότι 
ανταλλάζω κάτι. Ότι 
σου δίνω κάτι και µου 
δίνεις κάτι.  
 
Παρέµβαση δασκάλου: 
Μήπως σου ήρθε 
κάποια ιδέα για τη 
συναλλαγή. Μοίαζει 
λίγο η συναλλαγή µε 
την ανταλλαγή; 
 
Ναι. 
 
Αλλά ποια είναι η 
διαφορά τους; 
 
Τι θα µπορούσε να του 
δώσει ο άλλος για κάτι 
που θα έπαιρνε… 
 
Θα µπορούσε να του 
δώσει χρήµατα… 
 
Αυτό είναι συναλλαγή; 
 
Όχι 
 
Στο µαγαζάκι κάνατε 
συναλλαγές; 
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Όχι 
 
Πουλήσατε πράγµατα; 
 
Ναι 
 
Τι παίρνατε χρήµατα ή 
πράγµατα; 
 
Κουπόνια. 
 
Τα κουπόνια τι ήταν 
χρήµατα ή πράγµατα; 
 
Πράγµατα. 
 
Τι αξία είχαν τα 
κουπόνια; 
 
Σαν τα λεφτά. 
 
Άρα έκαναν συναλλαγή 
ή ανταλλαγή οι 
άνθρωποι που 
έρχονταν. 
 
Συναλλαγή. 
 
 
 

Ορφέας 
2/12/15 

ένα κέρµα, να δίνεις 
λεφτά. 

  

Ορφέας 
Συνέντευξη 
18/1/16 

Κάτι που είναι πολύ 
ακριβό 

Δε θυµάµαι… Ανταλλάζω κάτι µε 
έναν άλλον κι εκείνος 
µου δίνει κάτι άλλο. 
 
Παρέµβαση δασκάλου: 
Εσείς στο µαγαζάκι τι 
κάνατε συναλλαγές ή 
ανταλλαγές; 
 
… 
 
Δηλαδή όποιος 
ερχόταν σας έδινε 
πράγµατα ή χρήµατα; 
 
Χρήµατα. 
 
Άρα τι κάνατε; 
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Συναλλαγές ή 
ανταλλαγές; 
 
Ανταλλαγές! 
 
Στην Ανταλλαγή δίνεις 
χρήµατα; 
 
Όχι 
 
Τι δίνεις; 
 
Πράγµατα. 
 
Εσείς στο µαγαζάκι τι 
κάνατε συναλλαγές ή 
ανταλλαγές; 
 
Συναλλαγές. 
 
Άρα συναλλαγή τι 
είναι…  
 
Δεν ξέρω τι είναι… 
 
Στο µαγαζάκι τι 
κάνατε; 
Ερχόταν κάποιος 
άνθρωπος και τι έκανε; 
 
Αγόραζε. 
 
Πώς αγόραζε; 
 
Μας έδινε χρήµατα κι 
εµείς δίναµε κάτι 
άλλο… 
 
Αυτό είναι συναλλαγή; 
 
Ναι. 
 
Άρα συναλλαγή τι 
είναι; 
 
Να δίνεις χρήµατα και 
να σου δίνουν κάτι 
άλλο. 
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Στέλλα 
2/12/15 

Αξίζει να τρώµε 
ακόµα κι αν δεν µας 
αρέσει το παγωτό. 

  

Στέλλα 
Συνέντευξη 
18/1/16 

Πράγµατα που 
χρειαζόµαστε και τα 
‘χουµε ανάγκη.  

Ανταλλάζουµε κάτι µε 
λεφτά. 

Ανταλλάζουµε κάτι 
χωρίς λεφτά. 
 
Δηλαδή πώς; 
 
Αρκετά συχνά πούµε 
έχω µία γόµα άσπρη 
και έχεις µία γόµα 
πορτοκαλί και τις 
ανταλλάζουµε.  

Φάνης 
2/12/15 

Άν έχει πέσει ένα 
κέρµα το δίνουµε σε 
ένα µεγάλο. 

  

Φάνης 
Συνέντευξη 
18/1/16 

Ότι αξίζεις κάτι πολύ 
σηµαντικό για 
κάποιον άλλο.  
 
Αυτό για τους 
ανθρώπους… Σε 
σχέση µε το 
µαγαζάκι; Η λέξη 
αξία τι σηµαίνει, από 
αυτά που κάνατε στο 
µαγαζάκι. 
 
Για το µαγαζάκι δε 
µου λέει τίποτα, αλλά 
δεν ξέρω… 

Ανταλλάζω κάτι και ο 
άλλος δίνει κάτι 
άλλο…  
 
Σου δίνει πράγµατα; Τι 
σου δίνει στη 
συναλλαγή; 
 
Δεν θυµάµαι… 

Δίνω κάτι σε κάποιον 
και µου δίνει εκείνος 
κάτι παρόµοιο. 
 
Στο µαγαζάκι τι 
κάνατε. Ανταλλαγές ή 
συναλλαγές; 
 
Ανταλλαγές. 
 
Δηλαδή σας δίνανε 
πράγµατα αυτοί που 
αγόραζαν; Έπαιρναν 
ένα πράγµα και τι σας 
έδιναν εσάς; 
 
Λεφτά 
 
Αυτό είναι λοιπόν 
συναλλαγή ή 
ανταλλαγή; 
 
Δεν ξέρω… 

Δανάη 
2/12/15 

Όταν κάποιος…. Σου δίνω κάτι  και ο 
άλλος κάτι άλλο και 
την άλλη µέρα το 
επιστρέφει επειδή δεν 
το θέλει. 

Δίνεις το ρούχο στον 
άλλο και σου δίνει 
κάτι άλλο πίσω. 

Δανάη 
Συνέντευξη 
18/1/16 

Δεν έχω ιδέα… Δεν έχω ιδέα Ένας µου δίνει κάτι κι 
εγώ του δίνω κάτι 
άλλο. 
 
Στο µαγαζάκι κάνατε 
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συναλλαγές ή 
ανταλλαγές; 
 
Δεν ξέρω. 
 
Δηλαδή οι άνθρωποι 
που έρχονταν σας 
δίναν πράγµατα για να 
πάρουν ένα πράγµα; 
 
Ε, ναι. 
 
Πράγµατα; 
 
Ναι. 
 
Δηλαδή για να πάρουν 
ένα παιχνίδι σας δίναν 
ένα άλλο παιχνίδι; 
 
Όχι. 
 
Τι σας δίναν. 
 
Κάτι χαρτάκια.  
 
Αυτά τα χαρτάκια 
ήταν σαν να ήταν… τί; 
 
Χαρτονοµίσµατα. 
 
Άρα τι κάνατε. 
Ανταλλαγή ή 
συναλλαγή; 
 
Ανταλλαγή. 
 
Δηλαδη σας δίναν 
πράγµατα ή σας δίναν 
χρήµατα; 
 
Χρήµατα. 
 
Άρα τι κάνατε; 
 
Συναλλαγή. 
 
Άρα… Τι είναι η 
συναλλαγή 
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Κάποιος αγοράζει κάτι 
και µου δίνει λεφτά; 
 
Ναι. 

Δηµήτρης 
2/12/15 

Κάτι που δεν σπάει.   

Δηµήτρης 
Συνέντευξη 
18/1/16 

Κάτι που δε χαλάει 
και κάτι που είναι 
πολύ όµορφο. 

Ανταλλάζεις κάτι; Ξανά, ανταλλάζεις 
κάτι. 
 
Δηλαδή ανταλλαγή και 
συναλλαγή είναι 
ακριβώς το ίδιο 
πράγµα; 
 
Όχι. 
 
Στο µαγαζάκι τι 
κάνατε. Συναλλαγές ή 
ανταλλαγές; 
 
Δηλαδή αυτοί που 
έρχονταν δίναν 
πράγµατα για να 
πάρουν πράγµατα ή 
δίναν κάτι άλλο; 
 
Δίνανε λεπτά.  
 
Άρα κάναν στο 
µαγαζάκι συναλλαγές 
ή ανταλλαγές; 
 
Συναλλαγές. 
 
Τι είναι λοιπόν 
συναλλαγή; 
 
Κάτι που σου δίνει 
κάτι κι εσύ του δίνεις 
κάτι άλλο. 
 
Τι άλλο του δίνεις για 
να είναι συναλλαγή; 
 
Ένα χαρτί που λέει 
ευχαριστώ πάρα πολύ 
είσαι ο αγαπηµένος 
µου. 
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Ιλιάνα 
2/12/15 

Να δίνεις λεφτά 
στους άλλους 

θέλεις δώρο και οι 
γονείς σου δεν σου το 
παίρνουν και µετά 
θέλεις κι άλλο, κι 
άλλο… 

Γενέθλια, ξεχνάνε να 
σου πάρουν δώρο και 
το ανταλλάσεις. 

Ιλιάνα 
Συνέντευξη 
18/1/16 

Όλοι πρέπει να 
έχουνε λεφτά 

Ότι οι άνθρωποι 
αλλάζουνε πράγµατα. 
 
Δηλαδή; 
 
Ότι εγώ έχω ένα 
κουκλάκι και ο άλλος 
έχει ένα άλλο κουκλάκι 
και του αρέσει το 
κουκλάκι µου και το 
ανταλλάζω και παίρνω 
το δικό του. 
 
Αυτό σηµαίνει 
συναλλάγη…; 

Ότι µπορείς αν θέλεις 
να ανταλλάξεις λεφτά 
µε έναν άλλο. 

Ιάσονας 
2/12/15 

Μοιράζεσαι κάτι µε 
τον άλλο.   

  

Ιάσονας 
Συνέντευξη 
18/1/16 

Κάτι που µας αξίζει.  
 
Σε σχέση µε το 
µαγαζάκι τι σχέση 
έχει; 
 
Ότι αξίζει να 
κάνουµε το 
µαγαζάκι. 

Νοµίζω ότι είναι… 
ανταλλάζεις κάτι µε 
κάποιον και µετά από 
λίγο καιρό το ξανα-
ανταλλάζεις. 
 

Ανταλλάζεις κάτι µε 
κάποιον, του δίνεις 
κάτι και… 
 
Στο µαγαζάκι τι 
κάνατε ανταλλαγή ή 
συναλλαγή; 
 
Ανταλλαγές 
 
Δηλαδή όταν κάποιος 
έπαιρνε ένα πράγµα 
σας έδινε ένα άλλο 
πράγµα; 
 
Ναι… 
 
 

Διονύσης 
2/12/15 

Αν είµαστε ήσυχοι 
στην «καληµέρα» 
(γενική συνέλευση 
σχολείου κάθε 
Δευτέρα) Αξία έναι 
που παίρνουµε έξτρα 
διάλειµµα. 

 Έχει κάτι ο ένας και ο 
άλλος, δίνει ο ένας το 
πραγµατάκι του στον 
άλλο. 

Διονύσης 
Συνέντευξη 
18/1/16 

Ότι αξίζω κάτι, ότι…  
 
Η αξία στο 

Δε θυµάµαι…  Δίνω κάτι στον άλλο 
και µου δίνει αυτός 
κάτι άλλο…  
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µαγαζάκι;… 
 
Δε θυµάµαι… 

 
Στο µαγαζάκι τι 
κάνατε ανταλλαγές ή 
συναλλαγές; 
 
Συναλλαγές. 
 
Άρα, τώρα που το 
σκέφτηκες λίγο… Τι 
σηµαίνει συναλλαγή. 
 
Δίνω κάτι στον άλλο 
και αυτός µου δίνει 
κάποια περισσότερα 
πράγµατα… 
 
Πράγµατα µου δίνει; 
Τι σας έδιναν στο 
µαγαζάκι όταν 
έπαιρναν κάτι; 
 
Μας δίνανε κάτι 
χαρτάκια και µετά τα 
σφραγίζαµε. 
 
Ναι. Αυτά τα χαρτάκια 
ήταν σαν να ήταν… τι; 
 
Σαν να ήταν… τα 
ευρώ. 
 
Άρα δίνατε πράγµατα 
και σας δίνανε 
χρήµατα… 
 
 

Κωνσταντίνα 
2/12/15 

Όταν παίρνεις ένα 
παιχνίδι. 

  

Κωνσταντίνα 
Συνέντευξη 
18/1/16 

Ότι αξίζουµε να 
έχουµε ένα πράγµα. 

Ότι αλλάζουµε 
 
Δηλαδή;  Μου φέρνεις 
ένα παράδειγµα; 
 
Δε θυµάµαι… 

Ότι ανταλλάζω… 
 
Δηλαδή; 
 
Ότι έχει ο ένας ένα 
πράγµα, ο άλλος ένα 
άλλο πράγµα και το 
ανταλλάζουν. 
 
Στο µαγαζάκι τι 
κάνατε, συναλλαγές ή 
ανταλλαγές; 
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Συναλλαγές.. 
 
Δηλαδή; 
 
Δίναµε πράγµατα και 
µας έδιναν κουπόνια.  
Αυτά τα κουπόνια 
ήταν σαν να ήταν 
λεφτά. 
 
 

Άννα-Μαρία 
Συνέντευξη 
18/1/16 

Δε θυµάµαι Δε θυµάµαι… µου το 
‘χει πει ο µπαµπάς, 
αλλά µου λέει τόσα 
πολλά που δεν τα 
θυµάµαι όλα. 

Ότι ανταλλάζουµε 
κάτι. Ότι δίνουµε ένα 
παιχνίδι στον άλλο και 
ο άλλος δίνει στον 
άλλο… 
 
Δηλαδή δίνω ένα 
πράγµα και παίρνω 
ένα άλλο πράγµα. 
 
Στο µαγαζάκι τι 
κάνατε συναλλαγές ή 
ανταλλαγές; 
 
Συναλλαγές. 
 
Δηλαδή;  
 
… 
 
Κάποιος ερχόταν κι 
έπαιρνε ένα πράγµα… 
και; 
 
Και µετά µας έδινε 
χρήµατα… 
 
Άρα συναλλαγή, τι 
είναι; 
 
Να δίνουµε στον άλλο 
κάποια χρήµατα… 
 
για να µας δώσει κάτι 
άλλο 

Ανδρέας 
2/12/15 

Όταν παίζουµε µε 
τους φίλους µας. 

 Η ανταλλαγή στο 
παιχνίδι. 

Ανδρέας Παίρνεις κάτι και Σηµαίνει πως Σου δίνει κάτι και του 
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Συνέντευξη 
18/1/16 

σου αξίζει. Σηµαίνει 
πως είναι ειδικά καλό 
για σένα. 

ανταλλάζεις κάτι και 
µετά το ξανα-
ανταλλάζετε 

δίνεις κι εσύ κάτι. 
 
Στο µαγαζάκι τι 
κάνατε, συναλλαγές ή 
ανταλλαγές; 
 
Συναλλαγές. 
 
Μας δίνανε και τους 
δίναµε και µας 
ξαναδίνανε… 
 
Ερχόταν κάποιος και 
έπαιρνε ένα παιχνίδι… 
Τι σας έδινε; 
 
Μας έδινε ένα χαρτάκι 
που ήταν σαν 
χαρτονόµισµα. 
 
Άρα συναλλαγή τι 
είναι; 
 
Σα να δίνεις χρήµατα 
σε κάποιον και να σου 
δίνει κι εκείνος 
πράγµατα… σα να τα 
πληρώνει… 

Αχιλλέας 
2/12/15 

 Αλλάζεις κάτι, δίνεις 
κάτι άλλο.   

 

Αχιλλέας 
Συνέντευξη 
18/1/16 

Ένα πράγµα που 
κάνει κάτι; 

Είναι µια συνταγή Εγώ έχω πάρει παζλ κι 
έχω δώσει τα λεφτά… 

Ελευθερία 
2/12/15 

Αξίζεις το παγωτό   

Ελευθερία 
Συνέντευξη 
18/1/16 

Αξίζει σε κάποιον.  Δεν ξέρω. Ανταλλάζω µε 
κάποιον. Αρκετά 
συχνά πούµε ένα 
παιχνίδι. 
 
Στο µαγαζάκι τι 
κάνατε. Συναλλαγή ή 
ανταλλαγή; 
 
Συναλλαγή. 
 
