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Ο παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας µαθαίνει, αξιοποιώντας την ψηφιακή 
φωτογραφία. Το φωτογραφικό υλικό, ως µέσο αξιολόγησης των 
ψυχοπαιδαγωγικών προγραµµάτων.  
 
 
Μακρογκίκα Μαρία – Ευαγγελία, Βρεφονηπιοκόµος 
 
 
                      Την τελευταία δεκαετία, οι παιδαγωγοί χρησιµοποιούν τα εποπτικά µέσα µε 

στόχο την ανάλυση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου τους, αλλά 
και την ανατροφοδότηση της καθηµερινότητας της τάξης (Ζέρβα, 2002). 

                      Σκοπός της εργασίας ήταν η αξιολόγηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
των  παιδαγωγικών δράσεων µιας τάξης µικρών νηπίων. Το υλικό της 
εργασίας αποτέλεσε το φωτογραφικό υλικό που υπήρχε σε ψηφιακή µορφή 
και τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2008-2009. Σε 
δηµόσιο βρεφονηπιακό σταθµό. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζουν 
χαρακτηριστικά των δράσεων, όπως το είδος των δραστηριοτήτων, τους 
χώρους διεξαγωγής, τα υλικά, ατοµικές και οµαδικές εργασίες, το ρόλο του 
ενήλικα και του παιδαγωγού κτλ. Συµπερασµατικά, µπορούµε να 
διατυπώσουµε ότι υπάρχει ποικιλία στις παιδαγωγικές δράσεις, καθώς και 
το γεγονός ότι η φωτογραφία µπορεί να αποτελέσει ένα ζωντανό είδος 
καταγραφής. 

 
 
 
Εισαγωγή: Στους χώρους προσχολικής αγωγής, τα ψυχοπαιδαγωγικά προγράµµατα 
περιλαµβάνουν δραστηριότητες που έχουν στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των 
µικρών παιδιών (Dodge et al, 1998 · Adams, 1990 · Κιτσαράς, 1988 · Ντολιοπούλου, 
2002 · Σιδηροπούλου & συν. 2002). Κάποιες εφαρµογές την τελευταία δεκαετία 
φανερώνουν ότι ο παιδαγωγός της τάξης είτε από προσωπική αναζήτηση ή µε τη 
βοήθεια εξωτερικών συνεργατών (πχ. ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης ή ένα συναφές 
τµήµα κάποιου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος) (Αναγνωστοπούλου & Ζέρβα, 
2003  · Sidiropoulou et al, 2003), αξιοποιεί τα σύγχρονα εποπτικά µέσα µε στόχο τη 
συλλογή υλικού για δηµιουργία αρχείου, αλλά κυρίως για ανάλυση, αξιολόγηση και 
ανατροφοδότηση της καθηµερινότητας (Cohen et al, 2001 · Ζέρβα, 2002 ·  Ζέρβα, 
2003). Εποπτικά µέσα συνδέονται πλέον άµεσα µε τα πολυµέσα και πρόκειται για 
τεχνικές, οι οποίες προΥποθέτουν την αξιοποίηση ακουστικών, οπτικών, οπτικο-
ακουστικών κτλ µέσων για τις ανάγκες µιας έρευνας (∆ηµητρόπουλος 2001). Οι 
µορφές που µπορούν να πάρουν αυτές οι τεχνικές έρευνας είναι πάρα πολλές και 
περιλαµβάνει από απλές ηχογραφήσεις και φωτογραφήσεις, µέχρι µαγνητοσκοπήσεις 
κτλ.  
 
Σκοπός της εργασίας µας ήταν η διερεύνηση και αξιολόγηση των παιδαγωγικών 
δράσεων, µέσα από την αξιοποίηση του φωτογραφικού υλικού µιας τάξης µικρών 
νηπίων. 
 
