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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το έργο «Ενδυνάμωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και του σχεδιασμού στην
προδημοτική» (SEEDS) είναι ένα διετές έργο, τρέχον από τον Σεπτέμβριο του 2018 έως τον
Οκτώβριο του 2020 και χρηματοδοτούμενο από το ευρωπαϊκό ταμείο Erasmus + Strategic
Partnerships for School Education.
Ο κύριος στόχος του έργου ήταν να αναπτύξει παιδαγωγικές μεθόδους για την προσχολική
εκπαίδευση, να υποστηρίξει από μικρή ηλικία την καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως επιχειρηματικός
τρόπος σκέψης και χρήση ψηφιακών μέσων και να διασφαλίσει την κοινωνική ένταξη όλων των
παιδιών σε αυτή τη μάθηση. Το SEEDS επιδιώκει να σπείρει στα παιδιά, από νεαρή ηλικία, την
ανάγκη για την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής πυξίδας, που αλληλεπιδρά με τα ψηφιακά μέσα.
Αυτή η πυξίδα έχει ως αφετηρία το άτομο και βασίζεται στις ιδιαίτερες ικανότητες και τα ταλέντα
του για να ενισχύσει τα τέσσερα σημεία της πυξίδας: κριτικός αναστοχασμός, συνεργασία, συνδημιουργία και αυτενέργεια.
Το SEEDS έχει αναπτύξει μια παιδαγωγική προσχολικής ηλικίας, η οποία περιγράφεται σε ένα
εγχειρίδιο της παιδαγωγικής (το παρόν έγγραφο), που συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτικές οδηγίες
και αρχές, μεθόδους και θέματα, τις βέλτιστες πρακτικές και μια συγκεκριμένη εργαλειοθήκη με
πηγές ψηφιακών μέσων. Οι πηγές προέκυψαν με βάση δραστηριότητες σε τοπικές πειραματικές
κοινότητες στις 4 χώρες εταίρους: Γερμανία, Ιταλία, Κύπρος και Δανία.

Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ SEEDS
Η παιδαγωγική που απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα αναπτύχθηκε από τα ευρήματα του
έργου SEEDS. Μεταστοιχειώνει το μοντέλο “Change-Maker pedagogy” (Robinson, 2020) και τη
μεθοδολογία της πειραματικής κοινότητας (Thestrup, 2020) σε μια καινοτόμο παιδαγωγική, η
οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε σχεδόν οποιαδήποτε εκπαιδευτική δραστηριότητα από την
προσχολική έως την ανώτατη εκπαίδευση.
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ΦΑΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΑΛΛΑΓΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΟΙΝΗ
ΑΞΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι μπορούν να κάνουν
αυτές οι τεχνολογίες;

Τι θέλουμε να κάνουν
αυτές οι τεχνολογίες;

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

Ο εκπαιδευτής/ειδικός

Τι άλλο θέλουμε να
κάνουν αυτές οι
τεχνολογίες;
Ο μαθητευόμενος

Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Καθοδηγώντας τα παιδιά
στην εκτέλεση εργασιών

Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΩ
ΚΟΣΜΟ

Ο έξω κόσμος δεν μας
ενδιαφέρει

Τι περισσότερο μπορούν
να κάνουν αυτές οι
τεχνολογίες;
Από εκπαιδευτής
διαμεσολαβητής
Καθοδηγώντας τα παιδιά
στην εκτέλεση
δημιουργικών εργασιών
Μπορούμε να λάβουμε
υπόψη τον έξω κόσμο

ΟΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχετικές
αφηγήσεις

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ,
ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθορισμένος χώρος,
υλικά και εργαλεία
εισάγονται

Η ΜΑΘΗΣΗ

Η απάντηση είναι
δεδομένη και
επαναλαμβάνεται στο
πλαίσιο του έργου

Οι αφηγήσεις μπορούν
να περιγράφουν
αφηρημένα τον κόσμο
Επιπρόσθετα υλικά και
εργαλεία

