
Γκλιάου Νικολέττα  

23/4/2016 

 

1 

Μάθηση µέσω επίλυσης προβληµάτων στο νηπιαγωγείο 

 

Νικολέττα Γκλιάου - Χριστοδούλου/ Σύµβουλος Προσχολικής Αγωγής Π.Ι. 

Μια σηµαντική επιρροή στην ανάπτυξη σύγχρονων αναλυτικών προγραµµάτων 

βασίζεται στο αυξανόµενο ενδιαφέρον για τη µάθηση µέσα από την επίλυση 

προβληµάτων. Μέσω αυτού του µοντέλου προσεγγίζεται η γνώση και οι δεξιότητες 

ως προϊόντα ατοµικής γνωστικής συγκρότησης και εµπειρίας, αφού ο ρόλος του 

δασκάλου δεν είναι να µεταφέρει στους µαθητές τη µια και µοναδική αλήθεια, αλλά 

µάλλον τους βοηθά και τους καθοδηγεί στην αναζήτησή της (Mayer, 1992). Αυτό το 

µοντέλο υποστηρίζει ένα περιβάλλον όπου οι µαθητές εµπλέκονται στην αυθεντική 

µάθηση µε ευκαιρίες να εξερευνήσουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους, να 

εµπλουτίσουν τις εµπειρίες, να ρωτούν, να αναζητούν απαντήσεις, να κατανοούν την 

πολυπλοκότητα του κόσµου. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται ενδιαφέρον και τα 

παιδιά οδηγούνται στην επίλυση πραγµατικών προβληµάτων αναζητώντας απάντηση 

σε ερωτήµατα µε το δικό τους ρυθµό και σύµφωνα µε τις δικές τους ανάγκες, 

συνδυάζοντας γνώσεις από διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα (Nagel, 1996). 

Ο Φλουρής (1995:234-255) συζητώντας τις απόψεις των µελλοντολόγων 

υποστηρίζει ότι η ικανότητα επίλυσης προβληµατικών καταστάσεων, η ικανότητα 

των ατόµων να επιλέγουν εναλλακτικές πορείες δράσης, η ανάπτυξη του 

αυτοσυναισθήµατος των µαθητών και της αυτοέκφρασής τους, θα πρέπει να 

αποτελέσουν στο µέλλον τη βάση των αναλυτικών προγραµµάτων. Η µάθηση µέσα 

από την επίλυση προβληµάτων αποτελεί µια από τις παραµέτρους που προσδιορίζουν 

τη φιλοσοφία του ∆ΕΕΠΣ (2003), αφού οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις που 

προτείνονται ωθούν τα παιδιά στη διατύπωση ερωτήσεων και στην αναζήτηση 

απαντήσεων σε ερωτήµατα που ξεκινούν από τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους 

και αφορούν την επιστηµονική αλλά και την κοινωνική πραγµατικότητα. Τα σχέδια 

εργασίας ιδιαίτερα αποτελούν µια φυσική πρόκληση για µάθηση και χρήση 

µαθηµατικής και επιστηµονικής σκέψης, ενώ οι προσπάθειες των παιδιών να βρουν 

απαντήσεις σε ερωτήµατα και η αναζήτηση της γνώσης µέσα από διάφορες πηγές 

αποτελούν προσπάθειες επίλυσης προβληµάτων (Helm & Katz, 2002. Katz & Chard, 

1989). Παρά τη φανερή δυσκολία στη συνεργασία, η έρευνα δείχνει ότι η επίλυση 

προβλήµατος είναι µια διαδικασία η οποία µαθαίνεται και την οποία τα παιδιά πρέπει 

να εξασκήσουν από την προσχολική ηλικία (Britz, 1993). Τα µικρά παιδιά µπορούν 

να µάθουν να επιλύουν προβλήµατα, να εφαρµόζουν οδηγίες και να εµπλέκονται 

στην αιτιολόγηση των πράξεών τους, πρακτική που οδηγεί, πέρα των άλλων, και στη 

δηµοκρατική λήψη αποφάσεων Salisbury et al., 1997). 

 

Ορισµός του προβλήµατος 

Ως πρόβληµα ορίζεται µια ερώτηση που δηµιουργεί σύγχυση, αµφιβολία ή 

αβεβαιότητα, ένα δίληµµα, µια δύσκολη απροσδόκητη κατάσταση που πρέπει να 

ξεκαθαριστεί (Μπιρµπίλη, 2008:203). Στην τάξη του νηπιαγωγείου τα παιδιά 

µπορούν να κληθούν να λύσουν προβλήµατα πρακτικά, καθηµερινά, επιστηµονικά, 

κοινωνικά, προβλήµατα δηµιουργικής φύσης κ.ά. Η ικανότητα του ατόµου να βρίσκει 

νέα λύση στο πρόβληµά του, βοηθά τα παιδιά να σκέφτονται την αιτία, να παίρνουν 
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τις δικές τους αποφάσεις και να µαθαίνουν. Η µάθηση ως διαδικασία είναι ενεργητική 

και απαιτεί καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως ενηµέρωση, παρατήρηση, σύγκριση, 

συσχέτιση πληροφοριών, ταξινόµηση, έρευνα, διατύπωση ερωτήσεων, αξιολόγηση, 

εξαγωγή συµπερασµάτων, λήψη αποφάσεων, ανάπτυξη κριτικής και δηµιουργικής 

σκέψης. Εξερευνώντας, πειραµατιζόµενα, δοκιµάζοντας τις υποθέσεις και τελικά 

επιλύοντας προβλήµατα τα παιδιά κάνουν τη µάθηση δική τους διαδικασία γεµάτη 

νόηµα. Ο Piaget (1963) υποστήριζε ότι τα παιδιά κατανοούν ό,τι τα ίδια 

ανακαλύπτουν ή επινοούν. Η ανακάλυψη µέσα στη διαδικασία επίλυσης 

προβλήµατος αποτελεί εποµένως το όχηµα για τη µάθηση των παιδιών. 

