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Tο κάθε παιδί θα 
πρέπει να 
συμμετέχει σε ένα 
δημοκρατικό 
διάλογο για τις 
αποφάσεις που το 
αφορούν. 

 

 
 
 
H μάθηση θα 
πρέπει να στοχεύει 
στην ολόπλευρη 
ανάπτυξη του 
παιδιού. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βασικές παιδαγωγικές αρχές 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη σχολική περίοδος αποτελεί μοναδική και 

ξεχωριστή περίοδο στη ζωή του παιδιού στηριζόμαστε στις πιο κάτω 

παιδαγωγικές αρχές για να πλαισιώσουμε τη φιλοσοφία του αναλυτικού 

προγράμματος αυτής της περιόδου. 

1. Η συγκεκριμένη περίοδος έχει αυτόνομη αξία και ταυτόχρονα θέτει  τις 

βάσεις  για τα μετέπειτα χρόνια. Δομείται κοινωνικο-πολιτιστικά από και 

για τα παιδιά μέσα από ενεργή διαπραγμάτευση κοινωνικών σχέσεων 

εντός πλαισίων όπως του χρόνου, του τόπου, της κουλτούρας, του φύλου, 

της τάξης και των άλλων. 

2. Tο κάθε παιδί είναι μοναδικό και ξεχωριστό, με ατομικούς μηχανισμούς 

μάθησης και ρυθμούς. Έχει τη δική του φωνή και θα πρέπει να συμμετέχει 

σε ένα δημοκρατικό διάλογο για τις αποφάσεις που το αφορούν. 

3. Tα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τη διερεύνηση, το παιχνίδι και τη 

συζήτηση και συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία δόμησης των 

εμπειριών και της ζωής τους.   

4. H μάθηση θα πρέπει να στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, 

και  να είναι ολική και διαπλεκόμενη.  

5. H διαδικασία μάθησης θα πρέπει να ξεκινά από τι μπορούν να κάνουν τα 

παιδιά μέσα από μια αντίληψη ότι το κάθε παιδί είναι ικανό και έχει το εν-

δυνάμει για να αναπτυχθεί και να μάθει. 

6. Oι σχέσεις μεταξύ ενηλίκων και παιδιών αποτελούν ορόσημο της 

ανάπτυξης των παιδιών και σε αυτό το πλαίσιο η στενή σχέση οικογένειας 

και σχολείου είναι ζωτικής σημασίας και οι γονείς θεωρούνται συνεργάτες 

του σχολείου. 
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Το παιδί του 
σήμερα - Ο ενήλικας 
του αύριο 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ιδιαίτερη βαρύτητα 
θα πρέπει να δίνεται 
στο παιχνίδι αφού 
αυτό αποτελεί για το 
παιδί φυσικό τρόπο 
μάθησης και το 
κύριο μέσο για την 
ολόπλευρη 
ανάπτυξη του. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παιδί του σήμερα - Ο ενήλικας του αύριο 

Σκοπός του συγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος είναι να ενισχύσει την 

εικόνα ενός ικανού, δυναμικού, αποφασιστικού και αισιόδοξου παιδιού, ενός 

παιδιού που έχει την ικανότητα να αναπτύσσει σχέσεις, που θέλει να το σέβονται 

και να σέβεται, που είναι περίεργο και ανοιχτό προς πολλές εμπειρίες, που είναι 

δημιουργικό και αντιμετωπίζει τα προβλήματα ως πρόκληση. 

 

Μορφές οργάνωσης της μάθησης 

Παιχνίδι 

Το παιχνίδι αποτελεί για το παιδί, από τη στιγμή της γέννησης, τον φυσικό τρόπο 

μάθησης και ανάπτυξης. Σε ένα πρόγραμμα, που αφορά στην πρώτη σχολική 

περίοδο, ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται στο παιχνίδι αφού αυτό 

αποτελεί και το κύριο μέσο για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.  

Υπάρχει η γενικότερη αποδοχή ότι η δημιουργία ενός πλούσιου μαθησιακού 

περιβάλλοντος το οποίο 

(α) προσφέρει ευκαιρίες για εμπλοκή σε παιχνίδι σε όλες του τις μορφές 

(π.χ. κοινωνικο-δραματικό, συμβολικό, φανταστικό, δημιουργικό, 

οικοδομικό,  διερευνητικό-πειραματικό, κινητικό, παιχνίδι με κανόνες, 

παιχνίδι με παιδαγωγικό υλικό) 

(β) συνδέει τη μάθηση με τις καθημερινές εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα και 

τις ερωτήσεις των παιδιών  

(γ) παρέχει πρόσβαση στη μάθηση με διαθεματικό-διαπλεκόμενο τρόπο 

(δ) επιτρέπει στο κάθε παιδί να κάνει τις δικές του επιλογές, 

ακολουθώντας τους δικούς του ρυθμούς και  

(ε) συνδυάζεται με την κατάλληλη στήριξη, καθοδήγηση και ενθάρρυνση 

των ενηλίκων, 

μπορεί να προάγει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό την ανάπτυξη του παιδιού σε 

όλους τους τομείς και να συμβάλει στην ανάπτυξη και την προώθηση ευρύτερων 

στάσεων μάθησης όπως η περιέργεια, η φαντασία, η δημιουργικότητα, η 
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Το παιχνίδι θα 
πρέπει να 
καταλαμβάνει το 
μεγαλύτερο κομμάτι 
του ημερήσιου 
προγράμματος. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η νηπιαγωγός κατά 
τη διάρκεια του 
ελεύθερου 
παιχνιδιού 
παρατηρεί, 
οργανώνει, 
μεσολαβεί για να 
διατηρηθεί το 
παιχνίδι, 
συμμετέχει 
παίζοντας με τα 
παιδιά στα πλαίσια 
και τα σενάρια που 
ορίζουν αυτά. 

εφευρετικότητα, η επιμονή, η επιθυμία για πειραματισμό, η εποικοδομητική 

επιδεκτικότητα στο λάθος, το ρίσκο, την αποτυχία και την κριτική.  

Γι’ αυτό, και το παιχνίδι θα πρέπει να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο κομμάτι του 

ημερήσιου προγράμματος για τα παιδιά όλων των ηλικιών αφού αποτελεί την 

μορφή οργάνωσης της μάθησης που συνδυάζει όλα τα πιο πάνω.  

Στα πλαίσια του  παιχνιδιού ο χώρος (εσωτερικός και εξωτερικός/υπαίθριος) 

οργανώνεται σε καλά προκαθορισμένα κέντρα μάθησης που προσφέρουν στο 

παιδί ποικιλόμορφες ευκαιρίες για λύση προβλήματος, διερεύνηση, ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας και της φαντασίας, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και 

στηρίζουν τη μάθηση μέσα από δραστηριότητες με νόημα για το ίδιο το παιδί, την 

ενεργητική συμμετοχή, την άμεση επαφή με υλικά, άλλα παιδιά και ενηλίκους. 

Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το παιδί μαθαίνει να διαχειρίζεται την ελευθερία 

και να δραστηριοποιείται με σκόπιμο τρόπο με υπευθυνότητα και σεβασμό προς 

τους κανόνες και τους άλλους. Η ελευθερία του παιδιού αφορά στην επιλογή του 

χώρου, των συμπαιχτών, της δραστηριότητας, του υλικού και των χρονικών ορίων.  

Η ελευθερία οριοθετείται μέσα από τους κανόνες και την κουλτούρα μάθησης που 

οικοδομείται από την κοινωνική ομάδα με την καθοδήγηση της νηπιαγωγού και τα 

πλαίσια που θέτει η νηπιαγωγός με βάση την αξιολόγηση που κάνει και τις 

εκάστοτε επιδιώξεις που θέτει για το κάθε παιδί ξεχωριστά αλλά και για τα παιδιά 

ως σύνολο.  

Στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και ανάλογα με την ηλικία γίνεται μια 

διαφοροποίηση ως προς το ελεύθερο και δομημένο παιχνίδι.  