Δηλαδή; 
 
Ανταλλάζαµε… 
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Στη συναλλαγή τι 
κάνει… Παίρνει 
κάποιος ένα παιχνίδι 
και τι δίνει 
 
Κουπόνια… 
 
Που είναι σα να είναι 
τι; 
 
Εισιτήρια… 
 
 
 
 

Ζοζεφίνα 
2/12/15 

Ένα πράγµα πολύ 
παλιό έχει µεγάλη 
αξία.   

  

Ζοζεφίνα 
Συνέντευξη 
18/1/16 

Αξία σηµαίνει ότι 
κάποιο έχει µεγάλη 
αξία και το ‘χουµε 
πολλά χρόνια και 
µπορούµε άµα 
θέλουµε να το 
πουλήσουµε και να 
βγάλουµε λεφτά. 

Όταν κάποιος 
ανταλλάζει κάποιο µε 
κάποιον άλλο και άµα 
δεν του αρέσει το 
ανταλλάζει µε έναν 
άλλο 

Όταν κάποιος 
ανταλλάζει ένα 
πράγµα µε άλλον. 
 
Στο µαγαζάκι το 
κάνατε ανταλλαγή ή 
συναλλάγη; 
 
Άµα θέλαµε κάναµε 
ανταλλαγή και 
αγοράζαµε… 
 
Αυτό που αγοράζατε 
πως λέγεται 
ανταλαλγή ή 
συναλλαγή; 
 
Ανταλλαγή. Κάτι 
τέτοιο. 

Βικτώρια 
2/12/15 

Όταν παίρνεις ένα 
παιχνίδι. 

  

Βικτώρια 
Συνέντευξη 
18/1/16 

Σηµαίνει κάτι που το 
αξίζουµε.  

Σηµαίνει ότι 
ανταλλάζουµε κάτι µε 
τον άλλο και µετά το 
ξαναδίνουµε 

Σηµαίνει ότι το 
ανταλλάζουµε µε τον 
άλλο. 
 
Στο µαγαζάκι τι 
κάνατε; Ανταλλαγή, ή 
συναλλαγή; 
 
Ανταλλαγή 
 
Δηλαδή κάποιος που 
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έπαιρνε ένα πράγµα 
σας έδινε ένα άλλο 
πράγµα; 
 
Ναι… 
 

Ειρήνη 
2/12/15 

Άµα ο φούρνος 
µίλαγε και ήθελε 
καθάρισµα θα 
µαγείρευες και θα 
τον καθάριζες επειδή 
το άξιζε 

 Κάποιος σου φέρνει 
ένα δώρο στο πάρτι. 
Άµα δε σου αρέσει το 
αλλάζεις. 

Ειρήνη 
Συνέντευξη 
18/1/16 

Άµα κάνω κάτι στον 
άλλον που το έχει 
ανάγκη και αν εγώ 
έχω ένα πρόβληµα 
και µε βοηθήσει ο 
άλλος, εγώ µπορώ να 
τον βοηθήσω γιατί 
του άξιζε να µε 
βοηθήσει. 

Ότι αλλάζω κάτι. 
Παίρνω κάτι και ο 
άλλος µου δίνει κάτι 
άλλο. 

Ανταλλάζω… 
 
Δηλαδή; 
 
Έχω ένα παιχνίδι 
Αρκετά συχνά πούµε 
και άµα έχει και αυτός 
ένα παιχνίδι που µου 
αρέσει, άµα θέλει 
µπορεί να το 
ανταλλάξει.  
 
Δηλαδή ανταλλαγή και 
συναλλαγή είναι το 
ίδιο πράγµα; 
 
Ναι. 
 
Στο µαγαζάκι τι 
κάνατε, ανταλλαγή ή 
συναλλαγή; 
 
Δεν ξέρω…  
 
 

Φοίβος 
2/12/15 

Η µαµά µου µου λέει: 
είσαι άξιο παιδί 

Πας κάπου και 
ανταλλάζουνε και οι 
δύο κάτι και ο ένας 
αλλάζει γνώµη, ο 
άλλος δεν θέλει 

 

Φοίβος 
Συνέντευξη 
18/1/16 

Για παράδειγµα, ένα 
κέρµα έχει µία αξία. 
Δηλαδή αξίζουνε 
πράγµατα. 

Όταν ανταλλάζω ένα 
παιχνίδι µε κάποιον.  

Όταν δίνω σε έναν ένα 
παιχνίδι και ο άλλος 
µου δίνει ένα άλλο 
παιχνίδι. 
 
Δηλαδή ανταλλαγή και 
συναλλαγή είναι το 
ίδιο πράγµα; 
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Όχι, η συναλλαγή είναι 
όταν έχουµε ένα 
παιχνίδι, το 
ανταλλάσουµε και 
µετά δεν θέλουµε αυτό 
το παιχνίδι που 
ανταλλάξαµε. Στο 
µαγαζάκι τι κάνατε, 
συναλλαγές, ή 
ανταλλαγές.  
 
Ανταλλαγές. 
 
Δηλαδή όταν κάποιος 
έπαιρνε ένα παιχνίδι, 
σας έδινε ένα άλλο 
παιχνίδι; 
 
Όχι 
 
Αλλά, τι σας έδινε; 
 
Κουπόνια. 
 
Αυτά ήταν σαν να 
ήταν… τι 
 
Που ήταν σαν λεφτά. 
 
Άρα συναλλαγή τι 
είναι; 
 
Όταν πάµε κάπου και 
του δίνουµε ένα 
πράγµα και αυτός µας 
δίνει τα λεφτά. 
 

Γιώργος 
2/12/15 

Όταν παίρνεις ένα 
παιχνίδι. 

  

Γιώργος 
Συνέντευξη 
18/1/16 

Να συνεργάζοµαι µε 
τους άλλους. 

Δεν το ξέρω αυτό. Ανταλλάζουµε κάτι µε 
έναν φίλο µας.  
 
Στο µαγαζάκι τι 
κάνατε ανταλλαγή, ή 
συναλλαγή; 
 
Ανταλλαγή. 
 
Δηλαδή όταν κάποιος 
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έπαιρνε ένα παιχνίδι, 
σας έδινε ένα άλλο 
παιχνίδι; 
 
Όχι 
 
Τι σας δίνανε; 
 
Λεφτά. 
 
Άρα τι είναι 
συναλλαγή ή 
ανταλλαγή αυτό; 
 
Συναλλαγή. 
 
Άρα τι είναι η 
συναλλαγή; 
 
Να πληρώνουµε κάτι; 
 
Ναι. 
 
 

Ταξιάρχης 
2/12/15 

Να έχεις καλούς 
συµµαθητές. 

  

Ταξιάρχης 
Συνέντευξη 
18/1/16 

Όταν έχεις κάτι και 
δε θέλεις να σου το 
χαλάσει κανείς, να το 
πάρει κανείς, 
σηµαίνει αξία. 

Δηλαδή, έχει κάτι και ο 
άλλος έχει κάτι µετά τα 
ανταλλάσεις. Δηλαδή 
εδώ έχει αυτός ένα 
µπιστόλι παιχνίδι και ο 
άλλος ένα 
αυτοκινητάκι τα 
αλλάζουν. 

Όταν δίνει κάτι στο 
άλλο και µετά εκείνος 
που του το έδωσε σου 
δίνει το άλλο πράγµα 
που έχει 
 
Δηλαδή ανταλλαγή και 
συναλλαγή είναι το 
ίδιο πράγµα; 
 
Ναι, αλλά η 
συναλαλγή είναι, … 
Αν είναι ανταλλαγή… 
Κοίτα! Ανταλλάζουµε 
ένα πιστόλι µε ένα 
αυτοκινητάκι. 
Συναλλαγή, άµα δεν το 
θέλουµε µας το 
ξαναδίνει πίσω και του 
το ξαναδίνουµε πίσω. 
 
Στο µαγαζάκι το 
κάνατε συναλλαγή ή 
ανταλλαγή; 
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Και τα δύο, µε τα 
λεφτά.  
 
Δηλαδή κάποιος σου 
έδινε… 
 
Κανονικά όχι, όχι, όχι. 
Στο µαγαζί µόνο µε τα 
λεφτά… 
 
Με τα λεφτά πώς 
λέγεται συναλλαγή ή 
ανταλλαγή; 
 
Ε… συναλλαγή… 
  
 



	 140	

Σημειώσεις	των	παρατηρητών	
 

ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:7-12-2015 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΜΑΓΑΖΑΚΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ: ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΑΓΡΕΔΟΥ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙΡΟΣ:ΑΙΘΡΙΟΣ/ ΗΛΙΟΦΆΝΕΙΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ: ΧΑΡΑ 

ΠΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΑΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΑΣΑΡΙΑΣ 

(0,1,2,3,4) 

 

 1ο 

ηµίωρο 

2ο 

ηµίωρο 

3ο 

ηµίωρο 

4ο 

ηµίωρο 

5ο 

ηµίωρο 

6ο 

ηµίωρο 

ΟΜΑΔΑ 

1 

1      

ΟΜΑΔΑ 

2 

1      

ΟΜΑΔΑ 

3 

2      

ΟΜΑΔΑ 

4 

2      

ΟΜΑΔΑ 

5 

3      

  
Επιπλέον	παρατηρήσεις	σημειώσεις	
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(0 ΔΕΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ, 1 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, 2 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ) 

 

 1ο 

ηµίωρο 

2ο 

ηµίωρο 

3ο 

ηµίωρο 

4ο 

ηµίωρο 

5ο 

ηµίωρο 

6ο 

ηµίωρο 

ΟΜΑΔΑ 1 2      

ΟΜΑΔΑ 2 1      

ΟΜΑΔΑ 3 1      

ΟΜΑΔΑ 4 2      

ΟΜΑΔΑ 5 2      

 

ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΟΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ 

ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΟ (ΑΝ 

ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ) 

Ο Αχιλλέας παίζει συνέχεια µε ένα µπισκοτάκι-πλαστελίνη. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

ΠΟΙΑ ΠΑΙΔΙΑ: 

ΚΡΑΤΟΥΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ: 

ΛΕΝΕ ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ: 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΔΙΑΡΚΩΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥΣ; 

ΤΕΛΟΣ ΦΟΡΜΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ 
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ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΥΝΜΟ: ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΑΓΡΕΔΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2-12--2015 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΤΟ ΜΑΓΑΖΑΚΙ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙΡΟΣ: ΑΙΘΡΙΟΣ 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ: ΚΑΛΗ. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ Η ΧΑΡΑ ΚΑΙ Η 

ΕΥΔΙΑΘΕΣΙΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ: ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ 

ΠΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΑΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΑΣΑΡΙΑΣ 

(0,1,2,3,4) 

 

 1ο 

ηµίωρο 

2ο 

ηµίωρο 

3ο 

ηµίωρο 

4ο 

ηµίωρο 

5ο 

ηµίωρο 

ΟΜΑΔΑ 1 0 1 3 3 3 

ΟΜΑΔΑ 2 0 1 2 1 3 

ΟΜΑΔΑ 3 0 0 2 1 2 

ΟΜΑΔΑ 4 0 1 3 2 2 

ΟΜΑΔΑ 5 1 1 2 3 2 

 

  

Επιπλέον	παρατηρήσεις	σημειώσεις:	
Στη	συζήτηση	για	τις	έννοιες:	«αξία»,	«συναλλαγή»,	«ανταλλαγή»	ορισμένα	παιδιά	
δεν	παρακολουθούσαν	τους	συμμαθητές	τους	όταν	μιλούσαν	(Ορφέας,	Ειρήνη,	
Δημήτρης,	Ιάσονας,	Ζοζεφίνα,	Άρτεμις),	αλλά	υπήρχε	ησυχία.	
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(0 ΔΕΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ, 1 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, 2 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ) 

 

 1ο 

ηµίωρο 

2ο 

ηµίωρο 

3ο 

ηµίωρο 

4ο 

ηµίωρο 

5ο 

ηµίωρο 

6ο 

ηµίωρο 

ΟΜΑΔΑ 

1 

1 1 2    

ΟΜΑΔΑ 

2 

2 2 2    

ΟΜΑΔΑ 

3 

2 2 2    

ΟΜΑΔΑ 

4 

1 1 2    

ΟΜΑΔΑ 

5 

1 1 2    

 

ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΟΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ 

ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΟ (ΑΝ 

ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Στο δεύτερο ηµίωρο συνεργάστηκαν λιγότερα παιδιά από τις οµάδες 1 και 5. Τα 

µισά σχεδόν παιδιά από τις παραπάνω οµάδες έπαιζαν ή ασχολούντουσαν µε 

κάτι άλλο.  

Η δραστηριότητα του 2ου ηµίωρου ήταν η επιλογή του καταστήµατος και η 

ψηφοφορία. 

ΠΟΙΑ ΠΑΙΔΙΑ: 

ΚΡΑΤΟΥΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Φοίβος, Ελευθερία, Φάνης, Διονύσης, Ανδρέας, 

Ορφέας, Ειρήνη. 

ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ: Ορφέας, Ειρήνη, Ελευθερία, Φοίβος, Ανδρέας, Φάνης, 

Διονύσης. 

ΛΕΝΕ ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ: Ειρήνη, Φοίβος, Ιλιάνα, Ορφέας, Νόνη, Κωνσταντίνα, 

Φάνης, Στέλλα, Ανδρέας, Αχιλλέας, Ταξιάρχης. 
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ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΔΙΑΡΚΩΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥΣ; 

Ναι. Ορφέας, Δανάη, Ανδρέας, Ιλιάνα. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: 

Σήµερα θα αναλάβουµε να φτιάξουµε ένα µεγάλο πολυκατάστηµα. Χρειάζεται 

όµως πρώτα να δούµε αν έχουµε τις απαραίτητες γνώσεις να το κάνουµε. 

Θα πρέπει να απαντήσετε σε µερικές ερωτήσεις και να κάνετε και κάποιες 

ασκήσεις. 

 

Ερώτηση 1: Τι σηµαίνει η λέξη «αξία». 

Ιλιάνα: Να δίνεις λεφτά στους άλλους, Ειρήνη: Άµα ο φούρνος µίλαγε και 

ήθελε καθάρισµα θα µαγείρευες και θα τον καθάριζες επειδή το άξιζε. Φοίβος, 

Νόνη: Η µαµά µου µου λέει: είσαι άξιο παιδί. Ορφέας: ένα κέρµα, να δίνεις 

λεφτά. Ελευθερία: αξίζεις το παγωτό. Γιώργος, Βικτώρια, Κωνσταντίνα: Όταν 

παίρνεις ένα παιχνίδι. Φάνης: Άν έχει πέσει ένα κέρµα το δίνουµε σε ένα 

µεγάλο. Δανάη: Όταν κάποιος…    Ιάσονας: Μοιράζεσαι κάτι µε τον άλλο.  

Ηλέκτρα: παίρνεις ένα παγωτό, σου πέφτει και παίρνεις ένα άλλο. Διονύσης: 

Αν είµαστε ήσυχοι στην «καληµέρα» (γενική συνέλευση σχολείου κάθε 

Δευτέρα) αξία έναι που παίρνουµε έξτρα διάλειµµα. Δηµήτρης: Κάτι που δεν 

σπάει. Στέλλα: αξίζει να τρώµε ακόµα κι αν δεν µας αρέσει το παγωτό. 

Ζοζεφίνα: Ένα πράγµα πολύ παλιό έχει µεγάλη αξία.  Αντρέας: Όταν παίζουµε 

µε τους φίλους µας.  

Ερώτηση 2: Τι σηµαίνει η λέξη «συναλλαγή». 

Δανάη: Σου δίνω κάτι  και ο άλλος κάτι άλλο και την άλλη µέρα το επιστρέφει 

επειδή δεν το θέλει. Φοιβός: Πας κάπου και ανταλλάζουνε και οι δύο κάτι και ο 

ένας αλλάζει γνώµη, ο άλλος δεν θέλει. Ιλιάνα: θέλεις δώρο και οι γονείς σου 

δεν σου το παίρνουν και µετά θέλεις κι άλλο, κι άλλο… Ταξιάρχης: Αλλαγή, 

ανταλλαγή. Αχιλλέας: αλλάζεις κάτι, δίνεις κάτι άλλο.  Διονύσης: έχεις κάτι και 

σου δίνει ο άλλος κάτι άλλο, ένα άλλο αντικείµενο.  