Τα προβλήµατα που ευνοούν την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων είναι συνήθως 

αυτά που δεν απαιτούν µια και µοναδική λύση, αλλά αποτελούν πρόκληση για 

έρευνα, συζήτηση και οµαδική εργασία των παιδιών (Foglere & LeBlanc, 1995). Οι 

δραστηριότητες επίλυσης προβλήµατος που ενθαρρύνουν την έρευνα και την 

αιτιολόγηση, είναι ανοιχτές δραστηριότητες, οι οποίες κάνουν χρήση ποικιλίας 

πηγών, επιδέχονται περισσότερες της µιας λύσης, εξυπηρετούν την ανάπτυξη 

πολλαπλής νοηµοσύνης και επιτρέπουν λάθη και ελεύθερες επιλογές. Η δόµηση της 

γνώσης µέσω λαθών αποτελεί µέρος της φυσικής διαδικασίας επίλυσης προβλήµατος.  

 

Τι µαθαίνουν τα παιδιά επιλύοντας προβλήµατα; 

Υιοθετώντας τη διαδικασία επίλυσης προβλήµατος στο νηπιαγωγείο, εφοδιάζουµε 

τα παιδιά µε δεξιότητες χρήσιµες για δια βίου µάθηση. Η συνεργασία για επίλυση 

προβλήµατος ενισχύει τις κοινωνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες µέσω του τρόπου 

αλληλεπίδρασης µε συνοµήλικους, ενήλικες, µέλη ευρύτερης κοινότητας για την 

επίτευξη ενός κοινού σκοπού (Jones et al., 2002). Αυτή η σχέση προϋποθέτει 

δέσµευση για ορισµό αµοιβαίου στόχου, κοινή στρατηγική, µοίρασµα ευθύνης για 

την εφαρµογή συνεργασίας, δουλειά σε οµάδες, ανάπτυξη δεξιοτήτων αιτιολόγησης, 

ανακάλυψης και δηµιουργικής σκέψης για να µπορούν να αντιµετωπίζουν τα παιδιά 

δύσκολες καταστάσεις και να διαχειρίζονται τη ζωή τους αποτελεσµατικά (Salisbury 

et al., 1997. Tudge & Caruso, 1989). Έρευνες έχουν δείξει την προσφορά της 

συνεργασίας για επίλυση προβλήµατος στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών (Blake, 

1995). Η συνεργασία για επίλυση προβλήµατος κινητοποιεί τους συµµετέχοντες και 

είναι αποτελεσµατική όταν τα παιδιά µοιράζονται έναν σκοπό και έχουν διαφορετικές 

απόψεις για τον τρόπο που θα τον εκπληρώσουν. Αυτή η διαφορά των απόψεων στην 

προσπάθεια να πετύχουν τον κοινό στόχο, οδηγεί στη γνωστική ανάπτυξη και κάνει 

τη µάθηση ελκυστική (Mayer, 1992. Tudge & Caruso, 1989). Όπως υποστηρίζει ο 

Damon (1984) όταν τα παιδιά εξερευνούν νέες πιθανότητες, η σκέψη τους δεν 

περιορίζεται από έναν ειδικό που γνωρίζει καλύτερα, αλλά περιορίζεται µόνο από τα 

όρια της δικής τους φαντασίας. 

Η επίλυση προβλήµατος αποτελεί µια αρχή στην κατεύθυνση της 

αυτορυθµιζόµενης µάθησης, η οποία ενισχύει την ανεξαρτησία και την 

αυτοεκτίµηση. Αναγνωρίζει τις διαφορετικές ανάγκες των παιδιών δίνοντάς τους 

ευκαιρίες να αναπτυχθούν µε το δικό τους ρυθµό (Becker et al., 1979) και µπορεί να 

οδηγήσει στην αυτονοµία η οποία αποτελεί το ευρύτερο πλαίσιο µέσα στο οποίο 

µπορούν τα άτοµα να ορίσουν τον εαυτό τους, πράγµα απαραίτητο για την ανάπτυξη 

της προσωπικότητάς τους, είτε αναφέρονται σε ατοµικό είτε σε κοινωνικό επίπεδο 

(Χατζηγεωργίου & Κόνσολας, 2000). Η µάθηση µέσου επίλυσης προβλήµατος 
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αντανακλά στόχους αυθεντικούς που συνδέονται µε την πραγµατική ζωή, ενθαρρύνει 

τους µαθητές να γίνονται ενεργητικά µέλη, ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των 

µαθητών και οδηγεί σε διερευνητική µάθηση, όπου εµπλέκονται πολλές και 

διαφορετικές γνωστικές περιοχές (Nagel, 1996). 

  

Τρόποι ενθάρρυνσης επίλυσης προβλήµατος. 