Η απάντηση είναι
δεδομένη αλλά
υπάρχουν πολλοί τρόποι
να προσεγγιστεί

Από διαμεσολαβητής
συμμέτοχος
Ακούγοντας τα παιδιά και
διαμορφώνοντας νέες
εργασίες μαζί
Ο έξω κόσμος
συμπεριλαμβάνεται
μέχρι ενός σημείου
Αφηγήσεις
κατασκευάζονται
Νέα υλικά και εργαλεία

Νέες ερωτήσεις και νέες
απαντήσεις προκύπτουν

Ακούγοντας τους όλους
και συμφωνώντας σε
κοινές εργασίες
Ο έξω κόσμος
ενσωματώνεται ως
σημαντικό στοιχείο
Οι αφηγήσεις είναι
σημαντικές για τις
κρίσιμες ερωτήσεις
Νέοι χώροι, εργαλεία και
υλικά προστίθενται
ανάλογα με τις ερωτήσεις
που προκύπτουν
Οι πιθανές απαντήσεις
είναι η βάση για
καινούργιες ερωτήσεις

Η παιδαγωγική του SEEDS υποστηρίζει και καλλιεργεί την ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων
που περιλαμβάνουν την ενίσχυση της δημιουργικότητας, της συνεργασίας, της κριτικής σκέψης
και των προθέσεων δράσης και εφαρμογής, στοιχεία που συναποτελούν την πυξίδα ικανότητας
SEEDS.

Κριτική σκέψη

Δημιουργικότητα

Πυξίδα
ικανότητας
SEEDS

Συνεργασία

Αυτενέργεια
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Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η παιδαγωγική SEEDS, όπως περιγράφεται παρακάτω δεν είναι
πεπερασμένη και δεν εξαντλείται στο κοινό πείραμα, αλλά θα συνεχίσει να αναπτύσσεται
περαιτέρω ανάλογα με το κλίμα της εκπαιδευτικής κατάστασης, δηλαδή το φυσικό πλαίσιο, τους
συμμετέχοντες, τους πόρους και τις διαθέσιμες ψηφιακές τεχνολογίες. Η μαθησιακή ομάδα, η
οποία περιλαμβάνει τη δασκάλα (θα μάθει όσα και οι νέοι άνθρωποι που είναι μαζί της), θα
αποφασίσει πώς θα αναπτύξει τη δική της μαθησιακή διαδικασία, με βάση την αξία που θέλει να
παράγει, για την ίδια και για τους άλλους.
Χρησιμοποιώντας τα ευρήματα από το έργο SEEDS, ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τις φάσεις
ανάπτυξης των πειραματικών κοινοτήτων. Αυτές οι φάσεις είναι i) η αντιγραφή πρόθεσης ii) η
ανακάλυψη δυναμικού iii) η αναζήτηση αλλαγής και iv) η δημιουργία κοινής αξίας. Κάθε φάση
εξαρτάται από ένα κεντρικό ερώτημα που αλλάζει την εστίαση καθώς αναπτύσσεται η κοινότητα.
Ο ρόλος του δασκάλου ή της δασκάλας αλλάζει σε κάθε φάση, όπως και η σχέση της με τα
παιδιά.
Εν συντομία, μπορεί να ειπωθεί ότι η παιδαγωγική SEEDS ξεκινάει ως μια κλειστή διαδικασία,
όπου οι απαντήσεις είναι δεδομένες, το πλαίσιο και το υλικό επίσης, και η μάθηση αφορά την
αντιγραφή ή την επανάληψη. Καθώς οι μαθητές αποκτούν γνώση και εμπειρία, οι φάσεις
γίνονται ανοιχτές και περιλαμβάνουν νέους πόρους, αλληλεπιδρούν με τον έξω κόσμο,
φιλοξενούν αφηγήσεις και αλλάζουν τη χρήση του χώρου και των πόρων.
Οι φάσεις που περιγράφονται εδώ, βοηθούν στη στήριξη της δημιουργίας μιας πειραματικής
κοινότητας. Όταν δημιουργηθεί, οι πειραματικές κοινότητες θα είναι σε θέση να αντλήσουν από
τη δική τους εμπειρία ή να έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν άλλους, καθώς βρίσκουν
ερωτήσεις που θέλουν να απαντήσουν μαζί. Η παιδαγωγική SEEDS χρησιμοποιεί ερωτήσεις ως
κεντρικό σημείο για να διερευνήσει πιθανές λύσεις. Αυτός ο τρόπος εργασίας με προβλήματα
που χρειάζονται λύσεις είναι απαραίτητη δεξιότητα για το μέλλον.

ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ
ΦΑΣΗ 1: ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ
Η πρώτη φάση της παιδαγωγικής του SEEDS ξεκινά με, ίσως, έναν πολύ παραδοσιακό τρόπο
σκέψης για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Δεν είναι απαραίτητο, βέβαια, να ξεκινήσει κάποιος
έτσι, αλλά για πολλούς δασκάλους και δασκάλες αυτός είναι ένας παραδοσιακός τρόπος.
Η δασκάλα είναι αυτή που αποφασίζει τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά και τον τρόπο διδασκαλίας.
Είναι η ειδική και αναλαμβάνει την ευθύνη να αποφασίσει πώς θα προσεγγίσουν οι μαθητές τη
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μάθηση και ποιο θα είναι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της μάθησής τους. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο αυτή η φάση ονομάζεται πρόθεση αντιγραφής.
Έχουμε μια ομάδα μαθητών. Υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει κατανοητό, κάποια γνώση ή
εμπειρία που πρέπει να «αφομοιωθεί» π.χ. ο «προγραμματισμός» στο νηπιαγωγείο και οι
δάσκαλοι που ξέρουν πώς να τον διδάξουν ούτως ώστε να συμπεριληφθούν όλοι. Για
παράδειγμα, ο δάσκαλος δίνει σε μια ομάδα παιδιών ένα beebot και εξηγεί τα κουμπιά και τον
ρόλο τους. Ο δάσκαλος ζητά από ένα παιδί από την ομάδα να κάνει το beebot να μετακινηθεί στο
πάτωμα προς το μέρος ενός άλλου παιδιού. Το παιδί πατά τα κουμπιά. Το παιδί ανακαλύπτει
ποιο κουμπί κάνει το beebot να κινείται προς τα εμπρός και τι μπορούν να κάνουν τα άλλα
κουμπιά. Το παιδί ανακαλύπτει ότι ο «προγραμματισμός» δεν είναι δύσκολος.

ΦΑΣΗ 2: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Η επόμενη φάση μπορεί, επίσης, να είναι γνωστή σε πολλούς νηπιαγωγούς. Η πρόθεση είναι να
επιτρέψουμε νέες εμπειρίες και να ενσωματώσουμε τη μάθηση. Για παράδειγμα, ο νηπιαγωγός
εισάγει πλακίδια (αυτά αντιστοιχούν στην απόσταση όταν πατηθεί το κουμπί μία φορά) και ζητά
από τα παιδιά να βοηθήσουν το beebot να μετακινηθεί πάνω στα πλακίδια. Τα παιδιά απλώνουν
τα πλακίδια και, στη συνέχεια, προσπαθούν να κάνουν το beebot να κινηθεί από το ένα άκρο στο
άλλο.
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον υπολογισμό της στροφής πολλές φορές. Η εισαγωγή πλακιδίων
ή άλλου υλικού μπορεί να βοηθήσει στην πρόκληση δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη της κριτικής
σκέψης του παιδιού. Εδώ, ο δάσκαλος γίνεται διαμεσολαβητής, επιτρέποντας στα παιδιά να
φτιάξουν τον δικό τους σχηματισμό πλακιδίων.
Ο εξωτερικός κόσμος με τις πραγματικές μέλισσες, για παράδειγμα, μπορεί να ενσωματωθεί στη
δραστηριότητα, μιλώντας για τη μέλισσα που πετά από το ένα λουλούδι στο άλλο για να συλλέξει
το νέκταρ. Η σχεδίαση ενός λουλουδιού σε ένα πλακάκι και μιας κηρήθρας σε ένα άλλο θα είναι
μέρος της άσκησης. Είναι ενδιαφέρον ότι σε αυτή τη φάση τα παιδιά φυσικά θα δουν τι κάνουν οι
άλλοι (ομάδες) και θα πάρουν ιδέες ή θα τις αντιγράψουν. Η έννοια της αντιγραφής σε αυτή τη
φάση ενθαρρύνεται, καθώς η αντιγραφή σημαίνει ύπαρξη, από προεπιλογή, κάποιου είδους
μετασχηματισμού και διαφοράς.