Ελεύθερο Παιχνίδι 

Κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού αναμένεται από τη νηπιαγωγό να 

προσφέρει ευκαιρίες ώστε τα παιδιά να εμπλακούν σε κοινωνικο-δραματικό, 

φανταστικό-συμβολικό, οικοδομικό, δημιουργικό, κινητικό, διερευνητικό-

πειραματικό παιχνίδι και παιχνίδι με παιδαγωγικό υλικό.  Η νηπιαγωγός κατά 

τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού παρατηρεί, οργανώνει, μεσολαβεί για να 

διατηρηθεί το παιχνίδι, συμμετέχει παίζοντας με τα παιδιά στα πλαίσια και τα 

σενάρια που ορίζουν αυτά. Τα παιδιά έχουν την ελευθερία να επιλέξουν με τι 
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είδους παιχνίδι θέλουν να ασχοληθούν, με τι αντικείμενα, με ποιους και για όσο 

χρόνο θέλουν μέσα στα πλαίσια των κανόνων της τάξης και του ωρολογίου 

προγράμματος. Στόχος είναι τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με διάφορα 

αντικείμενα-παιχνίδια, να τα χρησιμοποιήσουν ανάλογα με το επίπεδο των 

ικανοτήτων τους, να δημιουργήσουν σενάρια, να κοινωνικοποιηθούν, να 

προβληματιστούν, να πάρουν ρόλους, να αυτοσχεδιάσουν, να διασκεδάσουν, να 

μάθουν, να διερευνήσουν, να πειραματιστούν και μέσα από αυτή τη 

δραστηριοποίηση να αναπτυχθούν ολόπλευρα. 

Τα προαναφερθέντα είδη παιχνιδιού μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από 

συγκεκριμένα πλαίσια παιχνιδιού τα οποία μπορεί να δημιουργήσει η 

νηπιαγωγός με τα παιδιά ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους και τα μέσα που 

διαθέτει το σχολείο. Στον Πίνακα 1, παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα 

πλαισίου κοινωνικο-δραματικού και φανταστικο-συμβολικού παιχνιδιού.  

Είναι άκρως σημαντικό να τονιστεί ότι οι διαφορές στις ικανότητες και 

ενδιαφέροντα των παιδιών 3-6 χρόνων επηρεάζουν τις επιλογές και τις εμφάσεις 

που δίνουμε σε κάποια είδη παιχνιδιού. Για αυτό το λόγο διευκρινίζεται ότι για τα 

παιδιά 3 χρόνων είναι καταλληλότερο να δίνεται έμφαση στη δημιουργία 

πλαισίου όπου τα παιδιά έρχονται σε επαφή με παιχνίδι με παιδαγωγικό υλικό 

(π.χ. puzzles, χάντρες, dominos, παιχνίδι αντιστοίχισης, κ.ά.) το οποίο ενισχύει 

τις υπό-ανάπτυξη κινητικές τους ικανότητες  και με το δραματικό παιχνίδι  που 

ενισχύει την αναδυόμενη ικανότητα τους για παιχνίδι ρόλων. 

Πίνακας 1: Παραδείγματα πλαισίου κοινωνικού-δραματικού και φανταστικού-
συμβολικού παιχνιδιού. 

Κοινωνικό-Δραματικό 
Παιχνίδι 

Φανταστικό-Συμβολικό Παιχνίδι 

 Υπνοδωμάτιο 
 Υπεραγορά 
 Φούρνος 
 Περίπτερο 
 Φαρμακείο 
 Εστιατόριο 
 Οδοντιατρείο 
 Ανθοπωλείο 
 Καφέ 
 Παιδότοπος 

 Δάσος 
 Κάστρο 
 Πειρατικό Πλοίο 
 Σοφίτα 
 Διαστημόπλοιο 
 Δωμάτιο Ονείρων 
 Το σπίτι με τις μαγικές πόρτες 
 Τίτλος παραμυθιού: Ο πράσινος λύκος 
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Το δομημένο 
παιχνίδι αποτελεί με 
άμεσο και 
προκαθορισμένο 
τρόπο  κομμάτι ενός 
ευρύτερου πλαισίου 
εξελικτικών 
δραστηριοτήτων. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Τόσο το ελεύθερο 
όσο και το 
δομημένο παιχνίδι 
μπορούν να 
στηριχτούν μέσα 
από συγκεκριμένα 
κέντρα μάθησης. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δομημένο Παιχνίδι 

Στα πλαίσια του δομημένου παιχνιδιού ισχύουν όσα αναφέρθηκαν και πιο πάνω 

ως προς τα διάφορα είδη παιχνιδιού. Αυτό που διαφοροποιεί το δομημένο από το 

ελεύθερο παιχνίδι είναι ότι το δομημένο παιχνίδι αποτελεί με άμεσο και 

προκαθορισμένο τρόπο και κομμάτι ενός ευρύτερου πλαισίου εξελικτικών 

δραστηριοτήτων. Η νηπιαγωγός εμπλέκεται στο παιχνίδι των παιδιών, για να το 

καθοδηγήσει, να το ενισχύσει και να το εμβαθύνει με στόχο να συνδέσει 

προηγούμενες εμπειρίες ή να δημιουργήσει νέες εμπειρίες οι οποίες  διαπλέκονται 

με τους συγκεκριμένους στόχους μιας δομημένης δραστηριότητας ή ενός σχεδίου 

εξελικτικών δραστηριοτήτων. 

Τέλος, το δομημένο παιχνίδι στο τέλος της ημέρας προσφέρει την ευκαιρία για 

ανακεφαλαίωση και αναστοχασμό για τα όσα διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια 

των δομημένων δραστηριοτήτων και του παιχνιδιού και για περαιτέρω εμβάθυνση 

στους στόχους τόσο από τη νηπιαγωγό όσο και από τα παιδιά. 

Κέντρα Μάθησης 

Τόσο το ελεύθερο όσο και το δομημένο παιχνίδι μπορούν να στηριχτούν μέσα από 

συγκεκριμένα κέντρα μάθησης τα οποία αποτελούν το πλαίσιο ενός είδους 

παιχνιδιού (π.χ. κοινωνικο-δραματικό, συμβολικό, φανταστικό, δημιουργικό, 

οικοδομικό,  διερευνητικό-πειραματικό, κινητικό, με κανόνες, παιχνίδι με 

παιδαγωγικό υλικό), περιλαμβάνουν τα ανάλογα υλικά και έπιπλα, εστιάζονται σε 

γενικούς και συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους οι οποίοι μπορούν να 

πηγάζουν μέσα από τους τομείς ανάπτυξης ή τα γνωστικά αντικείμενα και 

προσφέρουν ευκαιρίες για εξερεύνηση και ανακάλυψη σε βάθος χρόνου. Είναι 

άκρως σημαντικό να τονιστεί ότι ένα συγκεκριμένο κέντρο μάθησης μπορεί να 

εντάσσεται σε ένα, δύο ή και περισσότερα είδη παιχνιδιού ανάλογα με τα υλικά, 

τη διαρρύθμιση του χώρου και τους στόχους που θέτει η νηπιαγωγός και μπορεί 

να αξιοποιηθεί τόσο στα πλαίσια ελεύθερου παιχνιδιού όσο και στα πλαίσια 

δομημένου παιχνιδιού.  

Κάποια παραδείγματα κέντρων μάθησης είναι τα ακόλουθα: 

 Εικαστικά  (π.χ. ζωγραφική, επαφή με νέο υλικό, κολλητική, ζυμαράκι) 
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Στις δομημένες 
δραστηριότητες τα 
παιδιά εμπλέκονται 
σε μια δομημένη 
και εξελικτική 
διαδικασία που 
αποτελεί κομμάτι 
ενός ευρύτερου 
εξελικτικού πλαισίου 
δραστηριοτήτων.  
 

 

 Αμμοδοχείο 

 Υδροδοχείο 

 Κουκλοθέατρο 

 Μουσική 

 Κουκλόσπιτο (βλέπε κοινωνικο-δραματικό παιχνίδι για παραλλαγές) 

 Οικοδομικό Υλικό  

 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

 Παιχνίδι με Παιδαγωγικό Υλικό (π.χ. puzzles, χάντρες, dominos, παιχνίδι 

αντιστοίχισης) 

 Μεταμφίεση (βλέπε φανταστικό-συμβολικό παιχνίδι για παραλλαγές) 

 Βιβλιοθήκη 

 Φύση 

Δομημένες Δραστηριότητες με όλα τα παιδιά 

Το παιχνίδι γενικότερα και το ελεύθερο παιχνίδι ειδικότερα πρέπει να έχει 

πρωταρχικό ρόλο και τη μεγαλύτερη βαρύτητα σε προγράμματα αγωγής και 

εκπαίδευσης για μικρά παιδιά, όμως δεν πρέπει να εκμηδενίζεται ο θετικός και 

ενισχυτικός ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν και άλλοι τρόποι οργάνωσης 

της μάθησης οι οποίοι είναι λιγότερο παιγνιώδεις και περισσότερο δομημένοι από 

ότι το παιχνίδι. Τουναντίον, η έρευνα που αφορά τη μάθηση στα διάφορα 

γνωστικά αντικείμενα υποστηρίζει ότι ο συνδυασμός και η ενίσχυση του 

παιχνιδιού με αυτόνομες, δομημένες, δραστηριότητες είναι απαραίτητος για την 

επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.  