Στόχοι µας ήταν αφενός η διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 
δραστηριοτήτων που είχαν καταγραφεί µέσω της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής 
και αφετέρου η επιρροή του υλικού στη συνέχεια των ψυχοπαιδαγωγικών 
προγραµµάτων.   
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Το υλικό µας, αποτέλεσε το ψηφιακό φωτογραφικό υλικό που υπήρχε στην διάθεση 
µας και ανέρχεται στις 35 φωτογραφίες που συλλέχθηκε από τους παιδαγωγούς της 
τάξης κατά τη χρονική περίοδο Σεπτέµβριος 2008 – Ιούνιος 2009. Πρόκειται για 
τµήµα 17 νηπίων ηλικίας 2,5 - 4  ετών, σε δηµόσιο βρεφονηπιακό σταθµό στην 
Αττική. 
Για την ανάγνωση – ανάλυση του ψηφιακού υλικού, χρησιµοποιήθηκε πρωτόκολλο 
καταγραφής που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της συγκεκριµένης έρευνας.  
 
Αποτελέσµατα :  Από τα αποτελέσµατα µας φάνηκε ότι από το σύνολο των 
φωτογραφιών που χρησιµοποιήθηκαν για την έρευνα αυτή, οι 26 (74%) των 
δραστηριοτήτων που απεικονίζουν ήταν δράσεις οµαδικές και οι 9 (26%) ήταν 
ατοµικές. Ως προς το χώρο οι 30 (86%) δραστηριότητες έλαβαν µέρος στο εσωτερικό 
του σχολείου (τάξη, τραπεζαρία) και οι 5 (14%) στην αυλή του. Όσον αφορά στο 
χρόνο των δράσεων, οι 15 (43%) ήταν σε ώρες δράσης του παιδαγωγικού 
προγράµµατος, οι 13 (37%)  σε ώρες ρουτίνας (προσέλευση, αποχώρηση, τραπεζαρία 
κτλ) και οι 7 (20%) σε διάφορες εκδηλώσεις του σχολείου, στα πλαίσια της σχολικής 
χρονιάς, όπως καλοκαιρινή και χριστουγεννιάτικη γιορτή, πάρτυ αποκρεών και 
παιδικά πάρτυ. Οι 7 (20%) των δράσεων ήταν στατικές, δηλαδή έλαβε χώρα κυρίως 
στα τραπέζια ή στο χαλί - µοκέτα, οι 19 (54%) κινητικές (οργανωµένο κινητικό 
παιχνίδι ή ελεύθερο παιχνίδι) και οι 9 (26%) αφορούσαν εικαστικές δράσεις. 
Ειδικότερα για τις δράσεις που είχαν σχέση µε τα εικαστικά, οι 2 (22%) αφορούσαν 
σε παιχνίδι µε υλικά πλαστικής, οι 5 (56%) σε κολλάζ και οι 2 (22%) σε ζωγραφική. 
Όσον αφορά στο παιδαγωγικό υλικό, στις περισσότερες δραστηριότητες 25 (71%) 
υπήρχε, ενώ στο 10 (29%) δεν υπήρχε υλικό. Από το υλικό που χρησιµοποιήθηκε για 
τις δράσεις, οι 4 (16%) αφορούσε στο οικοδοµικό υλικό, οι 8 (32%) σε όργανα 
µουσικής ή γυµναστικής, οι 5 (20%) σε εικαστικό υλικό, 4 (16%) σε φυσικό και 
άχρηστο υλικό και άλλες 4 (16%) σε άλλα υλικά (παιχνίδια της τάξης). Ο ενήλικας 
που παρευρισκόταν στο χώρο και επέβλεπε, συµµετείχε ή οργάνωνε τις 
δραστηριότητες ήταν στις 29 (83%) ο παιδαγωγός της τάξης και στις 6 (17%) υπήρχε 
συνεργασία µε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη (γυµνάστρια, κλόουν, άλλο προσωπικό 
του σταθµού). Ο ρόλος του παιδαγωγού ήταν στις 15 (43%) δραστηριότητες  
συνοδευτικός ή παρεµβατικός, ώστε να εξηγεί το πως µπορεί να διεξαχθεί η δράση 
και στις 20 (57%) ήταν αποστασιοποιηµένος, καθώς  κάποιες από τις φωτογραφίες 
αφορούν σε ελεύθερο παιχνίδι, ή ακόµα και παρατηρητικός, καθώς σε κάποιες από 
τις φωτογραφίες το συµβολικό παιχνίδι έπαιρνε µια ενδιαφέρουσα τροπή, ώστε να 
θελήσει ο παιδαγωγός να το καταγράψει στην φωτογραφική µηχανή. 
 