 

1. Παροχή χρόνου, χώρου και υλικών 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να δοµούν τις γνώσεις τους, όταν ο εκπαιδευτικός 

σχεδιάζει και στηρίζει το πλαίσιο της δόµησης στην επίλυση προβλήµατος 

παρέχοντας χώρο, χρόνο και υλικά. Ο χρόνος είναι απαραίτητος για να µπορούν οι 

συµµετέχοντες να σκέφτονται, να συζητούν, να κάνουν επιλογές, να αποφασίζουν, να 

εκτιµούν τα λάθη, να αλληλεπιδρούν µε τους άλλους, να δοκιµάζουν τις ιδέες τους 

στην πράξη και να δέχονται ή να απορρίπτουν ό,τι µαθαίνουν (Britz, 1993).  

Η επικοινωνία και η συνεργασία διευκολύνεται από την κατάλληλη διευθέτηση 

του χώρου, ενώ το περιβάλλον είναι απαραίτητο να εµπνέει και να υποκινεί τα παιδιά 

σε δράση. Ειδικότερα είναι αποτελεσµατικό να δηµιουργούνται καταστάσεις που 

προκαλούν έκπληξη και ενδιαφέρον για αναζήτηση, έρευνα, καταστάσεις που 

προκαλούν τα παιδιά να υποβάλλουν ερωτήσεις, να σκεφτούν, να συζητήσουν, να 

βρουν λύσεις. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει τα υλικά να είναι ασφαλή, σταθερά, 

εύκολα στην πρόσβαση και να προκαλούν τα παιδιά για εξερεύνηση, δηµιουργία, 

χειρισµό (Britz, 1993). ∆ίνοντας στα παιδιά υλικό που µπορούν να χρησιµοποιήσουν 

µε πολλούς τρόπους τα βοηθάµε να κατανοήσουν ότι υπάρχουν περισσότεροι από 

ένας τρόποι να εκπληρώσουν έναν στόχο. Υλικά όπως οικοδοµικό υλικό π.χ. 

τουβλάκια, leggo κ.α., υλικά για κολάζ, κατασκευστικό υλικό π.χ. πηλός, πλαστελίνη, 

ζυµάρι κ.α., προσφέρουν ευκαιρίες στα παιδιά να εξερευνήσουν, να δηµιουργήσουν 

και να αποκτήσουν εµπειρίες στην επίλυση προβληµάτων. Τα παιδιά κάνουν 

υποθέσεις για µεγέθη, αιτίες, αποτελέσµατα, και ειδικές σχέσεις, όπως τι συµβαίνει 

αν τοποθετήσω τα τουβλάκια το ένα πάνω στο άλλο, αν βάλω κόλα στο χαρτί, αν 

κυλήσω την µπάλα, αν ρίξω διαφορετικά αντικείµενα στο νερό; Όταν δεν δίνονται 

στα παιδιά ευκαιρίες να επιλύουν προβλήµατα και να χρησιµοποιούν τα υλικά 

δηµιουργικά, δεν είναι ικανά να συµµετέχουν στη µάθηση και να παίρνουν 

κατάλληλες αποφάσεις.  

 

2. Αξιοποίηση ευκαιριών της καθηµερινής ζωής 

Η επίλυση προβλήµατος βρίσκεται στον πυρήνα πολλών αποφάσεων που καλείται 

το παιδί να αντιµετωπίσει. π.χ. προβλήµατα µε τους συµµαθητές, µε τη χρήση υλικού 

ή παιχνιδιών, προβλήµατα όπως η διοργάνωση µιας γιορτής ή µιας εκδροµής και 

ερωτήµατα που προκύπτουν όπως π.χ. πόσες προσκλήσεις χρειάζονται, πόσα 

χρήµατα θα ξοδευτούν για εισιτήρια, µε ποιο τρόπο θα διακοσµήσουν την αίθουσα, 

πόσο µεγάλο θα είναι το σκηνικό κ.α. Οι παιδαγωγοί που ασχολούνται µε µικρά 

παιδιά, µπορούν να βοηθήσουν τη γνωστική τους ανάπτυξη µέσω της επίλυσης 

προβλήµατος, αξιοποιώντας ευκαιρίες που προκύπτουν καθηµερινά στην τάξη ή 

επινοώντας οι ίδιοι προβληµατικές καταστάσεις που προκαλούν το ενδιαφέρον των 

παιδιών.  
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Η επίλυση προβληµάτων αποτελεί σηµαντικό θέµα στη µαθηµατική εκπαίδευση 

µε προβλήµατα που αναπαριστούν πραγµατικά σενάρια από τη ζωή. Η Αµερικανική 

Ένωση Ανάπτυξης Επιστηµών (AAAS, όπως αναφ. στο Nagel, 1996) τονίζει τη 

σπουδαιότητα της εµπλοκής των µαθητών στην επίλυση προβληµάτων και 

δραστηριοτήτων που αντανακλούν εµπειρίες µε νόηµα. Η διαδικασία σκέψης µέσα 

από ένα πρόβληµα και η αναζήτηση λύσης είναι πολύ πιο σηµαντική από 

παραδοσιακές µαθηµατικές δραστηριότητες, όπως π.χ. η απαρίθµηση (Blake et al., 

1995). Όταν ερευνούµε προβλήµατα που συνδέονται µε την πραγµατική ζωή, η 

ενσωµάτωση αναλυτικού προγράµµατος στη µάθηση είναι φανερή και άµεση. Μέσω 

της διαθεµατικής διδασκαλίας και µάθησης τα παιδιά αποκτούν βασικές δεξιότητες 

από διάφορες γνωστικές περιοχές, τις οποίες µπορούν να χρησιµοποιούν και να 

αξιοποιούν από τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσής τους, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι 

στερούνται την κύρια γνώση κάθε γνωστικού αντικειµένου.  