Οι δομημένες δραστηριότητες στις οποίες η εκπαιδευτικός συγκεντρώνει τα 

παιδιά και τα εμπλέκει σε μια δομημένη και εξελικτική διαδικασία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν  

(α) στη φάση εισαγωγής ενός θέματος (π.χ. διατύπωση ενός προβλήματος 

προς επίλυση) ,  

(β) αρχικού πειραματισμού και ανταλλαγής απόψεων (π.χ. για τον τρόπο 

εργασίας για επίλυση κάποιου προβλήματος),  

(γ) αξιολόγησης μιας διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη (π.χ. 

αξιολόγηση των λύσεων που έχουν βρει τα παιδιά και ανανέωση του 
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Στο πρόγραμμα 
κάθε ηλικίας 
αφιερώνεται 
συγκεκριμένος 
χρόνος σε 
δομημένη 
δραστηριότητα 
αφήγησης. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ενδιαφέροντος για εξεύρεση άλλων λύσεων),  

(δ) ολοκλήρωσης μιας διαδικασίας (π.χ. αξιολόγηση των λύσεων που 

έχουν βρει τα παιδιά, παρατήρηση των λύσεων, εξαγωγή συμπερασμάτων 

και γενικεύσεων) και  

(ε) επέκτασης (π.χ. διατύπωση υποθέσεων με βάση την εξαγωγή 

συμπερασμάτων και γενικεύσεων μετά την ολοκλήρωση μιας 

διαδικασίας).  

Στις δομημένες δραστηριότητες  έμφαση θα πρέπει να δίνεται στην προαγωγή της 

συνεργατικής μάθησης μέσα από ομαδικές εργασίες (εργασία σε ζευγάρια ή 

μικρές ομάδες), τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων. Οι δομημένες 

δραστηριότητες  μπορούν να στηρίξουν τη μάθηση σε όλες τις γνωστικές περιοχές 

με ανάλογο τρόπο.  

Στο πρόγραμμα κάθε ηλικίας αφιερώνεται συγκεκριμένος χρόνος σε δομημένη 

δραστηριότητα αφήγησης κατά την οποία αναμένεται η χρήση της αφήγησης είτε 

από τα παιδιά είτε από τη νηπιαγωγό ως μέσο ανακάλυψης, ενίσχυσης, 

επανάληψης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα στα πλαίσια οποιουδήποτε 

τομέα ή/και γνωστικού αντικειμένου με ένα παιγνιώδη και δημιουργικό τρόπο. 

Όσο πιο μικρά είναι τα παιδιά τόσο πιο σημαντικό είναι η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα να πλαισιώνεται με γλωσσικούς στόχους και να αποτελεί ευκαιρία 

για χαλάρωση και διασκέδαση. 

Εις Βάθος Μελέτη 

Στα πλαίσια ενός προγράμματος που στηρίζεται στο παιχνίδι σε συνδυασμό με 

αυτόνομες, δομημένες δραστηριότητες, μπορεί να ενταχθεί και με αποτελεσματικό 

τρόπο η προσέγγιση της εις βάθος μελέτης (μέθοδος project). Η προσέγγιση αυτή 

ορίζεται ως η διαδικασία μελέτης ενός θέματος εις βάθος, το οποίο εισηγήθηκαν ή 

ενδιαφέρει τα ίδια τα παιδιά. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται σε τρεις φάσεις 

μέσα από τις οποίες η εκπαιδευτικός και τα παιδιά συνεργάζονται για να 

διατυπώσουν και να απαντήσουν ερωτήματα σε σχέση με το θέμα. 

Οι τρεις φάσεις ολοκλήρωσης ενός project είναι οι ακόλουθες:  

(α) Φάση Πρώτη: Προγραμματισμός και εκκίνηση,  
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Η μέθοδος project 
ενθαρρύνει την 
αυτενέργεια, την 
ανάπτυξη 
πρωτοβουλίας, 
υπευθυνότητας και 
αυτοπεποίθησης 
των παιδιών αφού 
σέβεται και εστιάζει 
στα ενδιαφέροντα, 
τις ανάγκες και τις 
ικανότητες τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(β) Φάση Δεύτερη: Project σε εξέλιξη και 

(γ) Φάση Τρίτη: Σκέψεις και συμπεράσματα.  

Η μέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα πέντε στρατηγικά 

χαρακτηριστικά τα οποία εμπλέκονται και στις τρεις φάσεις εξέλιξης της 

διαδικασίας:  

(α) τη συζήτηση,  

(β) την εργασία πεδίου,  

(γ) τη διερεύνηση,  

(δ) την αναπαράσταση και  

(ε) την έκθεση-παρουσίαση.  

Η μέθοδος project ενθαρρύνει την αυτενέργεια, την ανάπτυξη πρωτοβουλίας, 

υπευθυνότητας και αυτοπεποίθησης των παιδιών αφού σέβεται και εστιάζει στα 

ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις ικανότητες τους. 

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια μιας εις βάθος μελέτης τα παιδιά: 

1. Διατυπώνουν ερωτήματα, κάνουν υποθέσεις και τις ελέγχουν 

2. Διερευνούν, συζητούν και αναπτύσσουν διάλογο 

3. Χρησιμοποιούν συμβολικούς τρόπους αναπαράστασης  των ιδεών, των 

εμπειριών και των υποθέσεων τους 

4. Επικοινωνούν τις ιδέες τους στους άλλους (π.χ. παιδιά και ενήλικες) 

5. Επανέρχονται και αναδιοργανώνουν τις ιδέες και  θεωρίες τους δομώντας 

νέο νόημα στις υπάρχουσες. 

Τα projects μπορούν  

 Να προκύψουν από ιδέες των παιδιών  

 Να αποτελούν εισήγηση της εκπαιδευτικού βασιζόμενη στα ενδιαφέροντα των 

παιδιών 

 Να επεκτείνονται σε βάθος χρόνου ώστε να γίνεται συζήτηση νέων ιδεών, 

διαπραγμάτευση, αναθεώρηση ιδεών  

 Να συνδέονται με τις προσωπικές και ουσιαστικές εμπειρίες των παιδιών 

 



11 
 

Το παρόν 
πρόγραμμα 
βασίζεται σε ένα 
συνδυαστικό 
μοντέλο 
οργάνωσης της 
μάθησης το οποίο 
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δομημένες 
δραστηριότητες και 
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Συνοψίζοντας, το παρόν πρόγραμμα προτείνει ένα συνδυαστικό μοντέλο 

οργάνωσης της μάθησης το οποίο συνδυάζει με δυναμικό τρόπο το παιχνίδι, τις 

δομημένες δραστηριότητες και την εις βάθος μελέτη. Με δεδομένο ότι τη 

μεγαλύτερη βαρύτητα στο ημερήσιο πρόγραμμα θα πρέπει να έχει το παιχνίδι, η 

κατανομή του χρόνου σε ελεύθερο, δομημένο παιχνίδι  και  δομημένες 

δραστηριότητες θα πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, 

με την ώρα των δομημένων δραστηριοτήτων να αυξάνεται στα μεγαλύτερα παιδιά. 

Η εις βάθος μελέτη μπορεί να διαδραματίζεται παράλληλα και σε συνδυασμό με το 

ελεύθερο και δομημένο παιχνίδι καθώς και των δομημένων δραστηριοτήτων χωρίς 

να επηρεάζεται η κατανομή του χρόνου.  