Συζήτηση: Αναλύοντας το φωτογραφικό υλικό που προέρχεται από το συγκεκριµένο 
τµήµα ενός ιδρύµατος προσχολικής αγωγής µπορούµε να  διατυπώσουµε, σε ένα 
τµήµα µικρών νηπίων είναι δυνατόν να υπάρχει ποικιλία στα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα που υιοθετούνται τόσο ως προς το είδος των παιχνιδιών και των 
δραστηριοτήτων, όσο και στα υλικά που επιλέχθηκαν (ποικιλία, ποσότητα, 
πρωτοτυπία. Αντιλαµβανόµαστε επίσης ότι η φωτογραφία είναι δυνατόν να 
αποτελέσει ένα ζωντανό µέσο καταγραφής, ώστε να µπορεί ο παιδαγωγός να 
καταγράψει, να αρχειοθετήσει και φυσικά να προχωρήσεις σε διαδικασίες 
αξιολόγησης του παιδαγωγικού έργου που επιτελείται στην τάξη του αλλά και 
διαδικασίες αυτοαξιολόγησης. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο εργασίας ο παιδαγωγός, είναι 
εφικτό να ορίσει κριτήρια και να αξιολογήσει τις επιλογές του τµήµατος του, τόσο σε 
επίπεδο τάξης όσο και έξω από αυτή, µε τη βοήθεια εξωτερικών συνεργατών ώστε να 
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αξιοποιήσει τη δυναµική της παιδαγωγικής οµάδας και τη δυνατότητα του 
βρεφονηπιακού σταθµού να αποτελέσει ένα τοπίο πολυεπίπεδης επικοινωνίας και 
µάθησης (∆ηµητριάδη, 2001 · Σιδηροπούλου & Τσαούλα, 2008 · 
Ματσαγγούρας,2008) ενώ ο ίδιος να γίνει ερευνητής του έργου του κα να µάθει, 
αντλώντας στοιχεία από τις επιλογές του (Μπαγάκης, 2002 · · Τριλιανός, 2009). 
 
Συµπεράσµατα – Προτάσεις: Ο εκπαιδευτικός, είναι σηµαντικό να εισάγει τα 
εποπτικά µέσα κατά την υλοποίηση των  παιδαγωγικών προγραµµάτων ώστε να 
µπορεί να αξιοποιήσει και να αξιολογήσει γενικά το εκπαιδευτικό του έργο αλλά και 
ο ίδιος να διδαχθεί από τις επιλογές του, π.χ. τις δράσεις που οργανώνει και το 
περιεχόµενο αυτών, τη συµµετοχή των παιδιών σε αυτές, την εξέλιξη των ικανοτήτων 
των νηπίων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς αλλά και απουσία επιλογών όπως 
διαχείριση θεµάτων διαφορετικότητας (∆ηµητριάδη & Σταµούλου, 2008) 
κοινωνικοποίησης (Μουσένα, 2004). Επίσης, τηρώντας ηµερολόγιο δραστηριοτήτων 
µε κύριο άξονα το φωτογραφικό υλικό µπορεί να στοχεύσει τόσο στην εξέλιξη του 
έργου του, µέσα από τη διεύρυνση γνώσεων και πρακτικών. 
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