Η εµπλοκή σε µάθηση µε νόηµα δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να επεκτείνουν και 

να συνδέουν συγκεκριµένη γνώση µε το περιεχόµενο των προβληµάτων (Nagel, 

1996). Η λύση προβληµάτων που στηρίζονται σε αληθινά γεγονότα βοηθά τα παιδιά 

όχι µόνο να δουν τη σκοπιµότητα της δραστηριότητας, αλλά και να διαπιστώσουν 

στην πράξη πώς µπορεί κανείς να προσεγγίσει προβλήµατα της ζωής (San Diego 

State University, 1996, όπως αναφ. στο Μπιρµπίλη, 2008). Η διαδικασία επίλυσης 

είναι αναπτυξιακή από τη φύση της, καθώς τα άτοµα αντιλαµβάνονται τα 

προβλήµατα µε βάση το δικό τους υπόβαθρο και αναπτυξιακό επίπεδο (Blake et al., 

1995). Όταν οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν τα παιδιά µπορούν να τους θέτουν 

καθηµερινά προβλήµατα, να χρησιµοποιούν τις εµπειρίες των παιδιών για να 

διευκολύνουν την επίλυση προβλήµατος και να συζητούν τις λύσεις µαζί τους 

τονίζοντας τη σπουδαιότητα αυτής της διαδικασίας. (Britz, 1993) 

  

3. Χρήση λογοτεχνικών κειµένων/Ανάγνωση ιστοριών 

Η αφήγηση ή η ανάγνωση ιστοριών είναι ένα σηµαντικό όπλο στα χέρια του 

εκπαιδευτικού, καθώς αποτελεί µια από τις αποτελεσµατικότερες µορφές 

επικοινωνίας. Η µεγάλη του δύναµη συνίσταται στη δυνατότητα συναισθηµατικής 

εµπλοκής του ακροατή ή του αναγνώστη στα γεγονότα που διαδραµατίζονται. 

∆ιαβάζοντας ή ακούγοντας ιστορίες το παιδί µπορεί να αναπτύξει την 

παρατηρητικότητά του, να αποδράσει από την πραγµατικότητα, να προσπαθήσει να 

ερµηνεύσει τις διαθέσεις, τα κίνητρα, τις πράξεις του ήρωα, να µαντέψει τις 

προσδοκίες του και να αντιδράσει συναισθηµατικά απέναντί του µε το µηχανισµό 

της ταύτισης ή της απόρριψης. Η ανάγνωση ιστοριών έχει την τάση να γεννά 

ερωτήµατα και να δίνει στα παιδιά τα περιθώρια να ανακαλύπτουν, να φαντάζονται, 

να υποθέτουν, να βρίσκουν λύσεις ( Αναγνωστοπούλου, 1999. Αποστολίδου, 1999). 

Η νηπιαγωγός αναπτύσσοντας διάλογο µε τα παιδιά τα παρασύρει µέσα στη 

δοµή της ιστορίας. Οι ερωτήσεις που υποβάλλονται εξακριβώνουν την κατανόηση 

της πλοκής και των προσώπων δράσης, των σχέσεων που τους συνδέει και ωθούν 

τα παιδιά σε προβληµατισµό για τις ενέργειες των ηρώων, έκφραση 

συναισθηµάτων, σκέψεων, ιδεών, προσωπικών εµπειριών, διατύπωση 

συµπερασµάτων (Κανατσούλη, 2002). Οι δραστηριότητες κατανόησης που µπορεί 

να ακολουθήσουν την ακρόαση µιας ιστορίας ή ενός παραµυθιού, µάς 

αποκαλύπτουν ότι τα παιδιά σκέφτονται, υπολογίζουν, κρίνουν, συγκρίνουν, 
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προβλέπουν, προτείνουν και αποφασίζουν. Ταυτιζόµενα µε τους ήρωες των 

ιστοριών διατυπώνουν συλλογισµούς, εκφράζουν δηµιουργικές ιδέες και αποκτούν 

ευελιξία στην επίλυση προβληµάτων, καθώς για να βοηθήσουν π.χ. τον ήρωα του 

παραµυθιού να µεταφέρει µια τεράστια κολοκύθα από το χωράφι στο σπίτι του, θα 

πρέπει να σκεφθούν πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, όπως να την κυλήσει, να 

τη µεταφέρει µε τρακτέρ, να την κόψει µικρότερα κοµµάτια, να βρει ένα γίγαντα να 

τη µεταφέρει ή οτιδήποτε άλλο µπορούν να σκεφθούν µε την ανεξάντλητη 

φαντασία τους. Τα παιδιά µέσα από τη λογοτεχνία µαθαίνουν τα ίδια να 

υποδύονται, να δραµατοποιούν, να ερµηνεύουν τις πράξεις των ηρώων, να λύνουν 

τυχόν συγκρούσεις στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, να αντιγράφουν στοιχεία της 

προσωπικότητας του ήρωα και να υποφέρουν την αγωνία για την πορεία του ήρωα 

ή το τέλος της ιστορίας. Η ανάγνωση κειµένων τελικά αποτελεί ένα παιχνίδι ρόλων 

και κανόνων, όπου οι πληροφορίες που δίνει το κείµενο συναρθρώνονται µε τις 

εµπειρίες και τις ήδη αποκτηµένες γνώσεις του ακροατή (Μαναβόπουλος & 

Καρακίτσιος, 2002). 