Ωρολόγιο πρόγραμμα 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα πρέπει να ενισχύει τους πιο πάνω τρόπους οργάνωσης 

της μάθησης και τη φιλοσοφία του Αναλυτικού Προγράμματος γενικότερα, η οποία 

στηρίζεται στην έμφαση της ολόπλευρης ανάπτυξης του παιδιού. Ως εκ τούτου θα 

πρέπει να περιλαμβάνει, σε γενικές γραμμές, τις ακόλουθες περιόδους: 

- Παιχνίδι 

- Δομημένη Δραστηριότητα με όλα τα παιδιά 

- Πρόγευμα 

- Υπαίθριο Παιχνίδι 

- Δομημένη Δραστηριότητα Αφήγησης με όλα τα παιδιά 

- Δομημένη Δημιουργική ή Κινητική Δραστηριότητα με όλα τα παιδιά 

- Φρούτο  

- Παιχνίδι 

Στους Πίνακες 2, 3 και 4 παρατίθενται 3 παραδείγματα εβδομαδιαίων 

προγραμματισμών ώστε να διαφοροποιούνται οι ηλικίες 3-6 οι οποίες 

αναπτυξιακά είναι διαφορετικές με διαφορετικές ικανότητες και ανάγκες. 

Τα παιδιά μικρότερων ηλικιών (3χρονα) χρειάζονται όρια και ρουτίνες για να 

νιώθουν ασφάλεια και να αφήνονται ελεύθερα να εξερευνούν το περιβάλλον τους 

ώστε να αναπτυχθούν και να μάθουν. Οι ρουτίνες  (π.χ. η ώρα του προγεύματος 
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Το πρόγραμμα για 
τα 3χρονα 
στηρίζεται κυρίως 
στο ελεύθερο 
παιχνίδι. 
 

 

 

 
 
 
Μέσα στα πλαίσια 
της ευελιξίας 
μπορούν να 
γίνονται αλλαγές 
στις ώρες και στο 
πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων 
ώστε να ενισχύονται 
και να συνδυάζονται 
καλύτερα οι 
εμπειρίες των 
παιδιών. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

και του φρούτου) αποτελούν πηγή γνώσεων και εμπειριών για τα παιδιά αφού 

ενισχύουν την επαφή με τους ενήλικες και τα άλλα παιδιά, βοηθούν στην 

εκμάθηση εννοιών και πληροφοριών, στην ανάπτυξη  δεξιοτήτων και στην 

αναγνώριση κανόνων, αιτιών και επιπτώσεων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη 

συγκεκριμένη περίοδο στηρίζεται κυρίως στο ελεύθερο παιχνίδι μέσα από το 

οποίο τα παιδιά αναπτύσσονται ολόπλευρα. Ειδικότερα, το πρόγραμμα πρέπει να 

ενισχύει τα παιδιά ως προς την κοινωνική και προσωπική συνειδητοποίηση 

καθώς και τις κινητικές τους ικανότητες ανταποκρινόμενο στις άμεσες ανάγκες 

τους. Τέλος, στα πλαίσια των δομημένων δραστηριοτήτων στόχος δεν είναι η 

καθαυτό διδασκαλία σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα αλλά η διαπλοκή των 

αντικειμένων με κύρια έμφαση στους τομείς ανάπτυξης. 

Μέσα στα πλαίσια της ευελιξίας μπορούν να γίνονται αλλαγές στις ώρες και στο 

πλαίσιο των δραστηριοτήτων ώστε να ενισχύονται και να συνδυάζονται καλύτερα 

οι εμπειρίες των παιδιών. Σε μια εβδομάδα μια νηπιαγωγός μπορεί να εργάζεται 

με τη μέθοδο project, να οργανώνει με τα παιδιά δομημένες δραστηριότητες που 

απαντούν στα ερωτήματα τους στο θέμα, να ενισχύει το δομημένο παιχνίδι έμμεσα 

(με υλικά) ή άμεσα (με τη δική της συμμετοχή και το κατευθύνει προς συγκεκριμένη 

πορεία) με το θέμα αλλά και να δίνει αρκετό χρόνο στα παιδιά να ενεργήσουν 

ελεύθερα μέσα από το ελεύθερο παιχνίδι χωρίς να διαπλέκει αυτούς τους στόχους 

με το θέμα του project ή των σχεδίων εξελικτικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν 

σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. 

Όσον αφορά στην ώρα του παιχνιδιού μπορεί να πάρει τέσσερεις διαφορετικές 

μορφές: 

(α) να περιλαμβάνει αποκλειστικά ελεύθερο παιχνίδι (π.χ. Πίνακας 2, Δευτέρα, 

πρώτη περίοδος) 

(β) να περιλαμβάνει αποκλειστικά δομημένο παιχνίδι (π.χ. Πίνακας 4, Δευτέρα, 

τελευταία περίοδος) 

(γ) να ξεκινάει με συμμετοχή των παιδιών σε ελεύθερο παιχνίδι όπου σε κάποιες 

περιπτώσεις αυτό μετατρέπεται σε δομημένο ενώ σε άλλες τα παιδιά 

εξακολουθούν να παίζουν ελεύθερα (π.χ. Πίνακας 2, Τρίτη, πρώτη περίοδος) 
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(δ) να ξεκινούν ταυτόχρονα τα παιδιά εμπλοκή σε ελεύθερο και δομημένο παιχνίδι 

(π.χ. Πίνακας 4, Τετάρτη, πρώτη περίοδος). 

Οι πίνακες 2, 3 και 4 δείχνουν ενδεικτικά πως θα μπορούσαν να κατανέμονται 

αυτές οι διαφορετικές μορφές οργάνωσης του παιχνιδιού στο πρόγραμμα ανάλογα 

με την ηλικία των παιδιών. 

Στην περίπτωση εκείνη που τα παιδιά μιας τάξης ανήκουν σε διαφορετικές ηλικίες 

τότε η νηπιαγωγός μπορεί με βάση τα παραδείγματα στους Πίνακες 2, 3 και 4 να 

προσαρμόζει τον εβδομαδιαίο της προγραμματισμό έτσι ώστε να ικανοποιούνται 

οι εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των παιδιών. 
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Πίνακας 2: Παράδειγμα Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος για 3χρονα 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Ελεύθερο  
Παιχνίδι 

Ελεύθερο Παιχνίδι Ελεύθερο  
Παιχνίδι 

Ελεύθερο Παιχνίδι Ελεύθερο  
Παιχνίδι  Δομημένο 

Παιχνίδι 
 Δομημένο 

Παιχνίδι 
Δομημένη Δραστηριότητα με όλα τα παιδιά (10-20 λεπτά) 

Πρόγευμα (20-25 λεπτά) 
Υπαίθριο Παιχνίδι 

Δομημένη Δραστηριότητα Αφήγησης με όλα τα παιδιά 
Δομημένη Δημιουργική  ή Κινητική Δραστηριότητα με όλα τα παιδιά 

Φρούτο  
Υπαίθριο Παιχνίδι 

Ελεύθερο  
Παιχνίδι 

 
 
Πίνακας 3: Παράδειγμα Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος για 4χρονα 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Ελεύθερο 
Παιχνίδι 

Ελεύθερο Παιχνίδι Ελεύθερο Παιχνίδι Ελεύθερο Παιχνίδι Ελεύθερο Παιχνίδι 
  Δομημένο 

Παιχνίδι 
 Δομημένο 

Παιχνίδι 
 Δομημένο 

Παιχνίδι 
Δομημένη Δραστηριότητα με όλα τα παιδιά (25-40 λεπτά) 

Πρόγευμα 
Υπαίθριο Παιχνίδι 

Δομημένη Δραστηριότητα Αφήγησης με όλα τα παιδιά 
Δομημένη Δημιουργική  ή Κινητική Δραστηριότητα με όλα τα παιδιά 

Φρούτο  
Υπαίθριο Παιχνίδι 

Ελεύθερο  
Παιχνίδι 

Δομημένο 
Παιχνίδι 

Ελεύθερο  
Παιχνίδι 

Δομημένο  
Παιχνίδι 

Ελεύθερο  
Παιχνίδι 

 
 
Πίνακας 4: Παράδειγμα Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος για Προδημοτική 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Ελεύθερο 
Παιχνίδι 

Ελεύθερο Παιχνίδι Ελεύθερο  και 
Δομημένο 
Παιχνίδι 

Ελεύθερο Παιχνίδι Ελεύθερο Παιχνίδι 
 Δομημένο 

Παιχνίδι 
 Δομημένο 

Παιχνίδι 
 Δομημένο 

Παιχνίδι 
Δομημένη Δραστηριότητα με όλα τα παιδιά (35-50 λεπτά) 