 

Ερώτηση 3: Τι σηµαίνει η λέξη «ανταλλαγή». 

Ταξιάρχης: ανταλλάσσω κάτι µε άλλον. Αντρέας: Η ανταλλαγή στο παιχνίδι. 

Άρτεµις: δίνεις κάτι, δίνει κι ο άλλος. Στέλλα: Παίρνεις ένα ρούχο, είναι 

µεγάλο, το αλλάζεις µε ένα άλλο. Διονύσης: έχει κάτι ο ένας και ο άλλος, δίνει 
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ο ένας το πραγµατάκι του στον άλλο. Δανάη: δίνεις το ρούχο στον άλλο και σου 

δίνει κάτι άλλο πίσω. Ειρήνη: Κάποιος σου φέρνει ένα δώρο στο πάρτι. Άµα δε 

σου αρέσει το αλλάζεις. Ιλιάνα: Γενέθλια, ξεχνάνε να σου πάρουν δώρο και το 

ανταλλάσεις.  

 

Θα σας πω τέσσερα παραδείγµατα. Θα µου πείτε ποια δείχνουν συναλλαγή και 

ποια ανταλλαγή. 

1ο Παράδειγµα: 

Δίνω ένα µαρκαδόρο και µου δίνουν ένα µολύβι. 

2ο παράδειγµα: 

Παίρνεις ένα µολύβι και δίνεις χρήµατα. 

3ο παράδειγµα 

Σου δίνω την µπλούζα µου και µου δίνεις της δικιά σου. 

4ο παράδειγµα: 

Πηγαίνω στο γιατρό µε εξετάζει και του δίνω χρήµατα. 

 

Τι ένα συναλλαγή; 

(άλλη µία προσπάθεια) 

Φοίβος: Όταν αγοράζεις κάτι και δίνεις λεφτά. 

Στέλλα: Παίρνεις κάτι και δίνεις λεφτά. 

Γιώργος: λεφτά σοτ γιατρό επειδή σε βοήθησε 

Δάσκαλος: Γιατί του δίνεις λεφτά; 

Ανδρέας: Ο γιατρός είναι ειδικός, έχει κάνει σπουδές… 

 

 

 

Άσκηση 1: Ζωγράφισε όσα περισσότερα νοµίσµατα (κέρµατα και 

χαρτονοµίσµατα) ξέρεις. 

Άσκηση 2: ΓΡάψε ή ζωγράφισε δίπλα στο κάθε νόµισµα κάτι που µπορείς να 

αγοράσεις µε ολόκληρη την αξία αυτού του νοµίσµατος. 

Διάλειµµα. 

Η επιτροπή συνεδριάσε και αποφάσισε να ότι είστε ικανοί να φτιάξετε το 

µαγαζάκι. 
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Συζήτηση 1: Τι µαγαζάκι. Στα πρακτικά να φαίνεται πόσες ιδέες προτάθηκαν 

και πόσες ψήφους πήραν. 

Συζήτηση 2: Πώς θα ονοµάζεται. Στα πρακτικά να φαίνεται πόσες ιδέες 

προτάθηκαν και πόσες ψήφους πήραν. 

Συνεταιρικό εργαστήρι. Το κάθε αντικείµενο θα πρέπει να φτιάχνεται από 

όλους. Π.χ. στο ποδήλατο ένας θα φτιάχνει τις ρόδες, άλλος το τιµόνι κοκ. 

ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΤΕΛΟΣ 

 

Ανάλυση ερωτηµατολογίων  

Πρωτη	Παρατηρήτρια	
(Ψηφιακή	συμπλήρωση)	

	
ΕΚΘΕΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ	
	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ:	Σαγρέδου	Βαρβάρα	
ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΣΤΟ	ΣΧΟΛΕΙΟ:	Δασκάλα	Μελέτης	
	
ΕΦΑΡΜΟΓΗ		1	
«ΤΟ	ΜΑΓΑΖΑΚΙ	ΣΤΗΝ	ΤΑΞΗ»	
	
Εναρκτήρια	Δραστηριότητα	
0=καθόλου,	1=	ελάχιστα	2=	αρκετά	3=	πολύ	4=πάρα	πολύ	
	
Συμμετοχή	των	παιδιών:				 4	

Εξέφρασαν	την	άποψή	τους	όλα	τα	παιδιά;						4	

Κατανόησαν	τα	παιδιά	τους	κανόνες;	 3	

Υπήρχε	καλή	διάθεση	στην	τάξη;	 							4	

Ο	εμψυχωτής	ήταν	κατανοητός	από	τα	παιδιά;						4	

Ο	εμψυχωτής	είχε	καλή	διάθεση;	 						4	

Ο	εμψυχωτής	διευκρίνιζε	εφόσον	χρειαζόταν;							4	

	

Αναλυτική	περιγραφή	

Ο	δάσκαλος	με	πολύ	κέφι	 και	παραστατικότητα	ανακοινώνει	 στα	παιδιά	

ότι	θα	αναλάβουν	να	φτιάξουν	ένα	πολυκατάστημα.	Τους	κάνει	ερωτήσεις	

για	 να	 διαπιστώσει	 τις	 γνώσεις	 τους	 στις	 έννοιες	 αξία,	 συναλλαγή,	

ανταλλαγή	ενημερώνοντας	τα	παιδιά	ότι	είναι	βασικές	έννοιες	που	πρέπει	

να	γνωρίζουν	πριν	φτιάξουν	το	μαγαζί.	Τα	παιδιά	απαντάνε	με	προθυμία	

και	προσπαθούν	να	δώσουν	σωστές	απαντήσεις.	Ο	δάσκαλος	κάνει	όπου	
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χρειάζεται	διευκρινιστικές	ερωτήσεις.	Όλα	τα	παιδιά	λένε	την	άποψή	τους	

και	 έχουν	 χρόνο	 για	 να	 εκφραστούν.	 Στην	συνέχεια	 όλα	 ζωγραφίζουν	 τα	

νομίσματα	που	ξέρουν	και	τι	μπορούν	να	αγοράσουν	με	πολλή	όρεξη.	Μετά	

τις	δραστηριότητες	ανακοινώνεται	από	το	δάσκαλο	με	χαρά	ότι	οι	μαθητές	

πέρασαν	τη	δοκιμασία	και	είναι	έτοιμοι	να	φτιάξουν	το	πολυκατάστημα.		

	

	

	

Προετοιμασία:	

0=καθόλου,	1=	ελάχιστα	2=	αρκετά	3=	πολύ	4=πάρα	πολύ	
	

1. Συμμετοχή	των	παιδιών:				 3	

2. Κατανόησαν	τα	παιδιά	τους	κανόνες;	 3	

3. Υπήρχε	καλή	διάθεση	στην	τάξη;					4			

4. Πρότειναν	όλα	τα	παιδιά	κατάστημα:	 4	

5. Ψήφισαν	όλα	τα	παιδιά;						4	

6. Υπήρχε	κλίμα	ανταγωνιστικό;			3	

7. Υπήρχε	κυριαρχία	κάποιων	παιδιών	έναντι	άλλων;					3	

1. Υπήρχε	συνεργασία	των	παιδιών;	 3	

2. Ένιωθαν	τα	παιδιά	ότι	ήταν	δραστηριότητα	που	τα	αφορούσε	άμεσα;				4	

1. Ο	εμψυχωτής	είχε	καλή	διάθεση;								4	

2. Ο	εμψυχωτής	διευκρίνιζε	εφόσον	χρειαζόταν;							4	

	

Αναλυτική	περιγραφή		

Ανά	ομάδες	όλα	τα	παιδιά	συζητούν	και	προτείνουν	τι	μαγαζί	να	φτιάξει	η	

ομάδα	τους.	Στο	τέλος	ψηφίζουν	ανά	ομάδα	την	ιδέα	που	τους	άρεσε	

περισσότερο.	Όλοι	οι	μαθητές	συμμετέχουν	στη	διαδικασία	με	κέφι.	Σε	

κάποιες	ομάδες	υπάρχει	ανταγωνισμός	και	διαφωνία	μεταξύ	των	μαθητών	

αλλά	σε	μέτριο	βαθμό.	Σε	μία	ομάδα	ενώ	είχε	ψηφιστεί	μια	ιδέα	από	τους	

περισσότερους	μαθητές	ο	εκπρόσωπος	της	ομάδας	ανακοίνωσε	στον	

δάσκαλο	ότι	είχαν	αποφασίσει	τη	δική	του	ιδέα	ενώ	δεν	είχε	ψηφιστεί.	Οι	

συμμαθητές	του	αντέδρασαν	και	ο	δάσκαλος	διευκρίνισε	την	έννοια	της	

ψηφοφορίας	και	επανέφερε	ισορροπία	στην	ομάδα.	
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Ημέρα	λειτουργίας	

0=καθόλου,	1=	ελάχιστα	2=	αρκετά	3=	πολύ	4=πάρα	πολύ	
	

1. Συμμετοχή	των	παιδιών:				 4	

2. Κατανόησαν	τα	παιδιά	τους	κανόνες;	 4	

3. Υπήρχε	καλή	διάθεση	στην	τάξη;							4	

4. Ανέλαβαν	όλα	τα	παιδιά	ένα	ρόλο;							4	

5. Ανταποκρίθηκαν	όλα	τα	παιδιά	αποτελεσματικά	στο	ρόλο	τους;						3	

1. Υπήρχε	κλίμα	ανταγωνιστικό;			3	

2. Υπήρχε	κυριαρχία	κάποιων	παιδιών	έναντι	άλλων;								3	

1. Υπήρχε	συνεργασία	των	παιδιών;	 3	

2. Ένιωθαν	τα	παιδιά	ότι	ήταν	δραστηριότητα	που	τα	αφορούσε	άμεσα;					

4	

1. Στο	τέλος	της	δραστηριότητας	υπολόγισαν	συνεργατικά	τα	χρήματα;				3	

1. Κυριαρχούσε	ένα	παιδί	στο	μέτρημα.							3		

2. Ο	εμψυχωτής	είχε	καλή	διάθεση;						4	

3. Τηρήθηκαν	τα	χρονοδιάγράμματα;						4	

Αναλυτική	περιγραφή.	

Όλα	 τα	 παιδιά	 είχαν	 πολύ	 κέφι	 και	 όρεξη	 να	 φτιάξουν	 το	 μαγαζί	 τους.	

Είχαν	 πολλές	 ιδέες,	 άλλαξαν	 τα	 θρανία	 για	 να	 το	 διαμορφώσουν	 και	 το	

στόλισαν	 με	 υφάσματα.	 Ζωγράφισαν	 τιμοκαταλόγους	 και	 πινακίδες	 με	

φαντασία.	Είχαν	πολύ	μεγάλη	αγωνία	να	πάρουν	την	άδεια	του	δήμου	και	

χάρηκαν	 όταν	 το	 μαγαζί	 τους	 εγκρίθηκε.	 Κατά	 την	 διαδικασία	 κάποια	

παιδιά	 μπερδεύτηκαν	 στα	 ρέστα	 ενώ	 κάποια	 άλλα	 μπέρδεψαν	 τα	 λεφτά	

του	ταμείου	της	ομάδας	με	τα	λεφτά	τα	δικά	τους.		

Αξιολόγηση	

Πραγματοποιήθηκε	αξιολόγηση	στο	τέλος	της	δραστηρτιότητας;	Ναι					
Αν	πραγματοποιήθηκε:	
	
1.	Εκφράστηκαν	όλα	τα	παιδιά;		 3	

2.	Έδειξαν	τα	παιδιά	ότι	συμμετείχαν	σε	κάτι	που	τα	αφορούσε	άμεσα;					4	

3.	Είχαν	τη	δυνατότητα	τα	παιδιά	να	εκφράσουν	διαφορετικές	απόψεις;			4	
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4.	Ο	εμψυχωτής	άκουγε	τα	παιδιά;								4	

5.	Αναδείχθηκαν	τυχόν	προβλήματα	που	προέκυψαν;						4	

6.	Ο	εμψυχωτής	κρατούσε	ημερολόγιο	με	τις	αναφορές	των	παιδιών;		

	
Αναλυτική	περιγραφή.	

Το	κάθε	παιδί	στο	τέλος	της	δραστηριότητας	εξέφρασε	την	άποψή	του	για	

το	πώς	του	φάνηκε	και	πού	δυσκολεύτηκε.	Όλα	τα	παιδιά	είχαν	

ευχαριστηθεί	πολύ.	Δεν	θυμάμαι,	αν	ο	εμψυχωτης	διατηρούσε	ημερολόγιο.	

	

Δεν	συμπληρώνει	το	ερωτηματολόγιο	για	την	δεύτερη	εφαρμογή,	διότι	δεν	

συμμετέιχε	σε	αυτήν.	

2η	Παρατηρήτρια	

(συμπλήρωση	με	στιλό)	
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Πωλητές	στο	μαγαζάκι	στην	τάξη	

Διαλαλεί	την	πραμλατεια	του	

Δημιουργία	διένεξης	και	επίλυσή	της	

Καταμέτρηση	χρημάτων	

Φωτογραφικά	ντοκουμέντα.	

Το	Μαγαζάκι	στην	Τάξη	
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Αφίσα	για	το	
«Μαγαζάκι	
Αλληλεγγύης»	

Καταγραφή	και	
ομαδοποίηση	
προϊόντων	

Κατόψεις	τις	τάξης	
την	ώρα	της	
δημιουργίας	τους	

Μεταμόρφωση	της	τάξης	σε	
μαγαζάκι	

Μαγαζάκι	Αλληλεγγύης	
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Πωλητές

Ταμπέλες
Ακύρωση 
κουπονιών
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Τα παιδιά διαµορφώνουν σε ζευγάρια την κάτοψη της τάξης για 
να «στηθεί» για το µαγαζάκι αλληλεγγύης 
 
  

Κάτοψη 1 Κάτοψη 2

Κάτοψη 3 Κάτοψη 4
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Κάτοψη 5

Κάτοψη 6

Κάτοψη 7 Κάτοψη 8
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Κάτοψη 9 Κάτοψη 10

Κάτοψη 11
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Πορτφόλιο	Συμμετεχόντων	

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες 
στην Εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση

Παιχνίδι Ρόλων
ως πλαίσιο προσέγγισης μαθηματικών εννοιών

με παιδιά της α’ δημοτικού
Μία πειραματική έρευνα σε Δημοτικό σχολείο της 

Ανατολικής Αττικής

Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Ευάγγελος Κτιστόπουλος 

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια
Άννα Χρονάκη

Μέλη Συμβουλευτικής Επιστροπής
Άννα Λυδάκη
Μαρία Κλαδάκη

ΠΟΡΤΦΟΛΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
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 Ανδρέας Ν.

2 Δεκεμβρίου 2015
Πρώτη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη (πριν 
πραγματοποιηθούν οι εφαρμογές)
Σχεδίασε όσα περισσότερα νομίσματα γνωρίζεις.
Γράψε ή σχεδίασε τι μπορείς να αγοράσεις με 
ολόκληρη την αξία του νομίσματος.

18 Ιανουαρίου 2016
Δεύτερη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη (αφού 
πραγματοποιήθηκαν οι εφαρμογές).

Ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς αμέσως μετά την επιστροφή των παιδιών από τις διακοπές των 
Χριστουγέννων (αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι εφαρμογές). Η καταγραφές είναι πιστή αναπαραγωγή του 
ερωτηματολογίου (παρατίθεται). Με πλάγια γράματα καταγράφεται ο αυθεντικός λόγος των γονεών.