ΦΑΣΗ 3: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ
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Στην επόμενη φάση, η νηπιαγωγός μπορεί να θέσει ερωτήσεις στις οποίες δεν έχει την απάντηση·
ή να αξιοποιήσει ερωτήσεις που προέρχονται από τα παιδιά, στις οποίες και πάλι δεν έχει την
απάντηση.
Σε ένα παράδειγμα από το πρόγραμμα SEEDS, τα παιδιά ρώτησαν αν μπορούσαν να διδάξουν το
beebot να χορεύει. Και σε ένα άλλο, τα παιδιά ρώτησαν ποιο ήταν το αντικείμενο στο πίσω μέρος
του beebot. Όταν τους είπαν ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να κρατήσει ένα στυλό τα
παιδιά ζήτησαν χαρτί. Σε αυτή τη φάση, είναι τα παιδιά που εφηύραν ιδέες και έκαναν
ερωτήσεις. Ο δάσκαλος, από διαμεσολαβητής έγινε συμμέτοχος και τελικά, μέλος της ομάδας με
τα αποτελέσματα της δραστηριότητας να αλλάζουν και να εμπλουτίζουν τη διαδικασία της
μάθησης. Εδώ, το άνοιγμα προς τον έξω κόσμο και τις αφηγήσεις μπορεί να έχει σημαντική
σημασία.

ΦΑΣΗ 4: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΟΙΝΗ ΑΞΙΑ
Στην επόμενη φάση, η διαδικασία γίνεται πολύ πιο ανοιχτή. Η ομάδα συζητά τι θα ήθελε να
κάνει. Ένα παιδί ήθελε να πετάξει το beebot, ένα άλλο ήθελε να το βάλει με ένα ozobot και να δει
αν θα μπορούσαν να γίνουν φίλοι.
Η ομάδα θα αποφασίσει πολύ γρήγορα τι έχει νόημα και τι είναι σημαντικό για αυτούς. Εδώ
διακρίνεται το κίνητρο των παιδιών, η συγκέντρωση και η εμπλοκή που επιδεικνύουν όταν
νιώθουν το αίσθημα της κυριότητας στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας.
Ο ρόλος του δασκάλου είναι, όχι μόνο να υποστηρίζει τη μάθηση, αλλά και να διασφαλίζει ότι
υπάρχει κριτική σκέψη και ότι οι ικανότητες των παιδιών γίνονται ορατές. Η διαδικασία δεν
τελειώνει εδώ. Καθώς η ομάδα ανακαλύπτει τι είναι σημαντικό για εκείνη, τι έχει νόημα και αξία
θα βρει το μονοπάτι που θέλει να ακολουθήσει. Αυτό το ταξίδι εξαρτάται από την ομάδα των
μαθητών και το κλίμα που έχει δημιουργηθεί.

ΘΕΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;
Στον ιστότοπο SEEDS (www.seeds-project.eu) μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για
το έργο SEEDS. Μπορείτε να βρείτε παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που αναδεικνύουν την
παιδαγωγική SEEDS στην πράξη. Μπορείτε, επίσης, να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις
μεθόδους της "πειραματικής κοινότητας" και το "μοντέλο δημιουργίας αλλαγών" ή να βρείτε
προτάσεις για τον τρόπο εφαρμογής της παιδαγωγικής SEEDS.
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ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
www.seeds-project.eu
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