Πρόγευμα 
Υπαίθριο Παιχνίδι 

Δομημένη Δραστηριότητα Αφήγησης με όλα τα παιδιά 
Δομημένη 
Κινητική ή 
Δημιουργική 

Δραστηριότητα 
με όλα τα παιδιά 

Δομημένη Κινητική 
ή Δημιουργική 

Δραστηριότητα με 
όλα τα παιδιά 

Δομημένο 
 Παιχνίδι 

Δομημένη Κινητική ή 
Δημιουργική 

Δραστηριότητα με 
όλα τα παιδιά 

Δομημένο  
Παιχνίδι 

Φρούτο  
Υπαίθριο Παιχνίδι 

Δομημένο  
Παιχνίδι 

Δομημένο 
Παιχνίδι 

Ελεύθερο  
Παιχνίδι 

Δομημένο  
Παιχνίδι 

Ελεύθερο  
Παιχνίδι 
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Ο προγραμματισμός 
σε ιστόγραμμα 
αναπαριστά το εύρος 
των δυνατοτήτων 
του τρόπου 
διασύνδεσης των 
τομέων, των 
γνωστικών 
αντικειμένων, του 
τρόπου οργάνωσης 
της μάθησης καθώς 
και την εις βάθος 
επεξεργασία 
θεμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο προγραμματισμός 
βασίζεται σε 
σχέδια εξελικτικών 
δραστηριοτήτων. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προγραμματισμός-Ιστογράμματα  

Στα Ιστογράμματα 1, 2 και 3  παρατίθενται τρία παραδείγματα τα οποία 

αποτελούν διαφορετικούς τρόπους που μπορεί  η νηπιαγωγός να οργανώσει το 

χρόνο της και να προγραμματιστεί και πηγάζουν μέσα από τη φιλοσοφία του 

αναλυτικού που στηρίζεται στους τομείς ανάπτυξης και αξιοποιεί τα γνωστικά 

αντικείμενα ως μέσο ενίσχυσης της ολόπλευρης ανάπτυξης  μέσα από ένα 

συνδυασμό παιχνιδιού (ελεύθερου και δομημένου) και δομημένων 

δραστηριοτήτων. Επίσης τα συγκεκριμένα παραδείγματα δείχνουν το εύρος των 

δυνατοτήτων του τρόπου διασύνδεσης των τομέων, των γνωστικών αντικειμένων, 

του τρόπου οργάνωσης της μάθησης καθώς και την εις βάθος επεξεργασία 

θεμάτων. 

Ένα ιστόγραμμα αναπαριστά το πλαίσιο δραστηριοτήτων που μπορούν να 

διεξαχθούν ξεκινώντας από ένα θέμα ευρύτερου ενδιαφέροντος (Ιστόγραμμα 1), 

ένα υλικό (Ιστόγραμμα 2) ή ένα εξειδικευμένο θέμα που εμπίπτει σε κάποιο 

γνωστικό αντικείμενο (Ιστόγραμμα 3). Τα παραδείγματα που φαίνονται στα 

Διαγράμματα 1, 2 και 3 δείχνουν τις δυνατότητες του θέματος, του υλικού ή του 

εξειδικευμένου θέματος αντίστοιχα, ως προς τη συμβολή στην ολόπλευρη 

ανάπτυξη των παιδιών και τη διασύνδεση μεταξύ γνωστικών αντικειμένων. 

Η κάθε νηπιαγωγός μπορεί να επιλέξει ή να δώσει έμφαση σε εκείνες τις 

διακλαδώσεις που θα τη βοηθήσουν μέσα στα πλαίσια της διαφοροποίησης να 

ανταποκριθεί καλύτερα στις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών που έχει 

απέναντι της. Επίσης η κάθε νηπιαγωγός μπορεί να διαφοροποιηθεί ως προς τη 

χρονική έκταση που θα πάρει η ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα. Μέσα 

από το κάθε πλαίσιο δραστηριοτήτων που αναπαριστάται σε ένα ιστόγραμμα 

προκύπτουν σχέδια εξελικτικών δραστηριοτήτων που μπορούν να 

ολοκληρώνονται μέσα από μια σειρά από δομημένες δραστηριότητες με όλα τα 

παιδιά, δραστηριότητες ελεύθερου και δομημένου παιχνιδιού οι οποίες θα 

διαδέχονται η μία την άλλη με ένα τρόπο που θα χαρακτηρίζεται από δομή, 

εξέλιξη και συνέπεια.  
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Στο Ιστόγραμμα 1, περιγράφεται το πλαίσιο δραστηριοτήτων που ξεκινά από ένα 

θέμα ευρύτερου ενδιαφέροντος: τα ρούχα. Παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο 

το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συνδεθεί με διάφορα γνωστικά αντικείμενα 

(μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, γλώσσα, κοινωνικές σπουδές, εικαστικές 

τέχνες, μουσική) τα οποία με τη σειρά τους ενισχύουν  τους διάφορους τομείς 

ανάπτυξης (προσωπική και κοινωνική συνειδητοποίηση, γνωστική ανάπτυξη, 

συναισθηματική ισορροπία, κινητικές δεξιότητες).  

Επίσης, στο Ιστόγραμμα 1 παρουσιάζεται ο τρόπος μέσα από τον οποίο η 

εμπλοκή διάφορων κέντρων μάθησης (π.χ βιβλίου, μεταμφίεσης, κουκλόσπιτου, 

λύσης προβλήματος) μπορεί με τη σειρά της να ενισχύσει τα γνωστικά 

αντικείμενα και τους τομείς ανάπτυξης μέσω της εμπλοκής των παιδιών σε 

ελεύθερο ή/και δομημένο παιχνίδι.  

Στο Ιστόγραμμα 2 αναλύεται ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων που προκύπτει από τη 

χρήση συγκεκριμένου υλικού, ενός παραμυθιού. Το συγκεκριμένο παραμύθι με 

συγγραφέα την Jill Murphy έχει τίτλο ‘Πέντε Λεπτά Ηρεμία’ και διαπραγματεύεται 

τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια μαμά-Ελεφαντίνα ως προς το 

να καταφέρει να έχει λίγα λεπτά για τον εαυτό της τη στιγμή που έχει την ευθύνη 

της ανατροφής των τεσσάρων ‘παιδιών’ της.  

Με έμφαση στη γλωσσική αγωγή  και στη δραστηριότητα της δραματοποίησης 

στο Ιστόγραμμα 2 αναφέρονται συγκεκριμένες δεξιότητες που μπορεί να 

αναπτυχθούν (π.χ. ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας: περιγραφή, 

αιτιολόγηση, διάλογος, κριτική) και ταυτόχρονα παρουσιάζεται ο τρόπος με τον 

οποίο το συγκεκριμένο παραμύθι μέσα από τη δραματοποίηση και την επίτευξη 

γλωσσικών στόχων μπορεί να στηρίξει επιμέρους άξονες οι οποίοι εμπίπτουν σε 

συγκεκριμένους τομείς ανάπτυξης (π.χ. προσωπική και κοινωνική 

συνειδητοποίηση: ταυτότητες, κοινωνική γνώση).  

Επιπρόσθετα, περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο το πλαίσιο δραστηριοτήτων 

μπορεί να περιλαμβάνει διαπλοκή με άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως η 

μουσική και κίνηση, η εικαστική αγωγή και τα κοινωνικά θέματα τα οποία με τη 

σειρά τους ενισχύουν την αρχική δραστηριότητα της δραματοποίησης και 

ταυτόχρονα τους διάφορους τομείς ανάπτυξης. Τέλος γίνεται μια σύνδεση με 
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κάποια κέντρα μάθησης (Βιβλιοθήκη, Κουκλοθέατρο) μέσα από τα οποία 

ενισχύονται και εξελίσσονται οι εμπειρίες των παιδιών. 

Στο Ιστόγραμμα 3, αναλύεται ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων που εμπίπτει στο 

γνωστικό αντικείμενο μαθηματικά και ξεκινά από τη διατύπωση ενός 

μαθηματικού προβλήματος. Καταγράφονται οι δεξιότητες που μπορούν να 

αναπτυχθούν μέσα από την εμπλοκή των παιδιών στο εν λόγω πλαίσιο (π.χ. 