Οι γονείς στο ερωτηματολόγιο δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν για το «Μαγαζάκι Αλληλεγγύης» αφού είχε ξεκινήσει 
η διαδικασία και ότι το παιδί μιλούσε γι’ αυτό ελάχιστα. Κατά την προετοιμασία του «Μαγαζάκι Αλληλεγγύης» 
παρατηρήθηκε βελτίωση: Ένιωσε πιο υπεύθυνο γιατί του είχε ανατεθεί ένας σημαντικός ρόλος (ταμίας). Κατά τη 
διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων (μετά από τις εφαρμογές και σε απόσταση χώρου και χρόνου από 
το σχολείο) παρατηρήθηκε βελτίωση των δεξιοτήτων του: Έμαθε να διαχειρίζεται τα παιχνίδια  του και να τα 
τακτοποιεί και να οργανώνει. Κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων μιλούσε για τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα έπειτα από παρέμβαση κάποιου. Οι γονείς θεωρούν ότι η επίδραση της συγκεκριμένης εφαρμογής 
είχε την ακόλουθη επίδραση στο παιδί τους: Πολύ θετική επίδραση με την ομαδική εργασία και ανάθεση 
υπευθυνότητας. Επίσης, η τάξη «έδεσε» και αυξήθηκε η συνεργασία και ο σεβασμός γύρω από την ομάδα. 

Αξιολόγηση δασκάλου πριν τις εφαρμογές

Πρόκειται για ένα παιδί ιδιαίτερα κινητικό. 
Έχει διάθεση να αστειεύεται και να κυριαρχεί 
στις παρέες. Θέλει να συμμετέχει σε γνωστικές 
διαδικασίες. Κάνει τεράστια γράμματα και 
κουράζεται εύκολα όταν πρόκειται να γράψει. 
Έχει καλό μαθηματικό εγγραματισμό και 
χρησιμοποιεί πολλές τεχνικές υπολογισμών. 

Συνεντευξη σχετικά με την έννοια της αξίας, της συναλλαγής και της 
ανταλλαγής.
-Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Αξία»;   
2/12 Όταν παίζουμε με τους φίλους μας. 
18/1  Παίρνεις κάτι και σου αξίζει. Σημαίνει πως είναι ειδικά καλό για σένα. 
-Τι σημαίνει η λέξη «συναλλαγή»;
2/12 Η ανταλλαγή στο παιχνίδι. 
18/1 Σημαίνει πως ανταλλάζεις κάτι και μετά το ξανα-ανταλλάζετε 
-Τι σημαίνει η λέξη «ανταλλαγή»;
2/12...
18/1 Σου δίνει κάτι και του δίνεις κι εσύ κάτι.
-Στο μαγαζάκι τι κάνατε, συναλλαγές ή ανταλλαγές;
Συναλλαγές. Μας δίνανε και τους δίναμε και μας ξαναδίνανε…
-Ερχόταν κάποιος και έπαιρνε ένα παιχνίδι… Τι σας έδινε;
Μας έδινε ένα χαρτάκι που ήταν σαν χαρτονόμισμα.
-Άρα συναλλαγή τι είναι;
Σα να δίνεις χρήματα σε κάποιον και να σου δίνει κι εκείνος πράγματα… σα 
να τα πληρώνει…

Τα παιδιά καταγράφουν τα 
υλικά για το μαγαζάκι

Πορτφόλιο σελίδα 2
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Άννα-Μαρία Ν.

2 Δεκεμβρίου 2015
Πρώτη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη 
(πριν πραγματοποιηθούν οι εφαρμογές)
Σχεδίασε όσα περισσότερα νομίσματα γνωρίζεις.
Γράψε ή σχεδίασε τι μπορείς να αγοράσεις με 
ολόκληρη την αξία του νομίσματος.

18 Ιανουαρίου 2016
Δεύτερη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη (αφού 
πραγματοποιήθηκαν οι εφαρμογές).

Ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς αμέσως μετά την επιστροφή των παιδιών από τις διακοπές των 
Χριστουγέννων (αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι εφαρμογές). Η καταγραφές είναι πιστή αναπαραγωγή του 
ερωτηματολογίου (παρατίθεται). Με πλάγια γράματα καταγράφεται ο αυθεντικός λόγος των γονεών.

Οι γονείς στο ερωτηματολόγιο δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν για το «Μαγαζάκι Αλληλεγγύης» από την πρώτη 
στιγμή και ότι το παιδί μιλούσε γι’ αυτό συχνά. Κατά την προετοιμασία του «Μαγαζάκι Αλληλεγγύης» 
παρατηρήθηκε βελτίωση: Αυξημένο ενδιαφέρον για την καταγραφή των αντικειμένων προς πώληση και για την 
διαδικασία του ταμείου.  Κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων (μετά από τις εφαρμογές και σε 
απόσταση χώρου και χρόνου από το σχολείο) δεν παρατηρήθηκε κάποια ιδιαίτερη αλλαγή. Κατά τη διάρκεια 
των διακοπών των Χριστουγέννων μιλούσε για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα από δικιά του πρωτοβουλία. Οι 
γονείς θεωρούν ότι η επίδραση της συγκεκριμένης εφαρμογής είχε την ακόλουθη επίδραση στο παιδί τους: Ήταν 
η πρώτη σημαντική ευκαιρία που είχε να χρησιμοποιήσει τις νέες δεξιότητες, γραφή, ανάγνωση μαθηματικές 
πράξεις κλπ. Επίσης είχε ενεργή συμμετοχή σε μία ομαδική προσπάθεια που ήταν πέρα από τα όρια της τάξης. Είχε 
αλληλεπίδραση με τους γονείς και το ευρύτερο περιβάλλον του σχολείου. Ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση και το 
πνεύμα συμμετοχής.

Αξιολόγηση δασκάλου πριν τις εφαρμογές

Πρόκειται για ένα ήσυχο κορίτσι, που δεν 
παίρνει εύκολα πρωτοβουλίες. Μπορεί έυκολα 
να γίνει «αόρατη» στην τάξη. Είναι τρίγλωσση, 
έχει διάθεση για συμμετοχή σε οτιδήποτε αφορά 
γνωστικούς τομείς, και η μαθηματική της 
ενημερότητα είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο για 
τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Συνεντευξη σχετικά με την έννοια της αξίας, της συναλλαγής 
και της ανταλλαγής.
-Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Αξία»;   
18/1 Δε θυμάμαι. Δε θυμάμαι… μου το ‘χει πει ο μπαμπάς, αλλά 
μου λέει τόσα πολλά που δεν τα θυμάμαι όλα. 
-Τι σημαίνει η λέξη «συναλλαγή»;
18/1 Ότι ανταλλάζουμε κάτι. Ότι δίνουμε ένα παιχνίδι στον άλλο 
και ο άλλος δίνει στον άλλο… 
-Τι σημαίνει η λέξη «ανταλλαγή»;
18/1 Δηλαδή δίνω ένα πράγμα και παίρνω ένα άλλο πράγμα.
-Στο μαγαζάκι τι κάνατε συναλλαγές ή ανταλλαγές;
Συναλλαγές.
-Δηλαδή; 
…
-Κάποιος ερχόταν κι έπαιρνε ένα πράγμα… και;
Και μετά μας έδινε χρήματα…
-Άρα συναλλαγή, τι είναι;
Να δίνουμε στον άλλο κάποια χρήματα… για να μας δώσει κάτι 
άλλο.

Τα παιδιά καταγράφουν τα 
υλικά για το μαγαζάκι

Πορτφόλιο σελίδα 3
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Ιλιάνα Κ.

2 Δεκεμβρίου 2015
Πρώτη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη 
(πριν πραγματοποιηθούν οι εφαρμογές)
Σχεδίασε όσα περισσότερα νομίσματα γνωρίζεις.
Γράψε ή σχεδίασε τι μπορείς να αγοράσεις με 
ολόκληρη την αξία του νομίσματος.

18 Ιανουαρίου 2016
Δεύτερη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη (αφού 
πραγματοποιήθηκαν οι εφαρμογές).

Ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς αμέσως μετά την επιστροφή των παιδιών από τις διακοπές των 
Χριστουγέννων (αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι εφαρμογές). Η καταγραφές είναι πιστή αναπαραγωγή του 
ερωτηματολογίου (παρατίθεται). Με πλάγια γράματα καταγράφεται ο αυθεντικός λόγος των γονεών.

Η μητέρα ενημερώθηκε για το μαγαζάκι αφού είχε ξεκινήσει η προετοιμασία. Το παιδί μοιράστηκε ελάχιστα με τους 
γονείς κι εκείνοι δεν παρατήρησαν κάποια ιδιαίτερη αλλαγή. Κατά την διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, 
ούτε αναφέρθηκε στη διαδικασία, ούτε παρατηρήθηκε κάποια αλλαγή στη στάση του παιδιού. Η βασικότερη 
επίδραση στο παιδί ήταν ότι θέλησε να συμμετέχει στην ημέρα λειτουργίας του «Μαγαζάκι Αλληλεγγύης». 
(Σημείωση δασκάλου: Η συγκεκριμένη οικογένεια περνάει εκείνη την περίοδο μία σοβαρή ασθένεια της μητέρας 
που επηρεάζει συνολικά την καθημερινότητά τους και τα συναισθήματα του παιδιού).

Αξιολόγηση δασκάλου πριν τις εφαρμογές

Πρόκειται για ένα κορίτσι με βασικές δυσκολίες 
στην περιγραφή και κατανόηση οδηγιών. Επίσης 
δυσκολεύεται στην ταύτιση του γραφήματος 
με το φώνημα. Στις μαθηματικές δεξιότητες 
ανταποκρίνεται πολύ καλά. Το κοινωνικό της 
σχήμα τη δυσκολεύει λίγο στις διαπροσωπικές 
της σχέσεις, αλλά προσπαθεί να τις εξελίξει.

Συνεντευξη σχετικά με την έννοια της αξίας, της συναλλαγής και 
της ανταλλαγής.
-Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Αξία»;   
2/12: Να δίνεις λεφτά στους άλλους.
18/1: Όλοι πρέπει να έχουνε λεφτά.
-Τι σημαίνει η λέξη «συναλλαγή»;
2/12: Θέλεις δώρο και οι γονείς σου δεν σου το παίρνουν και μετά 
θέλεις κι άλλο, κι άλλο…
18/1: Ότι οι άνθρωποι αλλάζουνε πράγματα.
- Δηλαδή;
- Ότι εγώ έχω ένα κουκλάκι και ο άλλος έχει ένα άλλο κουκλάκι και 
του αρέσει το κουκλάκι μου και το ανταλλάζω και παίρνω το δικό 
του.
-Αυτό σημαίνει συναλλάγη…;
-Τι σημαίνει η λέξη «ανταλλαγή»;
2/12: Γενέθλια, ξεχνάνε να σου πάρουν δώρο και το ανταλλάσεις.
18/1: Ότι μπορείς αν θέλεις να ανταλλάξεις λεφτά με έναν άλλο.

Τα παιδιά καταγράφουν τα 
υλικά για το μαγαζάκι

Πορτφόλιο σελίδα 4

Πορτφόλιο σελίδα 4
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Αχιλλέας Π.

2 Δεκεμβρίου 2015
Πρώτη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη 
(πριν πραγματοποιηθούν οι εφαρμογές)
Σχεδίασε όσα περισσότερα νομίσματα γνωρίζεις.
Γράψε ή σχεδίασε τι μπορείς να αγοράσεις με 
ολόκληρη την αξία του νομίσματος.

18 Ιανουαρίου 2016
Δεύτερη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη (αφού 
πραγματοποιήθηκαν οι εφαρμογές).

Ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς αμέσως μετά την επιστροφή των παιδιών από τις διακοπές των 
Χριστουγέννων (αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι εφαρμογές). Η καταγραφές είναι πιστή αναπαραγωγή του 
ερωτηματολογίου (παρατίθεται). Με πλάγια γράματα καταγράφεται ο αυθεντικός λόγος των γονεών.

Η μητέρα ενημερώθηκε για τη δραστηριότητα από το σχολείο. Το παιδί δεν αναφέρθηκε καθόλου κατά την 
προετοιμασία. Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκε κάποια ιδιαίτερη γνωστική αλλαγή κατά την προετοιμασία ή μέσα στις 
διακοπές των Χριστουγέννων. Τότε αναφερόταν το παιδί στη δραστηριότητα μόνο μετά από παρέμβαση κάποιου. 
«Ο Αχιλλέας, όσο περνάει ο καιρός και ιδιαίτερα μετά τα Χριστούγεννα, γίνεται όλο και πιο επικοινωνιακός όσον 
αφορά γεγονότα που σχετίζονται με το σχολείο του. Η αναφορά του στα γεγονότα μπορεί να μην είναι άμεση, 
αλλά λίγο αργότερα. Επίσης παρατήρησα και μια ευνοϊκή εξέλιξη στις δεξιότητές του όσον αφορά τις συναλλαγές 
με χρήματα. Όλα αυτά που ανέφερα μπορεί να μην είναι το αποτέλεσμα μόνο της συγκεκριμένης δραστηριότητας, 
αλλά μιας γενικότερης δουλειά που γίνεται στο σχολείο. Πιστεύω ότι η ενασχόλησή του με το «Μαγαζάκι 
Αλληλεγγύης» είχε θετική επίδραση πάνω του, χωρίς να μπορώ να είμαι πιο συγκεκριμένη».

Αξιολόγηση δασκάλου πριν τις εφαρμογές

Πρόκειται για ένα αγόρι με διεγνωσμένη 
ένταξη στο φάσμα του αυτισμού. Δυσκολεύεται 
να συγκεκντρωθεί για αρκετή ώρα σε 
συγκεκριμένη δραστηριότητα. Έχει παράλληλη 
στήριξη στην τάξη, χωρίς η ειδ. παιδαγωγός 
να παρεμβαίνει παρά μόνο σε δυσκολία 
κατανόησης της πληροφορίας. Η μαθηματική 
του ενημερότητα είναι ικανοποιητική για τη 
χρονική στιγμή που διανύουμε.

Συνεντευξη σχετικά με την έννοια της αξίας, της συναλλαγής και 
της ανταλλαγής.
-Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Αξία»;   
2/12: ...
18/1: Ένα πράγμα που κάνει κάτι;
-Τι σημαίνει η λέξη «συναλλαγή»;
2/12: Αλλάζεις κάτι, δίνεις κάτι άλλο
18/1: Είναι μια συνταγή (σχεδόν ομόηχη λέξη με τη λέξη 
«συναλλαγή»).
-Τι σημαίνει η λέξη «ανταλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Εγώ έχω πάρει παζλ κι έχω δώσει λεφτά.

Τα παιδιά καταγράφουν τα 
υλικά για το μαγαζάκι

Πορτφόλιο σελίδα 5
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Άρτεμις Α.

2 Δεκεμβρίου 2015
Πρώτη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη 
(πριν πραγματοποιηθούν οι εφαρμογές)
Σχεδίασε όσα περισσότερα νομίσματα γνωρίζεις.
Γράψε ή σχεδίασε τι μπορείς να αγοράσεις με 
ολόκληρη την αξία του νομίσματος.

18 Ιανουαρίου 2016
Δεύτερη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη (αφού 
πραγματοποιήθηκαν οι εφαρμογές).

Ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς αμέσως μετά την επιστροφή των παιδιών από τις διακοπές των 
Χριστουγέννων (αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι εφαρμογές). Η καταγραφές είναι πιστή αναπαραγωγή του 
ερωτηματολογίου (παρατίθεται). Με πλάγια γράματα καταγράφεται ο αυθεντικός λόγος των γονεών.

Η μητέρα ενημερώθηκε για το μαγαζάκι αφού είχε ξεκινήσει η προετοιμασία. Το παιδί μοιράστηκε ελάχιστα με τους 
γονείς κι εκείνοι δεν παρατήρησαν κάποια ιδιαίτερη αλλαγή κατά την προετοιμασία ή και μετά τα Χριστούγεννα. 
Στις διακοπές των Χριστουγέννων αναφέρθηκε με δικιά της πρωτοβουλία μερικές φορές. Η βασικότερη επίδραση 
στο παιδί ήταν ότι κινητοποιήθηκε να ασχοληθεί και να αναλάβει δράση. Το είδε σαν παιχνίδι και αυτό της άρεσε.