 

4. Υποβολή ερωτήσεων στα παιδιά και διατύπωση ερωτήσεων από 

τα παιδιά 

Η ζωή είναι µια διαδικασία επίλυσης προβληµάτων που για να λυθούν 

αποτελεσµατικά χρειάζεται η διατύπωση ερωτήσεων. Με την υποβολή ερωτήσεων το 

άτοµο προσεγγίζει διάφορα θέµατα και προβλήµατα, κατανοεί πολύπλοκες 

καταστάσεις, διακρίνει τι είναι σηµαντικό και τι όχι, βελτιώνει τις δεξιότητες σκέψης, 

αυξάνει τη µαθητική περιέργεια και καθοδηγεί τη µάθησή του µέσα από την 

ανακάλυψη και την αυτενέργεια. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά 

υποβάλλοντας ερωτήσεις που εκφράζουν αυθεντική περιέργεια και ενδιαφέρον για 

τον τρόπο που σκέφτονται γύρω από τις εµπειρίες τους (Duckworth, 1996) και 

φροντίζει οι ερωτήσεις του να κεντρίζουν το ενδιαφέρον και την περιέργεια των 

παιδιών, να τα φέρνουν αντιµέτωπα µε θεωρίες, γνώσεις, απόψεις και αντιλήψεις που 

διαφέρουν από τις δικές τους, να τα βοηθούν να στοχάζονται τις εµπειρίες τους και να 

µαθαίνουν από αυτές (Μπιρµπίλη, 2008). Όταν το παιδί αντιµετωπίζει ένα πρόβληµα, 

ξεκινά η διαδικασία επίλυσης µε ερωτήσεις ή προτάσεις και διαφορετικές επιλογές 

(Salisbury et al., 1997) π.χ. τι διαφορετικούς τρόπους µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε για να µεταφέρουµε τη τσάντα µε τα ψώνια που είναι βαριά; Ο 

Γιώργος δεν φτάνει να πλύνει τα χέρια του στο νιπτήρα του µπάνιου. Τι µπορούµε να 

κάνουµε; τι θα συµβεί αν; πώς το κάναµε; κ.α.  

Με τις ερωτήσεις ο εκπαιδευτικός προσελκύει το ενδιαφέρον των παιδιών σε 

πράγµατα που συµβαίνουν γύρω τους, τα ενθαρρύνει να συγκεντρωθούν σε αυτά που 

ακούν, τα βάζει σε µια διαδικασία επεξεργασίας και στοχασµού αυτών που βλέπουν ή 

κάνουν, ενεργοποιεί γνωστικές λειτουργίες όπως να συνθέτουν, να ερµηνεύουν, να 

αναλύουν ή να γενικεύουν υποθέσεις γι΄ αυτό που κάνουν, να προβλέπουν, να 

πειραµατίζονται, να εξηγούν τις ιδέες τους, να περιγράφουν τα σχέδια τους και τελικά 

να χαίρονται τη µάθηση (Fisher, 1998. Illinois Early learning Project, 2006. 

Μπιρµπίλη, 2008). Οι ερωτήσεις δίνουν τη δυνατότητα στο παιδί να σκεφθεί, να 

συνδυάσει αυτά που γνωρίζει και να δώσει δηµιουργικές λύσεις σε καινούρια 

προβλήµατα και καταστάσεις, µετατρέποντας στιγµές ρουτίνας σε διδακτικές στιγµές 

(Θεοφιλίδης, 1988). 
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Η υιοθέτηση µεθόδων όπως η µέθοδος των σχεδίων εργασίας ή επίλυσης 

προβλήµατος χρησιµοποιούν τις ερωτήσεις για την αναζήτηση της γνώσης, την 

επικοινωνία και την αλληλεπίδραση των παιδιών και οργανώνονται γύρω από 

ερωτήσεις-προβλήµατα που απαντούν στους προβληµατισµούς των ίδιων των 

παιδιών, έχουν δηλαδή νόηµα για τα παιδιά. Με την υποβολή ανοιχτών ερωτήσεων 

διευκολύνουµε τις συζητήσεις των παιδιών, τα ενθαρρύνουµε να εκφράσουν τις 

απόψεις τους, να διατυπώνουν πιθανές λύσεις, να δοκιµάζουν και να αιτιολογούν τις 

συνέπειες, να επαναπροσδιορίζουν το πρόβληµα, να στοχάζονται τις εµπειρίες τους, 

να κάνουν υποθέσεις, να αξιολογήσουν καταστάσεις και γεγονότα (Μπιρµπίλη, 

2008). 