παρατήρηση, ομαδοποίηση, ερμηνεία παρατήρησης), που στηρίζουν τη 

γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. Παρουσιάζονται επίσης οι τρόποι μέσα από 

τους οποίους η υλοποίηση της συγκεκριμένης ενότητας μπορεί να στηρίξει τους 

τομείς της προσωπικής και κοινωνικής συνειδητοποίησης και τις κινητικές 

δεξιότητες των παιδιών.  

Επιπρόσθετα το Ιστόγραμμα 3, επιδεικνύει τρόπους μέσα από τους οποίους η 

συγκεκριμένη μαθηματική ενότητα μπορεί να συνδεθεί και να επεκταθεί σε άλλα 

γνωστικά αντικείμενα (εικαστικές τέχνες, γλώσσα). Τέλος καταγράφεται το 

(μαθηματικό) περιεχόμενο της συγκεκριμένης ενότητας σε μορφή εμπειριών και ο 

τρόπος με τον οποίο μπορούν να εμπλακούν διάφορα κέντρα μάθησης 

(οικοδομικό υλικό, λύσης προβλήματος). 
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Μέσω 
ιστογραμμάτων η 
νηπιαγωγός θα 
πρέπει να αναλύει 
και να αναπτύσσει 
επιπρόσθετα το 
πλαίσιο 
δραστηριοτήτων για 
κάθε κέντρο 
μάθησης. 
 

 

 

 

 

 

Μέσω ιστογραμμάτων η νηπιαγωγός θα πρέπει να αναλύει και να αναπτύσσει 

επιπρόσθετα το πλαίσιο δραστηριοτήτων για κάθε κέντρο μάθησης. Τα 

παραδείγματα που φαίνονται στα Ιστογράμματα 4 και 5 αφορούν το κουκλόσπιτο 

και το υδροδοχείο αντίστοιχα. Στα ιστογράμματα αυτά περιγράφεται ο τρόπος με 

τον οποίο ένα κέντρο μάθησης μπορεί να στηρίξει τους διάφορους τομείς 

ανάπτυξης άμεσα μέσα από την εμπλοκή των παιδιών σε ελεύθερο παιχνίδι ή με 

ένα πιο έμμεσο τρόπο μέσα από τη σύνδεση του κέντρου μάθησης με κάποιο 

γνωστικό αντικείμενο και την εμπλοκή των παιδιών σε δομημένο παιχνίδι. 

Φαίνεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο ένα συγκεκριμένο κέντρο μάθησης (π.χ. 

Ιστόγραμμα 4: Κουκλόσπιτο) μπορεί να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 

δραστηριοτήτων (π.χ. με θέμα τα ρούχα). 
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Να οργανώνει και να 
διασφαλίζει το 
κατάλληλο 
μαθησιακό 
περιβάλλον. 
 
 
Να οικοδομεί την 
κατάλληλη 
κουλτούρα 
μάθησης. 
 
 
 
Να προωθεί ένα 
θετικό κοινωνικό 
περιβάλλον στο 
οποίο να ανήκουν 
όλα τα παιδιά.. 
 
 
 
 
 
 
Να αλληλεπιδρά 
αποτελεσματικά με 
τα παιδιά 
στηρίζοντας έτσι τη 
μάθησή τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρόλος της νηπιαγωγού - παιδαγωγού  

Η ποιότητα ενός προγράμματος για την πρώτη σχολική περίοδο εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται το ρόλο που 

έχουν να επιτελέσουν. Με βάση τα όσα έχουν λεχθεί στα προηγούμενα κεφάλαια  

του προγράμματος και  τις σύγχρονες αντιλήψεις όπως αυτές απορρέουν από τη 

διεθνή έρευνα ο ρόλος της νηπιαγωγού συνοψίζεται στα ακόλουθα σημεία: 

(1) Να οργανώνει και να διασφαλίζει το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον με 

τρόπο που να προάγει τη μάθηση όλων των παιδιών. Να δημιουργεί ένα 

περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα, με ευκαιρίες για εμπειρίες μάθησης με νόημα 

για τα παιδιά που να στηρίζει το παιχνίδι, την επικοινωνία και τη διερεύνηση.  

(2) Να οικοδομεί την κατάλληλη κουλτούρα μάθησης η οποία θα προωθεί 

ευρύτερες στάσεις μάθησης (π.χ. η περιέργεια, η φαντασία, η δημιουργικότητα, η 

εφευρετικότητα, η επιμονή, η επιθυμία για πειραματισμό, η εποικοδομητική 

επιδεκτικότητα στο λάθος, το ρίσκο, την αποτυχία και την κριτική).  

(3) Να προωθεί ένα θετικό κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο όλα τα παιδιά θα 

νοιώθουν ότι ανήκουν σε μια κοινότητα και έχουν κάθε δικαίωμα συμμετοχής, 

δημιουργίας και διαμόρφωσης της μαθησιακής  κουλτούρας. Καθώς επίσης να 

προσφέρει ευκαιρίες και εμπειρίες παρόμοιες και διαφορετικές ανάλογα με το 

κοινωνικοοικονομικό κεφάλαιο του κάθε παιδιού γεφυρώνοντας πιθανές 

ανισότητες. 

(4) Να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά με τα παιδιά στηρίζοντας έτσι τη μάθηση 

τους. Η αποτελεσματική αλληλεπίδραση προϋποθέτει επικοινωνία και ενίσχυση 

μέσα στα πλαίσια τόσο του ελεύθερου παιχνιδιού με τη συμμετοχή της για 

παράδειγμα στα σενάρια των παιδιών αλλά και στις δομημένες δραστηριότητες. Η 

επικοινωνία βασίζεται στην ικανότητα της εκπαιδευτικού να ‘ακούει’, και θα πρέπει 

να επιτρέπει και να βασίζεται σε διάφορες μορφές έκφρασης (οπτικές, γραπτές, 

γλωσσικές). Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι σε θέση να διαπραγματεύεται τη 

γνώση με τα παιδιά, να ερμηνεύει τις εκφράσεις και τις ερωτήσεις τους, να τα 

βοηθά να αναπτύσσουν τις ιδέες τους και να αποτελεί συνεργάτης στην 

οικοδόμηση της γνώσης είτε αυτό γίνεται μέσα από δομημένες δραστηριότητες είτε 
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Να έχει ενεργό 
ρόλο στο παιχνίδι 
των παιδιών 
 
 
 
 
 
 
Να παρατηρεί, να 
αξιολογεί αλλά και 
να συλλέγει και να 
αναλύει δεδομένα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να συνεργάζεται με 
όλους τους 
εμπλεκόμενους στη 
σχολική μονάδα. 
 
 

 
Να ενημερώνεται 
και να αναζητά 
επιμόρφωση. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

παιχνίδι. 

(5) Να έχει ενεργό ρόλο στο παιχνίδι των παιδιών είτε αυτό είναι ελεύθερο είτε 

δομημένο ώστε να ενισχύει τις εμπειρίες τους, να παρατηρεί και να αξιολογεί τις 

ικανότητες τους και να παίρνει ανατροφοδότηση για το πρόγραμμα της. Οι ρόλοι 

που μπορεί να πάρει η νηπιαγωγός στο παιχνίδι των παιδιών περιλαμβάνουν το 

να  παρατηρεί, οργανώνει, αναπτύσσει, μεσολαβεί για να διατηρηθεί το παιχνίδι ή 

να το διακόπτει ανάλογα με τις περιστάσεις συμμετέχοντας  με τα παιδιά στα 

πλαίσια και τα σενάρια που ορίζουν αυτά. 

(6) Να παρατηρεί, να αξιολογεί, να συλλέγει και να αναλύει δεδομένα για σκοπούς 

αξιολόγησης της μάθησης και των εμπειριών των παιδιών, της οργάνωσης του 

περιβάλλοντος και σχεδιασμού δραστηριοτήτων και του αναστοχασμού σε σχέση 

με την πρακτική της. Η διαδικασία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων προσδίδει 

μια άλλη διάσταση στο ρόλο που έχει να επιτελέσει η νηπιαγωγός αφού την 

αναγάγει σε εκπαιδευτικό-ερευνητή και την εντάσσει σε ένα ευρύτερο σύνολο 

ατόμων που μέσα από συνεργασία και συζήτηση μπορεί να διαδραματίσει 

ουσιαστικό ρόλο στην ίδια της την επιμόρφωση και ανάπτυξη, στην ανάπτυξη 

προγραμμάτων και στην εκπόνηση εκπαιδευτικής έρευνας.  