Αξιολόγηση δασκάλου πριν τις εφαρμογές

Πρόκειται για ένα πολύ δραστήριο κορίτσι, 
πολλές φορές έντονο και αντιδραστικό, με 
οργανωμένο λόγο και καλή γνωστική εξέλιξη. 
Γραφοκινητικά δυσκολεύεται ή αμελεί τη 
δουλειά της. Δυσκολεύεται συναισθηματικά σε 
σχέση με την ένταξη στο κανονιστικό πλαίσιο 
του σχολείου και της τάξης. Η μαθηματική της 
ενημερότητα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Συνεντευξη σχετικά με την έννοια της αξίας, της συναλλαγής και 
της ανταλλαγής.
-Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Αξία»;   
2/12: ...
18/1: Κάτι που... είναι πολύ ωραίο και έχει πολλή αξία.
-Τι σημαίνει η λέξη «συναλλαγή»;
2/12: ...
18/1: -Ότι ανταλλάζουμε κάτι που θέλει και ο ένας και ο άλλος. Ας 
πούμε η φίλη μου η Βικτώρια ήθελε να πάρει ένα κουκλάκι μου κι 
εγώ ένα δικό της, θα ανταλλάζαμε.
-Τι σημαίνει η λέξη «ανταλλαγή»;
2/12: Δίνεις κάτι, δίνει κι ο άλλος.
18/1: -Αυτό... (εννοεί αυτό που είπε για το τι σημαίνει «συναλλαγή».
- Άρα συναλλαγή, μήπως σκέφτεσαι τι σημαίνει;
-Όχι.

Τα παιδιά καταγράφουν τα 
υλικά για το μαγαζάκι

Πορτφόλιο σελίδα 6
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Βικτώρια Σ.

2 Δεκεμβρίου 2015
Πρώτη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη 
(πριν πραγματοποιηθούν οι εφαρμογές)
Σχεδίασε όσα περισσότερα νομίσματα γνωρίζεις.
Γράψε ή σχεδίασε τι μπορείς να αγοράσεις με 
ολόκληρη την αξία του νομίσματος.

18 Ιανουαρίου 2016
Δεύτερη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη (αφού 
πραγματοποιήθηκαν οι εφαρμογές).

Ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς αμέσως μετά την επιστροφή των παιδιών από τις διακοπές των 
Χριστουγέννων (αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι εφαρμογές). Η καταγραφές είναι πιστή αναπαραγωγή του 
ερωτηματολογίου (παρατίθεται). Με πλάγια γράματα καταγράφεται ο αυθεντικός λόγος των γονεών.

Οι γονείς γνώριζαν από την πρώτη στιγμή για το μαγαζάκι και το παιδί μοιραζόταν συχνά γεγονότα και 
καταστάσεις μαζί τους. Κατά την προετοιμασία δεν παρατήρησαν κάποια ιδιαίτερη αλλαγή, εκτός από το ότι 
αναφερόταν με ενθουσιασμό στην διαδικασία. Κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων παρατηρήθηκε 
βελτίωση στην ομιλία και στις ευρύτερες δεξιότητες. Μιλούσε με ενθουσιασμό από δικιά της πρωτοβουλία για 
τη διαδικασία. «Η Βικτώρια χρειάζεται παρότρυνση και χρόνο για ενσωμάτωση. Έχει ιδιαίτερη προσκόλληση στη 
μητέρα γι’ αυτό και μπροστά στον κόσμο ήταν πιο προσκολλημένη σε αυτήν. Αρκετές δραστηριότητες με λιγότερο 
κόσμο τις χάρηκε ιδιαίτερα».

Αξιολόγηση δασκάλου πριν τις εφαρμογές

Ένα ήσυχο κορίτσι, που αποφεύγει να εκτίθεται 
στην τάξη. Θέλει να συμμετέχει, αλλά με δικό 
της ρυθμό και ταχύτητα. Έχει οργανωμένες 
εργασίες και γνωστικά είναι σε πολύ καλό 
επίπεδο. Μπορεί και αποτυπώνει γραπτά 
κάτι που θέλει να πει. Η μαθηματική της 
ενημερότητα είναι σε πολύ καλό επίπεδο.

Συνεντευξη σχετικά με την έννοια της αξίας, της συναλλαγής και 
της ανταλλαγής.
-Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Αξία»;   
2/12: Όταν παίρνεις ένα παιχνίδι.
18/1: Σημαίνει κάτι που το αξίζουμε
-Τι σημαίνει η λέξη «συναλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Σημαίνει ότι ανταλλάζουμε κάτι με τον άλλο και μετά το 
ξαναδίνουμε.
-Τι σημαίνει η λέξη «ανταλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Σημαίνει ότι ανταλλάζουμε με τον άλλο.
-Στο μαγαζάκι τι κάνατε συναλλαγή ή ανταλλαγή.
- Ανταλλαγή.
-Δηλαδή κάποιος έπαιρνε ένα αντικείμενο και σας έδινε ένα άλλο 
αντικείμενο;
- Ναι.

Τα παιδιά καταγράφουν τα 
υλικά για το μαγαζάκι

Πορτφόλιο σελίδα 7
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Γιώργος Χ.

2 Δεκεμβρίου 2015
Πρώτη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη 
(πριν πραγματοποιηθούν οι εφαρμογές)
Σχεδίασε όσα περισσότερα νομίσματα γνωρίζεις.
Γράψε ή σχεδίασε τι μπορείς να αγοράσεις με 
ολόκληρη την αξία του νομίσματος.

18 Ιανουαρίου 2016
Δεύτερη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη (αφού 
πραγματοποιήθηκαν οι εφαρμογές).

Ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς αμέσως μετά την επιστροφή των παιδιών από τις διακοπές των 
Χριστουγέννων (αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι εφαρμογές). Η καταγραφές είναι πιστή αναπαραγωγή του 
ερωτηματολογίου (παρατίθεται). Με πλάγια γράματα καταγράφεται ο αυθεντικός λόγος των γονεών.

Η μητέρα ενημερώθηκε για το μαγαζάκι αφού είχε ξεκινήσει η προετοιμασία. Το παιδί μοιράστηκε ελάχιστα με τους 
γονείς κι εκείνοι δεν παρατήρησαν κάποια ιδιαίτερη αλλαγή κατά την προετοιμασία ή και μετά τα Χριστούγεννα. 
Στις διακοπές των Χριστουγέννων αναφέρθηκε στη διαδικασία έπειτα από παρέμβαση κάποιου. Η βασικότερη 
επίδραση στο παιδί ήταν ότι ενισχύθηκε το αίσθημα της ευθύνης.

Αξιολόγηση δασκάλου πριν τις εφαρμογές

Πρόκειται για ένα ήρεμο αγόρι με έντονη 
δραστηριότητα στο διάλειμμα, καλό επίπεδο 
γνώσεων στο γραπτό λόγο και στα μαθηματικά. 
Έχει επιδείξει ιδιαίτερη έφεση στο σκάκι. 

Συνεντευξη σχετικά με την έννοια της αξίας, της συναλλαγής και 
της ανταλλαγής.
-Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Αξία»;   
2/12: Όταν παίρνεις ένα παιχνίδι.
18/1: Να συνεργάζομαι με τους άλλους.
-Τι σημαίνει η λέξη «συναλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Δεν το ξέρω αυτό.
-Τι σημαίνει η λέξη «ανταλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Ανταλλάζουμε κάτι με ένα φίλο μας.
-Στο μαγαζάκι κάνατε ανταλλαγή ή συναλλαγή;
-Ανταλλαγή.
-Δηλαδή όταν κάποιος έπαιρνε ένα παιχνίδι, σας έδινε ένα άλλο 
παιχνίδι;
-Όχι.
-Τι σας δίνανε;
-Λεφτά.
-Άρα, αυτό τι έιναι; Συναλλαγή ή ανταλλαγή;
-Συναλλαγή.
-Άρα, τι είναι συναλλαγή;
-Να πληρώνουμε κάτι;

Τα παιδιά καταγράφουν τα 
υλικά για το μαγαζάκι

Πορτφόλιο σελίδα 8
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Δανάη Κ.

2 Δεκεμβρίου 2015
Πρώτη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη 
(πριν πραγματοποιηθούν οι εφαρμογές)
Σχεδίασε όσα περισσότερα νομίσματα γνωρίζεις.
Γράψε ή σχεδίασε τι μπορείς να αγοράσεις με 
ολόκληρη την αξία του νομίσματος.

18 Ιανουαρίου 2016
Δεύτερη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη (αφού 
πραγματοποιήθηκαν οι εφαρμογές).

Η Δανάη δεν ήθελε να συμμετέχει σε αυτήν την 
αξιολόγηση.

Ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς αμέσως μετά την επιστροφή των παιδιών από τις διακοπές των 
Χριστουγέννων (αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι εφαρμογές). Η καταγραφές είναι πιστή αναπαραγωγή του 
ερωτηματολογίου (παρατίθεται). Με πλάγια γράματα καταγράφεται ο αυθεντικός λόγος των γονεών.

Δεν συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο.

Αξιολόγηση δασκάλου πριν τις εφαρμογές

Πρόκειται για ένα αντιδραστικό κορίτσι 
που δύσκολα μπαίνει στο ρυθμό της τάξης. 
Προσπαθεί να αποφύγει την προσπάθεια. 
Έχει δυσκολίες γραφοκινητικές, αλλά όταν 
προσπαθεί φτάνει σε αρκετά καλό αποτέλεσμα. 
Η μαθηματική της ενημερότητα δείχνει να έχει 
ελλείψεις, ειδικά σχετικά με την οργάνωση της 
έννοιας του αριθμού.

Συνεντευξη σχετικά με την έννοια της αξίας, της συναλλαγής και 
της ανταλλαγής.
-Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Αξία»;   
2/12: Όταν κάποιος...
18/1: Δεν έχω ιδέα...
-Τι σημαίνει η λέξη «συναλλαγή»;
2/12: Σου δίνω κάτι, και ο άλλος κάτι άλλο και την άλλη μέρα το 
επιστρέφει επειδή δεν το θέλει.
18/1: Δεν έχω ιδέα...
-Τι σημαίνει η λέξη «ανταλλαγή»;
2/12: Δίνεις το ρούχο σου στον άλλο και σου δίνει κάτι πίσω.
18/1:-Ένας μου δίνει κάτι κι εγώ του δίνω κάτι άλλο.
-Στο μαγαζάκι κάνατε συναλλαγές ή ανταλλαγές;
-Δεν ξέρω...        -Δηλαδή, οι άνθρωποι σας δίναν πράγματα για να 
πάρουν ένα άλλο πράγμα;
-Ε, ναι.   - Πράγματα;      -Ναι.
-Δηλαδή για να πάρουν ένα παιχνίδι, σου έδιναν ένα άλλο παιχνίδι;
-Όχι    -Τι σας έδιναν;     -Κάτι χαρτάκια.      -Αυτά τα χαρτάκια σαν 
τι ήταν;        - Χαρτονομίσματα.          -Άρα, τι κάνατε; Συναλλαγή, 
ή ανταλλαγή;       - Ανταλλαγή.       - Δηλαδή σας δίναν πράγματα ή 
χρήματα;    - Χρήματα.       -Άρα, τι κάνατε;        -Συναλλαγή.     Άρα, 
τι είναι η συναλλαγή;     -Κάποιος αγοράζει και μου δίνει λεφτά;

Τα παιδιά καταγράφουν τα 
υλικά για το μαγαζάκι

Πορτφόλιο σελίδα 9
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Διονύσης Λ.

2 Δεκεμβρίου 2015
Πρώτη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη 
(πριν πραγματοποιηθούν οι εφαρμογές)
Σχεδίασε όσα περισσότερα νομίσματα γνωρίζεις.
Γράψε ή σχεδίασε τι μπορείς να αγοράσεις με 
ολόκληρη την αξία του νομίσματος.

18 Ιανουαρίου 2016
Δεύτερη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη (αφού 
πραγματοποιήθηκαν οι εφαρμογές).

Ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς αμέσως μετά την επιστροφή των παιδιών από τις διακοπές των 
Χριστουγέννων (αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι εφαρμογές). Η καταγραφές είναι πιστή αναπαραγωγή του 
ερωτηματολογίου (παρατίθεται). Με πλάγια γράματα καταγράφεται ο αυθεντικός λόγος των γονεών.

Η μητέρα ενημερώθηκε για το μαγαζάκι αφού είχε ξεκινήσει η προετοιμασία. Το παιδί μοιράστηκε ελάχιστα με τους 
γονείς και παρατήρησαν κάποια παλινδρόμηση στην εξέλιξή του κατά την προετοιμασία: «Κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας ήταν πολύ ανήσυχος και πιπίλιζε έντονα το δάχτυλό του (κάτι που είχε σταματήσει εδώ και καιρό). 
Η ανησυχία αυτή κράτησε μέχρι την ημέρα του Φεστιβάλ». Στις διακοπές των Χριστουγέννων αναφέρθηκε στη 
διαδικασία λίγο από δικιά του πρωτοβουλία, αλλά δεν παρατηρήθηκε κάποια αλλαγή. Η βασικότερη επίδραση στο 
παιδί ήταν ότι τον βοήθησε να δει πώς είναι η συνεργασία με πολλά παιδιά. Είχε μια πρώτη γεύση από καταστάσεις 
που δεν εξαρτώνται μόνο από εμάς για να πάνε καλά, αλλά από όλη την ομάδα.

Αξιολόγηση δασκάλου πριν τις εφαρμογές

Πρόκειται για ένα ήρεμο αγόρι με δυσκολίες 
στις κοινωνικές δεξιότητες. Είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματικός στον προφορικό λόγο και 
στη μαθηματική σκέψη, αλλά δυσκολεύεται 
γραφοκινητικά.

Συνεντευξη σχετικά με την έννοια της αξίας, της συναλλαγής και 
της ανταλλαγής.
-Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Αξία»;   
2/12: Αν είμαστε ήσυχοι στην «καλημέρα» (γενική συνέλευση του 
σχολείου κάθε Δευτέρα πρωί). Αξία είναι που παίρνουμε έξτρα 
διάλειμμα.
18/1: Ότι αξίζω κάτι... ότι...
-Η Αξία στο μαγαζάκι;
-Δε θυμάμαι.
-Τι σημαίνει η λέξη «συναλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Δεν θυμάμαι...
-Τι σημαίνει η λέξη «ανταλλαγή»;
2/12: Έχει κάτι ο ένας και ο άλλος... Δίνει ο ένας το πραγματάκι του 
στον άλλο.
18/1: -Δίνω κάτι στον άλλο και μου δίνει αυτός κάτι άλλο.
- Στο μαγαζάκι τι κάνατε συναλλαγές ή ανταλλαγές;
-Συναλλαγές.
-Άρα, τώρα που το σκέφτηκες λίγο, τι σημαίνει συναλλαγή;
-Δίνω κάτι στον άλλο και αυτός που δίνει κάποια περισσότερα 
πράγματα.
-Πράγματα σου δίνει; Τι σας έδιναν στο μαγαζάκι;
-Μας έδιναν κάτι χαρτάκια και μετά τα σφραγίζαμε.
- Ναι. Αυτά τα χαρτάκια σαν τι ήταν;
-Σαν ευρώ.
-Άρα εσείς δίνατε πράγματα και οι άλλοι σας δίνανε...
-...χρήματα.

Τα παιδιά καταγράφουν τα 
υλικά για το μαγαζάκι

Πορτφόλιο σελίδα 10
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Δημήτρης Κ.*

2 Δεκεμβρίου 2015
Πρώτη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη 
(πριν πραγματοποιηθούν οι εφαρμογές)
Σχεδίασε όσα περισσότερα νομίσματα γνωρίζεις.
Γράψε ή σχεδίασε τι μπορείς να αγοράσεις με 
ολόκληρη την αξία του νομίσματος.

18 Ιανουαρίου 2016
Δεύτερη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη (αφού 
πραγματοποιήθηκαν οι εφαρμογές).

Ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς αμέσως μετά την επιστροφή των παιδιών από τις διακοπές των 
Χριστουγέννων (αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι εφαρμογές). Η καταγραφές είναι πιστή αναπαραγωγή του 
ερωτηματολογίου (παρατίθεται). Με πλάγια γράματα καταγράφεται ο αυθεντικός λόγος των γονεών.