Για να βοηθηθεί το παιδί να διατυπώνει το ίδιο ερωτήσεις πρέπει ο εκπαιδευτικός 

από τη µια πλευρά να µην µονοπωλεί το διαθέσιµο χρόνο ελέγχοντας τις γνώσεις του, 

κι από την άλλη να βρεθεί το παιδί σε κατάλληλο περιβάλλον που προκαλεί την 

περιέργειά του για µάθηση και στο οποίο αισθάνεται ασφαλές (Mercer, 2000). Αυτό 

σηµαίνει ότι οι ερωτήσεις του γίνονται σεβαστές, οι απαντήσεις και οι ιδέες τους 

αποδεκτές, ενώ το παιδί δεν αποθαρρύνεται και δεν φοβάται να δώσει λάθος 

απάντηση. Η υποβολή ερωτήσεων από τους µαθητές αυξάνεται όταν ο εκπαιδευτικός 

δηµιουργεί προβληµατικές καταστάσεις, µε αντιφάσεις, γνωστικά κενά ή περιττές 

περιπλοκές (Μπιρµπίλη, 2008). Στις περιπτώσεις αυτές δραστηριοποιούνται τα 

κίνητρα µάθησης και τα παιδιά θέτουν ερωτήσεις αφού βρίσκονται ενώπιον µιας 

προβληµατικής κατάστασης, η οποία τους προκαλεί το ενδιαφέρον (Χανιωτάκης, 

2007). Όσο περισσότερο αντιµετωπίζει κανείς τα παιδιά ως ισότιµους συνοµιλητές 

και εµπιστεύεται την ικανότητά τους να εκφέρουν γνώµη που θα µπορούσε να 

συµβάλλει στην επίλυση προβλήµατος, τόσο επιτυχέστερα µαθαίνουν να δρουν και 

να αποφασίζουν (Friedrich, 2000). 

 

Προϋποθέσεις και τρόποι προσέγγισης του προβλήµατος 

Για να µπορέσουν τα παιδιά να εµπλακούν στην επίλυση ενός προβλήµατος πρέπει 

το πρόβληµα να είναι συγκεκριµένο, κατάλληλο για το αναπτυξιακό επίπεδο και τις 

νοητικές ικανότητες τους, να προκαλεί το ενδιαφέρον και την περιέργεια τους, να 

µπορεί να προσεγγιστεί και να επιλυθεί µε διαφορετικούς τρόπους, ενώ τα παιδιά θα 

πρέπει να διαθέτουν κάποιες γνώσεις για το θέµα που θα ασχοληθούν και να υπάρχει 

ένα πλαίσιο γύρω από το οποίο θα δοµηθούν οι δράσεις (Britz, 1993. Goffin, 1985).  

Η ικανότητα επίλυσης προβλήµατος βασίζεται στην κατανόηση και υιοθέτηση 

ορισµένων βηµάτων, όπως (Becker et al., 1979. Britz, 1993).  

: 

• Ορισµός του προβλήµατος. Το άτοµο που επιλύει ένα πρόβληµα 

αρχικά χρειάζεται να το αναγνωρίσει. Συχνά η αναγνώριση του προβλήµατος 

εµπεριέχει δυσκολίες. Αν π.χ. ένα παιδί κλαίει γιατί κάποιος το έδειρε το 

πρόβληµα δεν είναι το χτύπηµα, αλλά η αιτία που το προκάλεσε. Η 

αναζήτηση της λύσης εποµένως πρέπει να συνδέεται µε την αιτία του 

προβλήµατος κι όχι µε το αποτέλεσµα της πράξης. 

• Καταιγισµός ιδεών για την επίλυση. Ο καταιγισµός ιδεών προσφέρει 

στα παιδιά ευκαιρίες να συζητήσουν, να διαπραγµατευτούν να αναπτύξουν 

συνεργατικές δεξιότητες. 
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• Αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων, επιλογή µιας λύσης και 

προσπάθεια εφαρµογής. Επιλέγοντας και ακολουθώντας ένα δρόµο, µια 

επιλογή για τη λύση του προβλήµατος τα παιδιά συναινούν και µοιράζονται 

την ευθύνη της απόφασης. Πρόκειται για µια πολύτιµη µάθηση σε µια 

δηµοκρατική κοινωνία. 

• Αξιολόγηση των επιλογών και αιτιολόγηση του τι συνέβη. 

Αξιολογώντας τη διαδικασία επίλυσης προβλήµατος τα παιδιά αναγνωρίζουν 

τις επιλογές και τα λάθη τους και µαθαίνουν να εκτιµούν τη δουλειά τους 

(Becker et al., 1979). 

 

Στρατηγικές επίλυση προβλήµατος 

 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βοηθήσει ο εκπαιδευτικός τους µαθητές ώστε να 

επιλύουν προβλήµατα. ∆ύο στρατηγικές είναι οι πιο γνωστές (Hartman, 1997). Η 

επίλυση προβλήµατος µε συνεργασία, και µέσω εξωτερίκευσης των σκέψεων (ή 

σκέφτοµαι δυνατά). 

Επίλυση µέσω συνεργασίας  

Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να διδάξουν στα παιδιά πως να επιλύουν προβλήµατα 

συνεργαζόµενα µε κάποιον άλλον και επιδεικνύοντας πολλές φορές οι ίδιοι αυτή τη 

διαδικασία. Στη µέθοδο αυτή εµπλέκεται αρχικά το πρόσωπο, το οποίο επιλύει το 

πρόβληµα και εκφράζει τις σκέψεις του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Το 

πρόσωπο αυτό µπορεί να είναι ένα παιδί ή και ο εκπαιδευτικός. Το άτοµο που 

σκέφτεται εξωτερικεύει λεκτικά όλες τις σκέψεις που προκαλούνται κατά τη 

διαδικασία ολοκλήρωσης των στόχων του. Εξωτερικεύοντας τις σκέψεις τους, βοηθά 

τον άλλο να δει τα πράγµατα από µια άλλη προοπτική. Το άλλο πρόσωπο είναι αυτός 

που ακούει προσεκτικά τη διαδικασία επίλυσης και την πρόοδο στη λύση του 

προβλήµατος. Αυτός που ακούει, παρακολουθεί τα λεγόµενα, εξετάζει την ακρίβειά 

τους, εντοπίζει τα λάθη και προκαλεί τον οµιλητή να συνεχίσει να σκέφτεται. Και οι 

δύο µαζί µπορούν να εντοπίσουν παρεξηγήσεις, λάθη ή άλλες αδυναµίες.  