(7) Να συνεργάζεται με όλους του εμπλεκομένους στη σχολική μονάδα (π.χ. άλλες 

νηπιαγωγούς, διευθύντρια, βοηθούς, λογοθεραπεύτρια, ψυχολόγο κ.ά.) και κυρίως 

με τους γονείς και τις οικογένειες των παιδιών για την αποτελεσματικότερη 

εμπειρία των παιδιών καθώς και του προγράμματος της.  

(8) Μέσα στα πλαίσια της ταυτότητας της ως επαγγελματίας, η νηπιαγωγός, 

αναμένεται να ενημερώνεται και να αναζητά επιμόρφωση σε νέες προσεγγίσεις, 

ιδέες και εφαρμογές στο χώρο της πρώτης σχολικής περιόδου. Με γνώμονα τα 

σύγχρονα παιδαγωγικά δεδομένα αντλεί και αξιοποιεί αυτά που κρίνει 

καταλληλότερα για τα παιδιά που έχει στην τάξη της ανάλογα με το πλαίσιο στο 

οποίο βρίσκεται. 

 

 



23 
 

 
 
 
 
 
Από την πλευρά της 
εκπαιδευτικού η 
ευαισθησία, και η 
διακριτικότητα είναι 
οι αρχές της 
καταλληλότερης 
προσέγγισης του 
θέματος. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η θετική 
αντιμετώπιση του 
πολιτισμικού, 
γλωσσικού και 
θρησκευτικού 
πλουραλισμού 
αποτελεί κυρίαρχο 
στόχο της πρώτο-
σχολικής 
εκπαίδευσης. 
 

 

 

 

 

 
 
 

Παιδιά με ειδικές ανάγκες  

Όλα τα παιδιά έχουν κατοχυρωμένο νομοθετικό δικαίωμα παρακολούθησης 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στην Κύπρο το 2001 τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος 

113(Ι) του 1999 για την ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι άκρως σημαντικό η κάθε εκπαιδευτικός να 

αναθεωρεί συνεχώς τις προσεγγίσεις των δραστηριοτήτων της, το περιβάλλον και 

τα υλικά που χρησιμοποιεί ώστε να διασφαλίζει τις αποτελεσματικότερες και 

καταλληλότερες εμπειρίες των παιδιών. Η συνύπαρξη των παιδιών είναι 

ουσιαστικής σημασίας ως προς την ανάπτυξη στάσεων αποδοχής και κοινωνικής 

συνείδησης. Από την πλευρά της εκπαιδευτικού η ευαισθησία, και η 

διακριτικότητα είναι οι αρχές της καταλληλότερης προσέγγισης του θέματος. Η 

ανάγκη για συνεργασία με ειδικούς και τους γονείς είναι ζωτικής σημασίας ώστε 

να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του κάθε παιδιού. 

Πολιτισμικός, γλωσσικός και θρησκευτικός πλουραλισμός  

Μια από τις σημαντικές παιδαγωγικές αρχές του νηπιαγωγείου είναι ότι το σχολείο 

πρέπει να διαφοροποιείται για να καλωσορίζει το κάθε ξεχωριστό και μοναδικό 

παιδί που φοιτά σε αυτό. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια συμπεριλαμβάνονται και τα 

παιδιά μεταναστών καθώς και τα αλλόγλωσσα ή αλλόθρησκα παιδιά. Η θετική 

αντιμετώπιση του πολιτισμικού, γλωσσικού και θρησκευτικού πλουραλισμού 

αποτελεί κυρίαρχο στόχο της πρώτο-σχολικής εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί 

καθώς και τα παιδιά θα πρέπει να λειτουργούν σε ένα κλίμα αποδοχής των 

διαφορών τους, να αναπτύξουν το σεβασμό και να καταπολεμήσουν ή να 

αποφύγουν τη διαμόρφωση στερεότυπων. Τα παιδιά θα πρέπει να αναπτύξουν 

θετική αυτοεικόνα, την ταυτότητα της ομάδας τους, να ενθαρρύνονται να 

αλληλεπιδρούν με όλα τα παιδιά, να σκέφτονται κριτικά για καταστάσεις και 

συμβάντα, να επιλύουν προβλήματα με κοινωνικές διαστάσεις και να μάθουν να 

υπερασπίζονται τον εαυτό τους. 

Πιο συγκεκριμένα η μάθηση μιας άλλης γλώσσας, εκτός από τη μητρική, είναι μια 

φυσική διαδικασία για τις ηλικίες του νηπιαγωγείου αφού ακόμη τα παιδιά 

αναπτύσσουν τη γλώσσα τους και το έδαφος είναι πρόσφορο για τέτοιες 

εμπειρίες. Όλα τα παιδιά είναι γνωστικά, γλωσσικά και συναισθηματικά 
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Η επικοινωνία και 
συνεργασία με την 
οικογένεια ενισχύει 
τη θετική αυτοεικόνα 
του παιδιού για τη 
κουλτούρα και 
γλώσσα του και 
επιφέρει θετικά 
αποτελέσματα ως 
προς τη μάθηση και 
ανάπτυξη του. 
 

 

 
 
 
 
 
Ένα δημοκρατικό 
σχολείο προσφέρει 
ευκαιρίες για 
σύνδεση 
βιωματικών 
καταστάσεων της 
ζωής των παιδιών 
με την παράδοση 
και τον πολιτισμό. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

συνδεδεμένα με τη γλώσσα και την κουλτούρα της οικογένειας τους πάνω στην 

οποία πρέπει να στηριζόμαστε για να ενισχύουμε την Ελληνική. Είναι σημαντικό 

να θυμόμαστε ότι τα παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας μπορούν να μάθουν 

αλλά και να επιδείξουν τις γνώσεις και τις ικανότητες τους με πολλούς τρόπους 

(π.χ. μέσα από την κίνηση, τη μουσική κ.ά.) άρα πρέπει να δίνουμε πολλαπλές και 

διαφορετικές ευκαιρίες στα παιδιά για έκφραση μέσα από πολλαπλούς κώδικες 

επικοινωνίας . Πέρα από αυτό η νηπιαγωγός πρέπει να οργανώνεται με τρόπο 

που να καλωσορίζει τα αλλόγλωσσα παιδιά (και τις οικογένειες τους) μέσα από 

σαφείς ρουτίνες, μέσα από ποικίλες προσεγγίσεις (ατομικές και ομαδικές), μέσα 

από την παροχή περισσότερου χρόνου για ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων ή 

ως προς την ανταπόκριση σε ερωτήματα, μέσα από την αξιολόγηση, 

ανατροφοδότηση και επιβράβευση. Ακόμη μια φορά η επικοινωνία και 

συνεργασία με την οικογένεια ενισχύει τη θετική αυτοεικόνα του παιδιού για την 

κουλτούρα και γλώσσα του και επιφέρει θετικά αποτελέσματα ως προς τη μάθηση 

και ανάπτυξη του. 

Αναγνωρίζοντας ότι η θρησκεία αποτελεί μέρος της κοινωνικής μάθησης των 

παιδιών κατά την πρώτη σχολική ηλικία, θα πρέπει να αξιοποιείται με τρόπο που 

να βοηθά το παιδί να κατανοεί τον κόσμο μέσα από τις καταστάσεις της ζωής και 

τους προβληματισμούς του (π.χ. που πήγε ο παππούς μου που πέθανε, ή σωστή 

συμπεριφορά, λύση μιας σύγκρουσης). Ένα δημοκρατικό σχολείο που σέβεται και 

προωθεί την αυτονομία του παιδιού και παρεμποδίζει την ανάπτυξη του 

δογματισμού προσφέρει ευκαιρίες για σύνδεση βιωματικών καταστάσεων της 

ζωής των παιδιών με την παράδοση και τον πολιτισμό. Ο θρησκευτικός 

πλουραλισμός μας προτρέπει να αποδεχτούμε τα πιστεύω, τις συνήθειες και τις 

πρακτικές των διαφορετικών θρησκειών των παιδιών που φοιτούν στο 

νηπιαγωγείο. Μέσα από δραστηριότητες που ωθούν τα παιδιά να έχουν ενεργό 

ρόλο στη διαδικασία διερεύνησης και κριτικής των πληροφοριών και 

καταστάσεων  ενισχύουμε την κοινωνική και ηθική ανάπτυξη. Δραστηριότητες 

όπως η εξέταση εικόνων από διάφορους ναούς, η επίσκεψη σε διάφορους ναούς, 

η ακρόαση  και συζήτηση ιστοριών ή μουσικής διαφόρων γιορτών καθώς και η 

δημιουργία κατασκευών που σχετίζονται με διάφορες γιορτές αποτελούν 

κατάλληλες δραστηριότητες μέσα στα πλαίσια του θρησκευτικού πλουραλισμού.  
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Η επιτυχημένη 
συνεργασία βοηθά 
τους γονείς να 
αυξήσουν την 
αυτοεικόνα τους ως 
γονείς. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Η τεχνολογία 
αποτελεί τόσο 
εργαλείο για την 
εκπαιδευτικό όσο 
και εργαλείο 
μάθησης για τα 
παιδιά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οικογένεια και νηπιαγωγείο 