Η μητέρα ενημερώθηκε για το μαγαζάκι αφού είχε ξεκινήσει η προετοιμασία. Το παιδί μοιράστηκε ελάχιστα με τους 
γονείς και παρατήρησαν βελτίωση δεξιοτήτων: «Επειδή ήταν υπεύθυνος για τις τιμές των βιβλίων ξεκίνησε και 
έβαζε τιμές και στα cd στο σπίτι και έκανε αγοραπωλησίες». Στις διακοπές των Χριστουγέννων δεν παρατηρήθηκε 
κάποια ιδιαίτερη αλλαγή και αναφέρθηκε στη διαδικασία λίγο έπειτα από παρέμβαση κάποιου. Η βασικότερη 
επίδραση στο παιδί ήταν ότι ασχοληθηκε με λεπτομέρεια στο πλαίσιο κάποιων παιχνιδιών.

Αξιολόγηση δασκάλου πριν τις εφαρμογές

Πρόκειται για ένα ήρεμο αγόρι που κάνει 
εργοθεραπεία προκειμένου να ανακτήσει 
συγκεκριμένες δεξιότητες. Ανταποκρίνεται 
θετικά στη νέα γνώση και προσπαθεί με 
επιτυχία κάθε γνωστικό στόχο.

Συνεντευξη σχετικά με την έννοια της αξίας, της συναλλαγής και 
της ανταλλαγής.
-Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Αξία»;   
2/12: Κάτι που δεν σπάει.
18/1: Κάτι που δεν χαλάει και κάτι που είναι πολύ όμορφο.
-Τι σημαίνει η λέξη «συναλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Ανταλλάζεις κάτι;
-Τι σημαίνει η λέξη «ανταλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Ξανά. Ανταλλάζεις κάτι.
-Δηλαδή συναλλαγή και ανταλλαγή είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα;
-Όχι.       - Σε ένα μαγαζί τι κάνουν συναλλαγή ή ανταλλαγή; Δηλαδή 
τι δίνουν πράγματα ή κάτι άλλο;
-Δίνουν λεπτά.
-Άρα γίνονται συναλλαγές ή ανταλλαγές;
-Συναλλαγές.       -Τι είναι, λοιπόν, συναλλαγή;
- Κάτι που σου δίνει κάτι, κι εσύ του δίνεις κάτι άλλο.
-Τι άλλο του δίνεις για να είναι συναλλαγή;
-Ένα χαρτί που λέει: «Ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι ο αγαπημένος μου.

Τα παιδιά καταγράφουν τα 
υλικά για το μαγαζάκι

*Ο Δημήτρης δεν συμμετείχε στο Φεστιβάλ των Χριστουγέννων.
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Ειρήνη Τσ.

2 Δεκεμβρίου 2015
Πρώτη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη 
(πριν πραγματοποιηθούν οι εφαρμογές)
Σχεδίασε όσα περισσότερα νομίσματα γνωρίζεις.
Γράψε ή σχεδίασε τι μπορείς να αγοράσεις με 
ολόκληρη την αξία του νομίσματος.

18 Ιανουαρίου 2016
Δεύτερη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη (αφού 
πραγματοποιήθηκαν οι εφαρμογές).

Ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς αμέσως μετά την επιστροφή των παιδιών από τις διακοπές των 
Χριστουγέννων (αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι εφαρμογές). Η καταγραφές είναι πιστή αναπαραγωγή του 
ερωτηματολογίου (παρατίθεται). Με πλάγια γράματα καταγράφεται ο αυθεντικός λόγος των γονεών.

Η μητέρα ενημερώθηκε για το μαγαζάκι αφού είχε ξεκινήσει η προετοιμασία. Το παιδί μοιραζόταν καθημερινά 
γεγονότα και καταστάσεις με τους γονείς και παρατήρησαν βελτίωση στην εξέλιξή του κατά την προετοιμασία: «Η 
έννοια δίνω-παίρνω απέκτησε περισσότερο νόημα. Ήθελε να παίξει μαγαζάκι στο σπίτι φτιάνοντας αντικείμενα και 
χρήματα. Ένιωθε πολύ ωραία στην προετοιμασία και ειδικά που θα συμμετείχαν και οι γονείς». Κατά τις διακοπές 
των Χριστουγέννων παρατηρήθηκε βελτίωση στις δεξιότητές της: «Βελτίωση στον γραπτό λόγο. Μπορέσε και 
έπαιξε κάποια επιτραπέζια με μεγαλύτερα παιδιά που πριν δυσκολευόταν». Αυτήν την περίοδο αναφέρθηκε στην 
δραστηριότητα με δικιά της πρωτοβουλία. Η επίδραση της δραστηριότητας στο παιδί: « Ένιωθε πολύ ωραία 
με την αίσθηση της σοβαρής ευθύνης. Βοηθήθηκε να διαχειρίζεται το χαρτζιλίκι της. Έμαθε αρκετά για το πώς 
συνεργάζεσαι για ένα κοινό σκοπό και το κάθε παιδί να παίρνει ένα διαφορετικό ρόλο».

Αξιολόγηση δασκάλου πριν τις εφαρμογές

Πρόκειται για ένα κορίτσι με ιδιαίτερα 
αναπτυγμένες δεξιότητες σε όλους τους τομείς. 
Η κοινωνικότητά της, ο γραπτός της λόγος, η 
μαθηματική της σκέψη είναι σε ένα ιδιαίτερα 
υψηλό επίπεδο. Έχει διάθεση να κάνει πολλά 
πράγματα.

Συνεντευξη σχετικά με την έννοια της αξίας, της συναλλαγής και 
της ανταλλαγής.
-Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Αξία»;   
2/12: Άμα ο φούρνος μίλαγε και ήθελε καθάρισμα θα μαγείρευες και 
θα τον καθάριζες επειδή το άξιζε.
18/1: Άμα κάνω κάτι στον άλλο που το έχει ανάγκη κι αν εγώ έχω 
ένα πρόβλημα και με βοηθήσει ο άλλος, εγώ μπορώ να τον βοηθήσω 
γιατί του άξιζε να με βοηθήσει.
-Τι σημαίνει η λέξη «συναλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Ότι αλλάζω κάτι. Παίρνω κάτι και ο άλλος μου δίνει κάτι άλλο.
-Τι σημαίνει η λέξη «ανταλλαγή»;
2/12: Κάποιος σου φέρνει ένα δώρο στο πάρτι. Άμα δε σου αρέσει το 
αλλάζεις.
18/1: Ανταλλάζω...       -Δηλαδή;
- Έχω ένα παιχνίδι, ας πούμε κι άμα έχει κι αυτός ένα παιχνίδι που 
μου αρέσει, άμα θέλει μπορεί να το ανταλλάξει.
-Δηλαδή ανταλλαγή και συναλλαγή είναι το ίδιο πράγμα;
- Ναι.
-Στο μαγαζάκι τι κάνατε, συναλλαγή ή ανταλλαγή;
- Δεν ξέρω...

Τα παιδιά καταγράφουν τα 
υλικά για το μαγαζάκι

Πορτφόλιο σελίδα 12
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Ελευθερία Π.

2 Δεκεμβρίου 2015
Πρώτη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη 
(πριν πραγματοποιηθούν οι εφαρμογές)
Σχεδίασε όσα περισσότερα νομίσματα γνωρίζεις.
Γράψε ή σχεδίασε τι μπορείς να αγοράσεις με 
ολόκληρη την αξία του νομίσματος.

18 Ιανουαρίου 2016
Δεύτερη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη (αφού 
πραγματοποιήθηκαν οι εφαρμογές).

Ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς αμέσως μετά την επιστροφή των παιδιών από τις διακοπές των 
Χριστουγέννων (αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι εφαρμογές). Η καταγραφές είναι πιστή αναπαραγωγή του 
ερωτηματολογίου (παρατίθεται). Με πλάγια γράματα καταγράφεται ο αυθεντικός λόγος των γονεών.

Η μητέρα ενημερώθηκε για το μαγαζάκι αφού είχε ξεκινήσει η προετοιμασία. Το παιδί μοιραζόταν αρκετά συχνά 
γεγονότα και καταστάσεις με τους γονείς και δεν παρατήρησαν κάποια ιδιαίτερη βελτίωση στην εξέλιξή του κατά 
την προετοιμασία: «Είχε ιδιαίτερη έγνοια για την απόκτηση δώρων για την κάλυψη των αναγκών του μαγαζιού». 
Κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων επίσης δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη βελτίωση στις δεξιότητές της. Αυτήν 
την περίοδο δεν αναφέρθηκε στην δραστηριότητα. Η επίδραση της δραστηριότητας στο παιδί: « Ότι συμμετείχε 
σε κάτι που δημιούργησε μαζί με τους συμμαθητές και μπόρεσε να μας συμπεριλάβει (τους γονείς) στην απόλαυση 
του ομαδικού δημιουργήματος. Επίσης, η αίσθηση συμμετοχής σε δραστηριότητα που προσομοιάζει στην 
καθημερινότητα»

Αξιολόγηση δασκάλου πριν τις εφαρμογές

Ένα ήσυχο κορίτσι, που ακολουθεί το πλαίσιο 
της τάξης. Ξεκίνησε τη χρονιά να μην θέλει να 
κάνει τις εργασίες της, αλλά αυτό διευθετήθηκε 
πολύ γρήγορα. Έχει καλό γραπτό λόγο, αλλά 
σχετικά αργή αντίληψη των μαθηματικών 
εννοιών.

Συνεντευξη σχετικά με την έννοια της αξίας, της συναλλαγής και 
της ανταλλαγής.
-Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Αξία»;   
2/12: Αξίζει το παγωτό.
18/1: Αξίζει σε κάποιον
-Τι σημαίνει η λέξη «συναλλαγή»;
2/12: ...
18/1: ...
-Τι σημαίνει η λέξη «ανταλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Αναταλλάζω με κάποιον ας πούμε ένα παιχνίδι.
- Στο μαγαζάκι τι κάνατε συναλλαγή ή ανταλλαγή;
- Συναλλαγή.
- Δηλαδή;     - Ανταλλάζαμε...
-Στη συναλλαγή τι κάνεις; Παίρνει κάποιος ένα παιχνίδι και τι δίνει;
- Κουπόνια...  -Σαν τι είναι τα κουπόνια;    
- Σας εισιτήρια.

Τα παιδιά καταγράφουν τα 
υλικά για το μαγαζάκι

Πορτφόλιο σελίδα 13
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Ζοζεφίνα Π.

2 Δεκεμβρίου 2015
Πρώτη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη 
(πριν πραγματοποιηθούν οι εφαρμογές)
Σχεδίασε όσα περισσότερα νομίσματα γνωρίζεις.
Γράψε ή σχεδίασε τι μπορείς να αγοράσεις με 
ολόκληρη την αξία του νομίσματος.

18 Ιανουαρίου 2016
Δεύτερη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη (αφού 
πραγματοποιήθηκαν οι εφαρμογές).

Ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς αμέσως μετά την επιστροφή των παιδιών από τις διακοπές των 
Χριστουγέννων (αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι εφαρμογές). Η καταγραφές είναι πιστή αναπαραγωγή του 
ερωτηματολογίου (παρατίθεται). Με πλάγια γράματα καταγράφεται ο αυθεντικός λόγος των γονεών.

Η μητέρα ενημερώθηκε για το μαγαζάκι αφού είχε ξεκινήσει η προετοιμασία. Το παιδί μοιραζόταν αρκετά συχνά 
γεγονότα και καταστάσεις με τους γονείς και δεν παρατήρησαν κάποια ιδιαίτερη αλλαγή στην εξέλιξή του κατά 
την προετοιμασία και κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Επίσης, δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη βελτίωση στις 
δεξιότητές της στις διακοπές. Αυτήν την περίοδο αναφέρθηκε μερικές φορές στην δραστηριότητα από δικιά της 
πρωτοβουλία. Η επίδραση της δραστηριότητας στο παιδί: « Φάνηκε ότι η δραστηριότητα αυτή ενθουσίασε τη 
Ζοζεφίνα κατά την φάση της προετοιμασίας, καθώς ήταν κάτι πρωτόγνωρο για εκείνη και νομίζω πως της άρεσε 
η έντονη συμμετοχή, οι πρωτοβουλίες που παίρναν τα παιδιά και η συμμετοχικότητα. Ότι το πρότζεκτ ήταν 
συλλογικό.. Δυστυχώς δεν ήταν συνατόν να παραβρεθεί την ημέρα λειτουργίας του «Μαγαζάκι»... ...»

Αξιολόγηση δασκάλου πριν τις εφαρμογές

Ένα ιδιαίτερα σκεπτόμενο παιδί με ανησυχίες 
και απαιτήσεις από τον εαυτό του. Αυτό πολλές 
φορές την μπλοκάρει και την δυσκολεύει. 
Γνωστικά και γραφοκινητικά δυσκολεύτηκε 
τον πρώτο καιρό. Παρόλα αυτά προσπαθεί και 
εξελίσσεται συνεχώς.

Συνεντευξη σχετικά με την έννοια της αξίας, της συναλλαγής και 
της ανταλλαγής.
-Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Αξία»;   
2/12: Ένα πράγμα πολύ παλιό έχει αξία.
18/1: Αξία σημαίνει ότι κάποιο (πράγμα) έχει μεγάλη αξία και το 
‘χουμε πολλά χρόνια και μπορούμε άμα θέλουμε να το πουλήσουμε 
και να βγάλουμε λεφτά.
-Τι σημαίνει η λέξη «συναλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Όταν κάποιος ανταλλάζει κάποιο (πράγμα) με κάποιον άλλο 
και άμα δεν του αρέσει το ανταλλάζει με έναν άλλο.
-Τι σημαίνει η λέξη «ανταλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Όταν κάποιος ανταλλάζει ένα πράγμα με άλλον. 
-Στο μαγαζάκι τι κάνατε ανταλλαγή ή συναλλαγή; 
-Άμα θέλαμε κάναμε ανταλλαγή και αγοράζαμε...
-Αυτό «που αγοράζατε» πώς λέγεται συναλλαγή ή ανταλλαγή;
-Ανταλλαγή. Κάτι τέτοιο.

Τα παιδιά καταγράφουν τα 
υλικά για το μαγαζάκι

Πορτφόλιο σελίδα 14
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Ηλέκτρα Α.

2 Δεκεμβρίου 2015
Πρώτη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη 
(πριν πραγματοποιηθούν οι εφαρμογές)
Σχεδίασε όσα περισσότερα νομίσματα γνωρίζεις.
Γράψε ή σχεδίασε τι μπορείς να αγοράσεις με 
ολόκληρη την αξία του νομίσματος.

18 Ιανουαρίου 2016
Δεύτερη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη (αφού 
πραγματοποιήθηκαν οι εφαρμογές).

Ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς αμέσως μετά την επιστροφή των παιδιών από τις διακοπές των 
Χριστουγέννων (αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι εφαρμογές). Η καταγραφές είναι πιστή αναπαραγωγή του 
ερωτηματολογίου (παρατίθεται). Με πλάγια γράματα καταγράφεται ο αυθεντικός λόγος των γονεών.

Δεν συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο από τους γονείς.

Αξιολόγηση δασκάλου πριν τις εφαρμογές

Ένα κορίτσι που απέκτησε πρόσφατα κορίτσι-
αδελφάκι. Νιώθει πολλές φορές αδικημένο. 
Δείχνει να έχει αρχικά κάποιες γνωστικές 
δυσκολίες ως προς την αντίληψη του γραπτού 
λόγου και των υπολογισμών.

Συνεντευξη σχετικά με την έννοια της αξίας, της συναλλαγής και 
της ανταλλαγής.
-Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Αξία»;   
2/12: Παίρνεις ένα παγωτό, σου πέφτει και παίρνεις ένα άλλο.
18/1: Βοηθάω τον άλλο, του δίνω ωραίες ιδέες, όχι κακές και τον 
βοηθάω.
-Τι σημαίνει η λέξη «συναλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Δεν θυμάμαι.
-Τι σημαίνει η λέξη «ανταλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Όταν ανταλλάζω κάτι με τον άλλο. Ας πούμε έχω ένα 
αυτοκινητάκι και ο άλλος έχει μία κούκλα. Του δίνω εγώ το 
αυτοκινητάκι κι εκείνος την κούκλα.

Τα παιδιά καταγράφουν τα 
υλικά για το μαγαζάκι

Πορτφόλιο σελίδα 15
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Ιάσονας Κ.