Αυτός ο τρόπος προσέγγισης και επίλυσης προβλήµατος βοηθά τη µεταγνωστική 

ικανότητα του µαθητή, την αυτορύθµιση και προσφέρει ανατροφοδότηση σχετικά µε 

ότι έχει ήδη κατανοήσει ή τι παραµένει ακόµη αδιευκρίνιστο. Οι ρόλοι στο ζευγάρι 

συνεργασίας µπορούν να αντιστραφούν έτσι ώστε όλοι να αναλαµβάνουν το ρόλο, 

άλλοτε αυτού που σκέπτεται και προτείνει, κι άλλοτε αυτού που αναλύει αυτά που 

ακούει. Ο εκπαιδευτικός παρατηρεί κάθε ζευγάρι, βοηθά στην εξέλιξη της 

διαδικασίας και παρέχει ανατροφοδότηση. 

 

Επίλυση µέσω εξωτερίκευσης των σκέψεων (ή σκέφτοµαι δυνατά) 

Η άλλη τεχνική εµπλέκει ένα άτοµο που εκφράζει δυνατά όλα τα βήµατα και όλη 

τη διαδικασία που έχει σκεφτεί για να λύσει ένα πρόβληµα, να απαντήσει σε µια 

ερώτηση, να κάνει ένα πείραµα Στις περιπτώσεις που ο εκπαιδευτικός εξηγεί 

φωναχτά τα βήµατα, τις σκέψεις, τα συναισθήµατα του για να λύσει ένα πρόβληµα, η 

διαδικασία προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά να ελέγχουν το δικό τους τρόπο 

σκέψης και τα βοηθά να δουν τον τρόπο που λειτουργεί το µυαλό ενός ειδικού, πώς 
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δηλαδή ένας ειδικός προσεγγίζει κάποιο πρόβληµα, εντοπίζει λάθη, µελετά 

σχεδιασµούς, εκφράζει και ελέγχει τα συναισθήµατά του, πρακτική που καθιστά πιο 

αποτελεσµατική τη µάθηση µέσω προτύπων. Όταν αυτός που σκέφτεται και µιλά 

είναι το παιδί, η διαδικασία είναι εξίσου σηµαντική. Το παιδί εργάζεται συστηµατικά, 

εντοπίζει τα λάθη του πριν προχωρήσει η διαδικασία και ακολουθήσει λανθασµένη 

κατεύθυνση και µαθαίνει να ελέγχει τις σκέψεις του όταν τις παρουσιάζει.  

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαδικασία επίλυσης προβλήµατος 

Οι εκπαιδευτικοί εκµεταλλευόµενοι την τάση των παιδιών να ρωτούν 

ακατάπαυστα τι, πώς και γιατί προκειµένου να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τον 

κόσµο που τα περιβάλλει, µπορούν να διευκολύνουν τα παιδιά να εντοπίζουν το 

πρόβληµα, υποβάλλοντας κατάλληλες ερωτήσεις. Το σηµαντικό είναι να είναι 

διαθέσιµοι και να παρατηρούν και να αξιοποιούν κατάλληλα αυτά που συµβαίνουν 

στην τάξη. Στην κατεύθυνση αυτή µπορούν να ενθαρρύνουν τα παιδιά να 

αλληλεπιδρούν και να µοιράζονται διαφορετικές απόψεις στη διάρκεια 

δραστηριοτήτων αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες όπως (Blake et al., 1995. Britz, 

1993. Tudge & Caruso, 1989): 

• να βοηθούν τα παιδιά να ξεκαθαρίζουν εξαρχής τους στόχους και το 

σκοπό κάθε δραστηριότητας. Στην κατεύθυνση αυτή µπορούν να 

υπενθυµίζουν στα παιδιά τι προσπαθούν να πετύχουν προτού ξεκινήσουν την 

προσπάθεια,  

• να τα ενθαρρύνουν να συµµετέχουν βοηθώντας τα να εκφράσουν τις 

απόψεις τους για το πρόβληµα, 

• να οργανώνουν δραστηριότητες στις οποίες τα παιδιά δεν δουλεύουν 

απλώς πλάι-πλάι, αλλά µοιράζονται ένα στόχο, συζητώντας τις ιδέες τους για 

το πρόβληµα και συµφωνώντας για τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν, 

