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Για τη προαγωγή του παιχνιδιού στην παιδική ηλικία και τη διασφάλιση του δικαιώµατος των παιδιών στο παιχνίδι

Επίσκεψη στο Τµήµα προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου
Queen Maud στο Trondheim της Νορβηγίας 

Στις 11 και 12 Ιανουαρίου 2017 το ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ επισκέφτηκε το Τµήµα προσχολικής 
Αγωγής του Πανεπιστηµίου Queen Maud στο Trondheim της Νορβηγίας 
(http://dmmh.no/en) µε σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, την µεταφορά τεχνογνωσίας 
και τη δικτύωση ανάµεσα στους δύο οργανισµούς σε σχέση µε την προαγωγή του 
ελεύθερου παιχνιδιού των παιδιών και ιδιαίτερα του παιχνιδιού σε εξωτερικούς 
χώρους και στη φύση. 

Παρουσίαση του  τµήµατος Προσχολικής
Αγωγής από την καθηγήτρια Ellen Beate Hansen 
Sandseter 

Η κα. Καλπογιάννη παρουσίασε τα προγράµµατα και 
τις πρωτοβουλίες του ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ δίνοντας έµφαση 
στην ευαισθητοποίηση των ενηλίκων για τη 
προαγωγή του εξωτερικού παιχνιδιού των παιδιών

Οι καθηγητές Rune Storli, Pål G. 
Rystad και  Ole Johan Sando 
παρουσίασαν την εκπαιδευτική 
παιδική χαρά του Πανεπιστήµιου 
που είναι εξ ολόκληρου φτιαγµένη 
από φυσικά υλικά. Οι φοιτητές 
έχουν την ευκαιρία να δουν τα παιδιά 
να παίζουν και να δηµιουργούν το 
χώρο παιχνιδιού ανάλογα µε τις 
ανάγκες τους και τη φαντασία τους. 
Θέµατα όπως η ασφάλεια και το 
ρίσκο συζητούνται µε τα παιδιά για 
να µάθουν να αξιολογούν διάφορες 
καταστάσεις.

Οι Rune Storli και Pål G. Rystad 
παρουσίασαν χειµερινές 
δραστηριότητες για παιδιά 
προσχολικής ηλικίας και την 
πρωτοβουλία “Places and Spaces” 
που επιχειρεί να αγνωρίσει και να 
ερευνήσει - µε την συµµετοχή των 
παιδιών - τους πιο ελκυστικούς και 
δηµιουργικούς χώρους για παιχνίδι. 

Την δεύτερη µέρα 
πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη 
στον παιδικό σταθµό Ferista 

Friluftsbarnehage που δίνει 
έµφαση στο παιχνίδι στο 
εξωτερικό περιβάλλον.

   
https://www.trondheim.kom

mune.no/ferista-fbhg/
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Εκδροµή
στο βουνό

Στον παιδικό σταθµό Ferista 
Friluftsbarnehage υπάρχουν 
πλαστικοποιηµένοι χάρτες, µε 
διάφορα σηµεία ενδιαφέροντος (που 
τα γνωρίζουν τα παιδιά από τις 
εκδροµές τους). Οι παιδαγωγοί 
ενθαρρύνουν τους γονείς να παίρνουν 
τους χάρτες και να εξερευνούν µαζί µε 
τα παιδιά το κοντινό δάσος. Είναι µια 
ευκαιρία για τα παιδιά, να δείχνουν 
στους γονείς τους τι έχουν µάθει. 

Η πρωτοβουλία χρηµατοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το Λίχτενσταϊν και τη Νορβηγία µέσω της Πρωτοβουλίας Διµερών Σχέσεων 
του Προγράµµατος «Είµαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι µέρος του συνολικού Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του ΕΟΧ για την 
Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράµµατος είναι το Ίδρυµα Μποδοσάκη. Στόχος του 
Προγράµµατος είναι η ενδυνάµωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα µας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της 
δηµοκρατίας και της βιώσιµης ανάπτυξης.

Ακολουθήσαµε δυο οµάδες παιδιών 
(3-5 χρονών) και τους παιδαγωγούς 
τους για περπάτηµα, εξερεύνηση 

και παιχνίδι στο φυσικό 
περιβάλλον. Τα παιδιά ήταν οι 
οδηγοί σε αυτή την εκδροµή και 

στην πορεία εξερευνούσαν το 
περιβάλλον, έπαιξαν ελεύθερα και 

έψαχναν για ίχνη από ζώα στο χιόνι. 
Ήταν µια µοναδική ευκαιρία για 
πραγµατική βιωµατική µάθηση.
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Συζήτηση µε τους Rune Storli, Pål G. Rystad και Ole Johan Sando για την σηµασία του παιχνιδιού 
στο φυσικό περιβάλλον. 

Tα αποτελέσµατα της επίσκεψης του ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ στο Queen Maud's College of Early 
Childhood Education στο Trodheim της Νορβηγίας, παρουσιάστηκαν το Σάββατο 18 
Φεβρουαρίου 2017 στο Social Dynamo. Συµµετείχαν καθηγητες και σπουδαστες του 
τµήµατος προσχολικής αγωγής του ΤΕΙ Αθηνών και γονείς, παιδαγωγοί και εθελοντές του 
ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ. 

Από το τµήµα προσχολικής αγωγή του ΤΕΙ Αθηνών παραβρέθηκαν οι κα. Ζακοπούλου 
(∆ιδάκτωρ Επιστηµών Αγωγής και Καθηγήτρια Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής), η κα. 
Ρουφίδου Ειρήνη (Καθηγήτρια Εφαρµογών µε εξειδίκευση στην αγωγή βρεφών)  και από 
το ∆ήµο Αθηναίων η κα. Πουλακίδα (Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Παιδικών Σταθµών του 
∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου Αθηνών). 

Παρουσίαση Eπίσκεψης