2 Δεκεμβρίου 2015
Πρώτη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη 
(πριν πραγματοποιηθούν οι εφαρμογές)
Σχεδίασε όσα περισσότερα νομίσματα γνωρίζεις.
Γράψε ή σχεδίασε τι μπορείς να αγοράσεις με 
ολόκληρη την αξία του νομίσματος.

18 Ιανουαρίου 2016
Δεύτερη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη (αφού 
πραγματοποιήθηκαν οι εφαρμογές).

Ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς αμέσως μετά την επιστροφή των παιδιών από τις διακοπές των 
Χριστουγέννων (αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι εφαρμογές). Η καταγραφές είναι πιστή αναπαραγωγή του 
ερωτηματολογίου (παρατίθεται). Με πλάγια γράματα καταγράφεται ο αυθεντικός λόγος των γονεών.

Η μητέρα ενημερώθηκε για το μαγαζάκι αφού είχε ξεκινήσει η προετοιμασία. Το παιδί δεν μοιραζόταν καθόλου 
γεγονότα και καταστάσεις με τους γονείς και δεν παρατήρησαν κάποια ιδιαίτερη αλλαγή στην εξέλιξή του κατά 
την προετοιμασία και κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Αυτήν την περίοδο αναφέρθηκε μερικές φορές στην 
δραστηριότητα από ερώτηση τρίτου. Η επίδραση της δραστηριότητας στο παιδί: « Θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση 
η επίδραση της δραστηριότητας ήταν μάλλον μικρή ή -ενδεχομένως- έχτισε βάσεις σε ασυνείδητο επίπεδο. Είμαι 
σίγουρη ότι όταν επαναληφθούν αυτού του τύπου οι δραστηριότητες θα επιδρούν όλο και πιο έντονα στο παιδί.»

Αξιολόγηση δασκάλου πριν τις εφαρμογές

Πρόκειται για ένα δίγλωσσο αγόρι που βαριέται 
εύκολα και τον κουράζει ιδιαίτερα η εμπλοκή 
με τον γραπτό λόγο. Αποφεύγει να γράφει και 
τον πρώτο καιρό τα γράματά του είναι ά-σχημα 
και μεγάλα. Στα μαθηματικά εμπλέκεται με 
μεγαλύτερη διάθεση και αγάπη.

Συνεντευξη σχετικά με την έννοια της αξίας, της συναλλαγής και 
της ανταλλαγής.
-Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Αξία»;   
2/12: Μοιράζεσαι κάτι με τον άλλο.
18/1: Κάτι που μας αξίζει. - Σε σχέση με το μαγαζάκι;
- Ότι αξίζει να κάνουμε το μαγαζάκι.
-Τι σημαίνει η λέξη «συναλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Νομίζω ότι είναι... ανταλλάζεις κάτι με κάποιον και μετά από 
λίγο καιρό το ξανανταλλάζεις.
-Τι σημαίνει η λέξη «ανταλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Ανταλλάζεις κάτι με κάποιον, του δίνεις κάτι και...
-Στο μαγαζάκι τι κάνατε, συναλλαγή ή ανταλλαγή;
- Ανταλλαγές
- Δηλαδή, όταν κάποιος έπαιρνε ένα πράγμα, σας έδινε ένα άλλο 
πράγμα;
-Ναι.

Τα παιδιά καταγράφουν τα 
υλικά για το μαγαζάκι

Πορτφόλιο σελίδα 16
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Κωνσταντίνα Μπ.

2 Δεκεμβρίου 2015
Πρώτη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη 
(πριν πραγματοποιηθούν οι εφαρμογές)
Σχεδίασε όσα περισσότερα νομίσματα γνωρίζεις.
Γράψε ή σχεδίασε τι μπορείς να αγοράσεις με 
ολόκληρη την αξία του νομίσματος.

18 Ιανουαρίου 2016
Δεύτερη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη (αφού 
πραγματοποιήθηκαν οι εφαρμογές).

Ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς αμέσως μετά την επιστροφή των παιδιών από τις διακοπές των 
Χριστουγέννων (αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι εφαρμογές). Η καταγραφές είναι πιστή αναπαραγωγή του 
ερωτηματολογίου (παρατίθεται). Με πλάγια γράματα καταγράφεται ο αυθεντικός λόγος των γονεών.

Η μητέρα ενημερώθηκε για το μαγαζάκι αφού είχε ξεκινήσει η προετοιμασία. Το παιδί μοιραζόταν αρκετά συχνά 
γεγονότα και καταστάσεις με τους γονείς και δεν παρατήρησαν κάποια ιδιαίτερη αλλαγή στην εξέλιξή του κατά 
την προετοιμασία και κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Αυτήν την περίοδο δεν αναφέρθηκε καθόλου στην 
δραστηριότητα. Η επίδραση της δραστηριότητας στο παιδί: « Όταν το παιδί ερχόταν σπίτι ... μιλούσε χαρούμενο 
και ενθουσιασμένο για το τι έκαναν... Βίωνε μια ένταση σα να συνέβαινε κάτι σημαντικό που το αφορούσε... 
Σίγουρα είχε επίδραση στις σχέσεις της ομάδας... Δεν μπορώ να εκτιμήσω τις άλλες επιδράσεις... Από την ώρα που 
τελείωσε η δραστηριότητα, δεν αναφέρεται πλέον σε αυτήν.»

Αξιολόγηση δασκάλου πριν τις εφαρμογές

Ένα ιδιαιτέρως επιμελές παιδί. Της αρέσει να 
συμμετέχει, να δίνει ιδέες. Τα καταφέρνει πολύ 
καλά στο γραπτό λόγο και έχει πολύ δυνατή 
μαθηματική σκέψη. Η κοινωνικότητά της 
είναι έντονη, αν και κάποιες φορές δημιουργεί 
αναστατώσεις στην ομάδα.

Συνεντευξη σχετικά με την έννοια της αξίας, της συναλλαγής και 
της ανταλλαγής.
-Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Αξία»;   
2/12: Όταν παίρνεις ένα παιχνίδι.
18/1: Ότι αξίζουμε να έχουμε ένα πράγμα.
-Τι σημαίνει η λέξη «συναλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Ότι αλλάζουμε. 
- Δηλαδή, μου φέρνεις ένα παράδειγμα;
-Δεν θυμάμαι.
-Τι σημαίνει η λέξη «ανταλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Ότι ανταλλάζω.    -Δηλαδή;    -Ότι έχει ο ένας ένα πράγμα, ο 
άλλος ένα άλλο πράγμα και το ανταλλάζουν.
-Στο μαγαζάκι τι κάνατε, συναλλαγές ή ανταλλαγές;
-Συναλλαγές.     -Δηλαδή;       
-Δίναμε πράγματα και μας έδιναν κουπόνια. Αυτά τα κουπόνια ήταν 
σαν να ήταν λεφτά.

Τα παιδιά καταγράφουν τα 
υλικά για το μαγαζάκι

Πορτφόλιο σελίδα 17
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Λεωνίδας Γ.

2 Δεκεμβρίου 2015
Πρώτη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη 
(πριν πραγματοποιηθούν οι εφαρμογές)
Σχεδίασε όσα περισσότερα νομίσματα γνωρίζεις.
Γράψε ή σχεδίασε τι μπορείς να αγοράσεις με 
ολόκληρη την αξία του νομίσματος.

18 Ιανουαρίου 2016
Δεύτερη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη (αφού 
πραγματοποιήθηκαν οι εφαρμογές).

Ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς αμέσως μετά την επιστροφή των παιδιών από τις διακοπές των 
Χριστουγέννων (αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι εφαρμογές). Η καταγραφές είναι πιστή αναπαραγωγή του 
ερωτηματολογίου (παρατίθεται). Με πλάγια γράματα καταγράφεται ο αυθεντικός λόγος των γονεών.

Δεν συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο...

Αξιολόγηση δασκάλου πριν τις εφαρμογές

Ένα ντροπαλό αγόρι, με αναπτυγμένες τις 
γνωστικές του δεξιότητες. Καλή σχέση με 
το γραπτό λόγο και πολύ καλή μαθηματική 
αντίληψη.

Συνεντευξη σχετικά με την έννοια της αξίας, της συναλλαγής και 
της ανταλλαγής.
-Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Αξία»;   
2/12: ...
18/1: Σημαίνει ότι κάτι είναι πολύ καλό.
-Τι σημαίνει η λέξη «συναλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Δεν θυμάμαι.
-Τι σημαίνει η λέξη «ανταλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Σημαίνει ότι ανταλλάζω κάτι. Ότι σου δίνω κάτι και μου δίνεις 
κάτι.
-Μήπως σου ήρθε κάποια ιδέα για την συναλλαγή; Ποια είναι η 
διαφορά τους. Τι θα μπορούσε να του δώσει ο άλλος για κάτι που θα 
έπαιρνε
-Θα μπορούσε να του δώσει χρήματα.
-Αυτο είναι συναλλαγή;     - Όχι.
-Στο μαγαζάκι κάνατε συναλλαγές;    - Όχι.
-Πουλήσατε πράγματα;     -Ναι.
-Τι παίρνατε χρήματα ή πράγματα;      -Κουπόνια.
-Τα κουπόνια τι ήταν χρήματα ή πράγματα;     -Πράγματα.
-Τι αξία είχαν τα κουπόνια;     - Σαν τα λεφτά.
-Άρα, έκαναν ανταλλαγή ή συναλλαγή οι άνθρωποι που έρχονταν;
- Συναλλαγή.

Τα παιδιά καταγράφουν τα 
υλικά για το μαγαζάκι

Πορτφόλιο σελίδα 18
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Νόνη Α.

2 Δεκεμβρίου 2015
Πρώτη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη 
(πριν πραγματοποιηθούν οι εφαρμογές)
Σχεδίασε όσα περισσότερα νομίσματα γνωρίζεις.
Γράψε ή σχεδίασε τι μπορείς να αγοράσεις με 
ολόκληρη την αξία του νομίσματος.

18 Ιανουαρίου 2016
Δεύτερη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη (αφού 
πραγματοποιήθηκαν οι εφαρμογές).

Ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς αμέσως μετά την επιστροφή των παιδιών από τις διακοπές των 
Χριστουγέννων (αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι εφαρμογές). Η καταγραφές είναι πιστή αναπαραγωγή του 
ερωτηματολογίου (παρατίθεται). Με πλάγια γράματα καταγράφεται ο αυθεντικός λόγος των γονεών.

Η μητέρα ενημερώθηκε για το μαγαζάκι αφού είχε ξεκινήσει η προετοιμασία. Το παιδί μοιραζόταν σπανίως 
γεγονότα και καταστάσεις με τους γονείς. Παρατήρησαν βελτίωση των δεξιοτήτων της κατά την προετοιμασία: 
«Την ημέρα της εκδήλωσης παρατήρησα ότι είχε λίγο άγχος. Παρόλα αυτά όταν την είδα στη βάρδια της πιστεύω 
ότι το χειρίστηκε πολύ καλά και ήταν συγκεκντρωμένη παρότι είχε πολύ κόσμο. Και το σημαντικότερο φάνηκε 
ότι το ευχαριστήθηκε. Επίσης παρατήρησα ότι γνώριζε τις τιμές των αντικειμένων και χειρίζονταν με ευκολία 
τα χρήματα και τα ρέστα που έπρεπε να δώσει». Κατά τις δικαοπές των Χριστουγέννων δεν αναφέρθηκε στη 
δραστηριότητα, ούτε παρατηρήθηκε κάποια επιπλέον βελτίωση. Η επίδραση της δραστηριότητας στο παιδί: «Κατά 
κύριο λόγο πιστεύω ότι η δραστηριότητα επέδρασε θετικά στην αυτοπεποίθησή της καθώς, παρά το αρχικό της 
άγχος κατάφερε να ανταπεξέλθει καλά σε τόσο κόσμο γνωστό και άγνωστο σε εκείνη. Ήταν ιδιαίτρα χαρούμενη 
μετά.»

Αξιολόγηση δασκάλου πριν τις εφαρμογές

Είναι ένα ήσυχο κορίτσι που τον πρώτο 
καιρό προσπαθούσε να δείξει ότι «ξέρει» 
αντιγράφοντας. Σταδιακά έχει δείξει βελτίωση 
και επιβεβαιώνει όλο και παρισσότερο τις 
δεξιότητές της. Η μαθηματική της αντίληψη 
ξετυλίγεται αν της δώσεις τον απαραίτητο 
χρόνο.

Συνεντευξη σχετικά με την έννοια της αξίας, της συναλλαγής και 
της ανταλλαγής.
-Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Αξία»;   
2/12: Η μαμά μου λέει: «είσαι άξιο παιδί».
18/1: Δεν ξέρω
-Τι σημαίνει η λέξη «συναλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Ανταλλάζω με κάποιον κάτι;
-Τι σημαίνει η λέξη «ανταλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Σχεδόν το ίδιο (με την προηγούμενη απάντηση).
-Δηλαδή η συναλλαγή και η ανταλλαγή είναι το ίδιο;
-Όχι.
-Στη συναλλαγή τι κάνουμε;
-Δεν ξέρω.

Τα παιδιά καταγράφουν τα 
υλικά για το μαγαζάκι

Πορτφόλιο σελίδα 19
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Ορφέας Γ.

2 Δεκεμβρίου 2015
Πρώτη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη 
(πριν πραγματοποιηθούν οι εφαρμογές)
Σχεδίασε όσα περισσότερα νομίσματα γνωρίζεις.
Γράψε ή σχεδίασε τι μπορείς να αγοράσεις με 
ολόκληρη την αξία του νομίσματος.

18 Ιανουαρίου 2016
Δεύτερη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη (αφού 
πραγματοποιήθηκαν οι εφαρμογές).

Ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς αμέσως μετά την επιστροφή των παιδιών από τις διακοπές των 
Χριστουγέννων (αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι εφαρμογές). Η καταγραφές είναι πιστή αναπαραγωγή του 
ερωτηματολογίου (παρατίθεται). Με πλάγια γράματα καταγράφεται ο αυθεντικός λόγος των γονεών.

Η μητέρα ενημερώθηκε για το μαγαζάκι αφού είχε ξεκινήσει η προετοιμασία. Το παιδί μοιραζόταν συχνά γεγονότα 
και καταστάσεις με τους γονείς. Δεν παρατήρησαν κάποια ιδιαίτερη αλλαγή των δεξιοτήτων του κατά την 
προετοιμασία. Κατά τις δικαοπές των Χριστουγέννων αναφέρθηκε μερικές φορές στη δραστηριότητα από δικιά του 
πρωτοβουλία. Επλέον δεν παρατηρήθηκε κάποια ιδιαίτερη αλλαγή δεξιοτήτων. Η επίδραση της δραστηριότητας 
στο παιδί: «Πρωτοβουλία στο να ξεκινάει και να οργανώνει και να ολοκληρώνει μία δράση. Υπευθυνότητα ώστε να 
ολοκληρώνεται η διαδικασία επιτυχώς. Διαχείριση του χώρου, του χρόνου και των πραγμάτων των οποίων έχει την 
ευθύνη. Ομαδικότητα - συνεργασία».

Αξιολόγηση δασκάλου πριν τις εφαρμογές

Ένα αγόρι με αρκετά αναπτυγμένες όλες τις 
δεξιότητες γραφοκινητικής. Είναι δεκτικός 
στη νέα γνώση, αντιλαμβάνεται γρήγορα το 
γραπτό λόγο και έχει σταθερά αναπτυσσόμενη 
μαθηματική γνώση και σκέψη. Γράφει με το 
αριστερό και πολλές φορές κρατώντας το με 
μπουνιά.