• να βεβαιώνονται ότι ο κοινός στόχος, το πρόβληµα, κινητοποιεί το 

ενδιαφέρον των παιδιών και να τα εµπλέκουν σε δραστηριότητες που 

προσφέρουν πολλές δυνατότητες για την εκπλήρωση των στόχων τους, 

• να προτρέπουν τα παιδιά να ενεργούν σε αντικείµενα, να παρατηρούν 

τα αποτελέσµατα των ενεργειών τους και να αναρωτιούνται γιατί δεν πέτυχαν 

το στόχο τους ή πως θα τον πετύχουν,  

• να ενθαρρύνουν τα παιδιά να αλληλεπιδρούν και να υιοθετούν και 

άλλες απόψεις, συστήνοντας ανοιχτές δραστηριότητες που επιδέχονται 

διαφορετικές προσωπικές ερµηνείες και απαντήσεις, προκειµένου να δίνεται η 

δυνατότητα στο κάθε παιδί να προσεγγίσει την αναπτυσσόµενη 

δραστηριότητα από τη δική του οπτική και σύµφωνα µε τις δικές του 

δυνατότητες (∆αφέρµου & συν., 2006). Στο πλαίσιο αυτό π.χ. θα πρέπει οι 

εκπαιδευτικοί να µη δίνουν άµεσα απάντηση στα ερωτήµατα των παιδιών, 

αλλά να τα προτρέπουν να βρουν µόνα τους µια λύση κινητοποιώντας τα µε 

εκφράσεις όπως: τι µπορείτε να κάνετε για να το βρείτε; ρώτησε τα παιδιά της 

οµάδας σου αν συµφωνούν, τι συνέβη; γιατί δεν λειτούργησε; τι λειτουργεί 

καλύτερα, τι θα άλλαζες; τι άλλο θα προσπαθούσες να κάνεις; τι θα γινόταν αν, 

τι άλλα υλικά θα µπορούσες να χρησιµοποιήσεις, ποια υλικά είναι κατάλληλα, 
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γιατί συνέβη αυτό, τι θα έκανες διαφορετικό την επόµενη φορά, τι έµαθες, πως 

αισθάνεσαι; τι θα συµβεί αν, ποιους άλλους τρόπους µπορείς να σκεφτείς, τι 

νοµίζεις ότι θα µπορούσατε να κάνετε µε αυτά τα υλικά (Britz, 1993),  

• να εµπλέκουν στη διαδικασία παιδιά που δεν αναλαµβάνουν 

πρωτοβουλίες, 

• να επιτρέπουν στα παιδιά να κάνουν λάθη στην προσπάθειά τους να 

ανακαλύψουν τα ίδια τη γνώση(Britz, 1993),  

• να µην επιδεικνύουν τρόπους επίλυσης του προβλήµατος στα παιδιά. 

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το να φτάσουν τα παιδιά κοντά στη σωστή 

λύση είναι λιγότερο σηµαντικό για τη γνωστική τους ανάπτυξη, από τη 

διαδικασία επίλυσης προβλήµατος (Tudge & Caruso, 1989). 

 

Όταν ο εκπαιδευτικός θέτει στα παιδιά καθηµερινά προβλήµατα και συζητά τις 

λύσεις µαζί τους, τα παιδιά καταλαβαίνουν τη σπουδαιότητα αυτής της διαδικασίας. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι σηµαντικός και διττός σε αυτή την κατεύθυνση, 

αρχικά να εκτιµήσει τη διαδικασία και να είναι πρόθυµος να εµπιστευτεί το µαθητή 

και στη συνέχεια να οργανώσει ένα µαθησιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την 

επίλυση του προβλήµατος. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι και ο ίδιος πρόθυµος να 

µάθει, να είναι περίεργος, παρατηρητικός να ρωτά, να ακούει και να µοιράζεται ιδέες 

(Britz, 1993). Όταν ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει προβλήµατα, τα οποία τα παιδιά µε 

διαφορετικά αναπτυξιακά επίπεδα επιχειρούν να προσεγγίσουν εργαζόµενα από 

κοινού, όταν ενθαρρύνει τις προσπάθειές τους και την ανταλλαγή διαφορετικών 

απόψεων και τα βοηθά να φτάσουν στον αντικειµενικό τους στόχο, τότε η 

συνεργασία για επίλυση προβλήµατος γίνεται ένα ευχάριστο και αποτελεσµατικό 

µέρος του αναλυτικού προγράµµατος, όπου τα παιδιά βλέπουν τα αποτελέσµατα των 

ενεργειών τους και κινητοποιούνται στο να δοκιµάσουν και άλλες στρατηγικές 

(Kamii & DeVries, 1978). 

Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος επιλέγει να δουλέψει µε αυτόν τον τρόπο και µε οµάδες 

παιδιών, σέβεται και αποδέχεται τις απόψεις, τα αισθήµατα και τις ιδέες των παιδιών. 

∆εν επιβάλλει την αυθεντία του, αλλά χρησιµοποιεί την ιδιότητά του προσφέροντας 

στα παιδιά ευκαιρίες να είναι ενεργητικά, δηµιουργικά, γεµάτα απορίες και να 

δοµούν σταδιακά την προσωπικότητά τους, έχοντας αυτοπεποίθηση και σεβασµό για 

τους άλλους και τον εαυτό τους. Επειδή αντικειµενικός σκοπός της συνεργασίας για 

επίλυση προβλήµατος είναι να µοιράζεται κάποιος διαφορετικές απόψεις, είναι 

σηµαντικό ο εκπαιδευτικός να επιζητά τη συνεργασία κι όχι την υπακοή των παιδιών, 

να ρωτά και να µην λέει, να προτείνει µάλλον και να µην απαιτεί, να πείθει παρά να 

ελέγχει, να ενθαρρύνει τα παιδιά να αυτορυθµίζουν τη συµπεριφορά τους και να 

λειτουργούν αυτόνοµα.( Devries, & Zan, 1994).  
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