Συνεντευξη σχετικά με την έννοια της αξίας, της συναλλαγής και 
της ανταλλαγής.
-Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Αξία»;   
2/12: Ένα κέρμα. Να δίνεις λεφτά.
18/1: Κάτι που είναι πολύ ακριβό. 
-Τι σημαίνει η λέξη «συναλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Δεν θυμάμαι.
-Τι σημαίνει η λέξη «ανταλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Ανταλλάζω κάτι με έναν άλλο κι εκείνος μου δίνει κάτι άλλο.
- Εσείς στο μαγαζάκι τι κάναντε, συναλλαγές ή ανταλλαγές;
- ... -Δηλαδή, όποιος ερχόταν σας έδινε πράγματα ή χρήματα.
- Χρήματα.     -Άρα τι κάνατε; Συναλλαγές ή ανταλλαγές;
-Ανταλλαγές.  -Στην ανταλλαγή δίνεις χρήματα; -Όχι
- Τι δίνεις; - Πράγματα. - Εσείς στο μαγαζάκι τι κάναντε, 
συναλλαγές ή ανταλλαγές; -Συναλλαγές.  -Άρα συναλλαγή τι 
σημαίνει;  -Δεν ξέρω. -Στο μαγαζάκι τι κάνατε; Ερχόταν 
κάποιος και τι έκανε; -Αγόραζε. -Πώς; - Μας έδινε 
χρήματα κι εμείς του δίναμε κάτι άλλο. -Αυτό, είναι συναλλαγή; 
-Ναι.  -Άρα, τι είναι συναλλαγή; -Να δίνεις χρήματα και να 
σου δίνουν κάτι άλλο.

Τα παιδιά καταγράφουν τα 
υλικά για το μαγαζάκι

Πορτφόλιο σελίδα 20
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Στέλλα Ε. 

2 Δεκεμβρίου 2015
Πρώτη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη 
(πριν πραγματοποιηθούν οι εφαρμογές)
Σχεδίασε όσα περισσότερα νομίσματα γνωρίζεις.
Γράψε ή σχεδίασε τι μπορείς να αγοράσεις με 
ολόκληρη την αξία του νομίσματος.

18 Ιανουαρίου 2016
Δεύτερη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη (αφού 
πραγματοποιήθηκαν οι εφαρμογές).

Ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς αμέσως μετά την επιστροφή των παιδιών από τις διακοπές των 
Χριστουγέννων (αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι εφαρμογές). Η καταγραφές είναι πιστή αναπαραγωγή του 
ερωτηματολογίου (παρατίθεται). Με πλάγια γράματα καταγράφεται ο αυθεντικός λόγος των γονεών.

Δεν συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο.

Αξιολόγηση δασκάλου πριν τις εφαρμογές

Ένα κορίτσι με δυναμικότητα, πολύ καλά 
κατακτημένους στόχους μαθηματικών και 
γλώσσας. Έχει αγωνία να κατακτήσει τους νέους 
στόχους και αυτό την κάνει πολλές φορές να 
μην εμπιστεύεται τον εαυτό της. Έχει ιδιαίτερα 
οργανωμένη μαθηματική σκέψη.

Συνεντευξη σχετικά με την έννοια της αξίας, της συναλλαγής και 
της ανταλλαγής.
-Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Αξία»;   
2/12:Αξίζει να τρώμε, ακόμα κι αν δεν μας αρέσει το παγωτό.
18/1: Πράγματα που χρειαζόμαστε και τα ‘χουμε ανάγκη.
-Τι σημαίνει η λέξη «συναλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Ανταλλάζουμε κάτι με λεφτά
-Τι σημαίνει η λέξη «ανταλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Ανταλλάζουμε κάτι χωρίς λεφτά. 
-Δηλάδή, πώς;
- Ας πούμε έχω μία γόμα άσπρη κι έχεις μία γόμα πορτοκαλί και τις 
ανταλλάζουμε.

Τα παιδιά καταγράφουν τα 
υλικά για το μαγαζάκι

Πορτφόλιο σελίδα 21
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Ταξιάρχης Χ.

2 Δεκεμβρίου 2015
Πρώτη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη 
(πριν πραγματοποιηθούν οι εφαρμογές)
Σχεδίασε όσα περισσότερα νομίσματα γνωρίζεις.
Γράψε ή σχεδίασε τι μπορείς να αγοράσεις με 
ολόκληρη την αξία του νομίσματος.

18 Ιανουαρίου 2016
Δεύτερη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη (αφού 
πραγματοποιήθηκαν οι εφαρμογές).

Ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς αμέσως μετά την επιστροφή των παιδιών από τις διακοπές των 
Χριστουγέννων (αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι εφαρμογές). Η καταγραφές είναι πιστή αναπαραγωγή του 
ερωτηματολογίου (παρατίθεται). Με πλάγια γράματα καταγράφεται ο αυθεντικός λόγος των γονεών.

Η μητέρα ενημερώθηκε για το μαγαζάκι μόνο από το σχολείο. Το παιδί μοιραζόταν ελάχιστα γεγονότα 
και καταστάσεις με τους γονείς. Δεν παρατήρησαν κάποια ιδιαίτερη αλλαγή των δεξιοτήτων του κατά την 
προετοιμασία. Κατά τις δικαοπές των Χριστουγέννων αναφέρθηκε μερικές φορές στη δραστηριότητα από δικιά του 
πρωτοβουλία. Επλέον δεν παρατηρήθηκε κάποια ιδιαίτερη αλλαγή δεξιοτήτων. Η επίδραση της δραστηριότητας 
στο παιδί: «Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ένιωθε περήφανος για αυτό που έκανε. Επίσης του άρεσε να μας 
δείχνει τι κάνει στο σχολείο του (εδώ πέφτει η μητέρα σε σχετική αντίφαση). Ήταν και είναι γενικά έντονο ότι το 
νιώθει δικό του χώρο και θέλει να μας το παρουσιάζει περήφανα (νέα αντίφαση σχετικά με το πόσο μοιράστηκε το 
παιδί τη δραστηριότητα με τους γονείς)».

Αξιολόγηση δασκάλου πριν τις εφαρμογές

Ένα αγόρι που ξεκίνησε την πρώτη δημοτικού 
με αγωνία ότι δεν θα τα καταφέρει. Μέσα 
στο κλίμα εμπιστοσύνης της τάξης ανέπτυξε 
την αυτοπεποίθησή του και βελτίωσε την 
αυτοεικόνα του. Αυτήν την περίοδο η διαδικασία 
της γνώσης του εξελίσσεται με σταθερούς 
ρυθμούς, πετυχαίνοντας τους στόχους.

Συνεντευξη σχετικά με την έννοια της αξίας, της συναλλαγής και της 
ανταλλαγής.
-Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Αξία»;   
2/12: Να έχεις καλούς συμμαθητές.
18/1: Όταν έχεις κάτι που δεν θέλεις να σου το χαλάσει κανείς, να το 
πάρει κανείς, σημαίνει αξία...
-Τι σημαίνει η λέξη «συναλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Δηλαδή... έχει κάτι και ο άλλος έχει κάτι... μετά το ανταλλάσεις. 
Δηλαδή εδώ έχει αυτός ένα μπιστόλι-παιχνίδι και ο άλλος ένα 
αυτοκινητάκι... τα ανταλλάζουν.
-Τι σημαίνει η λέξη «ανταλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Όταν δίνει κάτι στον άλλο και μετά εκείνος που του το έδωσε σου 
δίνει το άλλο πράγμα που έχει. -Δηλαδή συναλλαγή και ανταλλαγή 
είναι το ίδιο; -Ναι, αλλά η συναλλαγή είναι... Αν είναι ανταλλαγή.... 
Κοίτα: ανταλλάζουμε ένα πιστόλι με ένα αυτοκινητάκι. Συναλλαγή: Άμα 
δεν το θέλουμε μας το ξαναδίνει πίσω και του το ξαναδίνουμε πίσω.
-Στο μαγαζάκι τι κάνατε συναλλαγές ή ανταλλαγές; 
-Και τα δύο, με τα λεφτά.     -Δηλαδή; -Κανονικά... όχι, όχι, όχι. Στο 
μαγαζί μόνο με τα λεφτά.  -Δηλαδή συναλλαγή, ή ανταλλαγή;
-...Ε... συναλλαγή...

Τα παιδιά καταγράφουν τα 
υλικά για το μαγαζάκι
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Φάνης Ζ.

2 Δεκεμβρίου 2015
Πρώτη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη 
(πριν πραγματοποιηθούν οι εφαρμογές)
Σχεδίασε όσα περισσότερα νομίσματα γνωρίζεις.
Γράψε ή σχεδίασε τι μπορείς να αγοράσεις με 
ολόκληρη την αξία του νομίσματος.

18 Ιανουαρίου 2016
Δεύτερη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη (αφού 
πραγματοποιήθηκαν οι εφαρμογές).

Ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς αμέσως μετά την επιστροφή των παιδιών από τις διακοπές των 
Χριστουγέννων (αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι εφαρμογές). Η καταγραφές είναι πιστή αναπαραγωγή του 
ερωτηματολογίου (παρατίθεται). Με πλάγια γράματα καταγράφεται ο αυθεντικός λόγος των γονεών.

Η μητέρα ενημερώθηκε για το μαγαζάκι αφού είχε ξεκινήσει η διαδικασία. Το παιδί μοιραζόταν ελάχιστα γεγονότα 
και καταστάσεις με τους γονείς. Δεν παρατήρησαν κάποια ιδιαίτερη αλλαγή των δεξιοτήτων του κατά την 
προετοιμασία. Κατά τις δικαοπές των Χριστουγέννων δεν αναφέρθηκε καθόλου στη δραστηριότητα. Επλέον δεν 
παρατηρήθηκε κάποια ιδιαίτερη αλλαγή δεξιοτήτων. Η επίδραση της δραστηριότητας στο παιδί: «Δεν διαπίστωσα 
κάποια ιδιαίτερη επίδραση από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, τόσο στη διάρκεια της προετοιμασίας, όσο και 
την ημέρα της γιορτής. Δεν είδα το Φάνη να είναι ιδιαίτερα ενεργός και συμμετοχικός στο ρόλο που είχε αναλάβει, 
για λόγους κατά την εκτίμησή μου που είχαν να κάνουν με το πώς εκυλίχθηκε η δραστηριότητα».

Αξιολόγηση δασκάλου πριν τις εφαρμογές

Ένα αγόρι αρκετά οργανωμένο, με 
κατακτημένους τους απαραίτητους στόχους για 
την πρώτη δημοτικού. Κατακτάει εύκολα τους 
νέους στόχους, με διάθεση και κέφι. Πολλές 
φορές εκφράζει μία αγωνία για τα επόμενα, 
αλλά ιδιαιτέρως μικρή. Ιδιαιτέρως αναπτυγμένη 
και οργανωμένη μαθηματική σκέψη.

Συνεντευξη σχετικά με την έννοια της αξίας, της συναλλαγής και της 
ανταλλαγής.
-Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Αξία»;   
2/12: Εάν έχει πέσει ένα κέρμα, το δίνουμε σε έναν μεγάλο.
18/1: Ότι αξίζει κάτι πολύ σημαντικό για κάποιον άλλο.
- Σε σχέση με το μαγαζάκι;
- Για το μαγαζάκι δε μου λέει τίποτα, αλλά δεν ξέρω...
-Τι σημαίνει η λέξη «συναλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Ανταλλάζω κάτι και ο άλλος δίνει κάτι άλλο.
-Σου δίνει πράγματα; Τι σου δίνει στη συναλλαγή;
-Δεν ξέρω.
-Τι σημαίνει η λέξη «ανταλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Δίνω κάτι σε κάποιον και μου δίνει εκείνος κάτι παρόμοιο.
-Στο μαγαζάκι τι κάνατε συναλλαγές ή ανταλλαγές;
-Ανταλλαγες.
-Δηλαδή σας δίναν πράγματα αυτοί που αγόραζαν; Τι σας έδιναν;
-Λεφτά.
-Αυτό λοιπόν είναι συναλλαγή ή ανταλλαγή;   
-Δεν ξέρω.

Τα παιδιά καταγράφουν τα 
υλικά για το μαγαζάκι
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Φοίβος Τσ.

2 Δεκεμβρίου 2015
Πρώτη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη 
(πριν πραγματοποιηθούν οι εφαρμογές)
Σχεδίασε όσα περισσότερα νομίσματα γνωρίζεις.
Γράψε ή σχεδίασε τι μπορείς να αγοράσεις με 
ολόκληρη την αξία του νομίσματος.

18 Ιανουαρίου 2016
Δεύτερη Αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα 
νομίσματα και την αγοραστική τους δύναμη (αφού 
πραγματοποιήθηκαν οι εφαρμογές).

Ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς αμέσως μετά την επιστροφή των παιδιών από τις διακοπές των 
Χριστουγέννων (αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι εφαρμογές). Η καταγραφές είναι πιστή αναπαραγωγή του 
ερωτηματολογίου (παρατίθεται). Με πλάγια γράματα καταγράφεται ο αυθεντικός λόγος των γονεών.

Η μητέρα ενημερώθηκε για το μαγαζάκι αφού είχε ξεκινήσει η διαδικασία. Το παιδί μοιραζόταν συχνά γεγονότα 
και καταστάσεις με τους γονείς. Δεν παρατήρησαν κάποια ιδιαίτερη αλλαγή των δεξιοτήτων του κατά την 
προετοιμασία. Κατά τις δικαοπές των Χριστουγέννων το παιδί αναφέρθηκε αρκετές φορές στη διαδικασία με δικιά 
του πρωτοβουλία. Επλέον παρατηρήθηκε ιδιαίτερη αλλαγή δεξιοτήτων: «Το παιδί επέδειξε ενδιαφέρον στο να 
κρατάει το ημερολόγιό του καθημερινά, με ιδιαίτερη επιμέλεια. Είχε πολύ έντονα στο μυαλό του την αίσθηση της 
ευθύνης γι’ αυτό το εξωσχολικό καθήκον. Αν μια μέρα το παρέλειπε επανερχόταν την επόμενη, προκειμένου να 
ανταποκριθεί σε καθημερινή βάση». Η επίδραση της δραστηριότητας στο παιδί: «Οργάνωση, αίσθηση καθήκοντος, 
συμμετοχή σε ομαδική εργασία/ δραστηριότητα, χαρά της προσφοράς».

Αξιολόγηση δασκάλου πριν τις εφαρμογές
Ένα αγόρι αρκετά οργανωμένο, με 
κατακτημένους τους απαραίτητους στόχους 
για την πρώτη δημοτικού. Κατακτάει εύκολα 
τους νέους στόχους, με διάθεση και κέφι. Έχει 
διάθεση να προσφέρει. Παίζει έντονα, συνονίζει 
ομάδες, ακόμα και εκτός σχολείου. Συνολικά 
θετική διάθεση. Η μαθηματική του ενημερότητα 
είναι ικανοποιητική.

Συνεντευξη σχετικά με την έννοια της αξίας, της συναλλαγής και της 
ανταλλαγής.
-Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Αξία»;   
2/12: Η μαμά μου λέει: «Είσαι άξιο παιδί»
18/1: Για παράδειγμα: ένα κέρμα έχει μία αξία. Δηλαδή αξίζουνε πράγματα.
-Τι σημαίνει η λέξη «συναλλαγή»;
2/12: Πας κάπου και ανταλλάζουνε και οι δύο κάτι και ο ένας αλλάζει γνώμη, 
ο άλλος δεν θέλει. 
18/1: Όταν ανταλλάζω ένα παιχνίδι με κάποιον.
-Τι σημαίνει η λέξη «ανταλλαγή»;
2/12: ...
18/1: Όταν δίνω σε έναν ένα παιχνίδι και ο άλλος μου δίνει ένα άλλο 
παιχνίδι. 
-Δηλαδή ανταλλαγή και συναλλαγή είναι το ίδιο πράγμα;
- Όχι, η συναλλαγή είναι όταν έχουμε ένα παιχνίδι, το ανταλάσσουμε και 
μετά θέλουμε αυτό που ανταλλάξαμε.
- Στο μαγαζάκι τι κάνατε συναλλαγές ή ανταλλαλές;
-Ανταλλαγές.
-Δηλαδή κάποιος έπαιρνε ένα παιχνίδι και σας έδινε ένα άλλο παιχνίδι;
-Όχι.  -Τι σας έδινε; -Κουπόνια. -Αυτά, σαν τι ήταν;
-Που ήταν λεφτά. Άρα, συναλλαγή είναι...;
- Όταν πάμε κάπου και του δίνουμε ένα πράγμα και αυτός μας δίνει λεφτά.

Τα παιδιά καταγράφουν τα 
υλικά για το μαγαζάκι
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Ερωτηματολόγια	Γονέων	
Παρατίθεται η πρώτη σελίδα µία φορά διότι δεν διαφοροποιείται στα υπόλοιπα 
ερωτηµατολόγια. 
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