Η οικογένεια αποτελεί το βασικότερο συνεργάτη του νηπιαγωγείου και η σωστή 

επικοινωνία και συνεργασία ενισχύει τις εμπειρίες όλων των εμπλεκομένων, 

παιδιών, γονιών και εκπαιδευτικών. Η μετάβαση των μικρών παιδιών από την 

οικογένεια στο πρώτο οργανωμένο εκπαιδευτικό σύνολο γίνεται ομαλότερη. 

Επίσης τα μεγαλύτερα παιδιά αποκτούν θετική στάση απέναντι στο σχολείο και τη 

μάθηση. Η ανάπτυξη και η μάθηση τους βελτιώνεται σε σημαντικό βαθμό. Η 

επιτυχημένη συνεργασία βοηθά τους γονείς να αυξήσουν την αυτοεικόνα τους ως 

γονείς, να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις για την ανάπτυξη και μάθηση των 

παιδιών τους, να αποκτήσουν θετικότερη στάση προς τις γνώσεις και ικανότητες 

του εκπαιδευτικού αλλά και να εμπλακούν ενεργά στο πρόγραμμα και στις 

εμπειρίες των παιδιών τους με ποικιλόμορφους τρόπους (π.χ. μέσα από εκδρομές, 

εικαστικές δραστηριότητες, μαγειρική, συνέντευξη ανάλογα με επάγγελμα, 

δειγματικές δραστηριότητες, ομιλίες από ειδικούς, θέατρο, έκθεση βιβλίου. 

Επιπρόσθετα, η καλή συνεργασία βοηθά την νηπιαγωγό να  κατανοήσει την 

κουλτούρα της οικογένειας και να εκτιμήσει το χρόνο και τις ικανότητες των γονιών 

με θετικές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα του ρόλου που έχει να επιτελέσει. 

 

Τεχνολογία 

Η τεχνολογία αποτελεί τόσο εργαλείο για την εκπαιδευτικό όσο και εργαλείο 

μάθησης για τα παιδιά. Η μορφή που παίρνει η τεχνολογία στο νηπιαγωγείο 

αρχίζει από  ηλεκτρονικά παραμύθια, παραμύθια ή παιχνίδια με ήχους, λογισμικά 

που ενισχύουν την λύση προβλήματος και άλλες δεξιότητες, λογισμικά που 

βοηθούν τα παιδιά να φτιάχνουν ιστορίες ( π.χ. Kidspiration, Inspiration, Story 

Book Weaver, Movie Maker, StageCast Creator, KidPad,  powerpoint, διαδύκτιο, 

διαδραστικός πίνακας, smart notebook).  

Η αναπτυξιακά κατάλληλη χρήση της τεχνολογίας αποτελεί το βασικότερο κριτήριο 

για την ένταξη της στο νηπιαγωγείο. Ανάλογα με την ηλικία και τις εμπειρίες των 

παιδιών η επαφή με την τεχνολογία γίνεται σε διαφορετικό βαθμό και μορφή. 

Επίσης εννοείται  ότι σε καμία περίπτωση η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τις 
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Σε καμία περίπτωση 
η τεχνολογία δεν 
αντικαθιστά τις 
βιωματικές 
εμπειρίες των 
παιδιών αλλά τις 
ενισχύει και τις 
εμπλουτίζει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η παρατήρηση των 
παιδιών αποτελεί 
έναν από τους 
καταλληλότερους 
τρόπους συλλογής  
πληροφοριών. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

βιωματικές εμπειρίες των παιδιών αλλά τις ενισχύει και τις εμπλουτίζει. 

Η κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να αποφασίσει πώς και πότε μπορεί να κάνει 

χρήση της τεχνολογίας μέσα στα πλαίσια του ελεύθερου, δομημένου παιχνιδιού 

(π.χ. στο κέντρο μάθησης Η/Υ) είτε κατά τη διάρκεια δομημένων δραστηριοτήτων 

(π.χ. κατά τη διάρκεια της ΔΔΑ με το Story book weaver). Τα παιδιά είναι 

σημαντικό να έρχονται σε επαφή με την τεχνολογία και όρους σχετικούς με την 

τεχνολογία πάντα μέσα σε ένα οργανωμένο πλαίσιο που στοχεύει στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη τους.  

Η τεχνολογία εξελίσσεται γι’ αυτό είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να 

ενημερώνονται συνεχώς για να μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά εμπειρίες με 

τα πιο κατάλληλα και σύγχρονα μέσα. 

 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των παιδιών πρέπει κυρίως να γίνεται μέσα στο φυσικό τους 

περιβάλλον μάθησης και μέσα από συστηματική παρατήρηση και καταγραφή της 

ανάπτυξης και μάθησης τους. Η παρατήρηση των παιδιών (π.χ. την ώρα που 

παίζουν) αποτελεί έναν από τους καταλληλότερους τρόπους συλλογής τέτοιων  

πληροφοριών και περιλαμβάνει τη συχνή και εκτεταμένη καταγραφή (συνεχής ή 

επεισόδια), συμπεριφορών χωρίς αρχική ερμηνεία η αξιολόγηση. Επίσης, η 

παρατήρηση μπορεί να πάρει διάφορες μορφές όπως μέσα από  σημειώσεις, 

αυτούσια αποσπάσματα, οπτικογραφήσεις, μαγνητοφωνήσεις, ημερολόγιο, λίστες 

ελέγχου, λίστες με αναλογική κλίμακα κ.ά. Η ποικιλία τεχνικών και στρατηγικών 

αξιολόγησης ενισχύει και αναγνωρίζει τις ατομικές διαφορές στη μάθηση. 

Το portfolio αποτελεί ένα σημαντικό και ποιοτικά κατάλληλο τρόπο συλλογής 

πληροφοριών για την ανάπτυξη και μάθηση του παιδιού αφού δίνει μια πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα του παιδιού. Η διαδικασία που ακολουθείται για τη 

διαμόρφωση ενός portfolio περιλαμβάνει τη συλλογή των δουλειών του παιδιού 

(με οποιοδήποτε από τους τρόπους που αναφέρονται πιο πάνω για την 

παρατήρηση), τη ξεκάθαρη διατύπωση στόχων που περιγράφουν την ανάπτυξη 

του παιδιού καθώς και την ενεργή εμπλοκή των παιδιών στη συλλογή και 
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διαμόρφωση του υλικού.   

Η παρατήρηση ως κύριο μέσο αξιολόγησης  γίνεται  

(α) για τα παιδιά, για να αξιολογήσουμε την ανάπτυξη, μάθηση, κίνητρα, 

και πιθανές ιδιαίτερες υπηρεσίες που χρειάζονται,  

(β) για τους γονείς , να ενημερωθούν για την εξέλιξη του παιδιού τους 

καθώς και για το πρόγραμμα του σχολείου,  

(γ) για τους εκπαιδευτικούς, να προβαίνουν σε αναστοχασμό σε σχέση με 

την πρακτική τους, το πρόγραμμα τους, τον προγραμματισμό τους, τα 

υλικά τους, και τέλος  

(δ) για την έρευνα, για συλλογή και ανάλυση δεδομένων σε σχέση με νέες 

προσεγγίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

των παιδιών.  

Με αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε τα στοιχεία που πρέπει 

να λάβει υπόψη η εκπαιδευτικός για τα καλύτερα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

τα οποία σχετίζονται:  

(α) με τους λόγους αξιολόγησης οι οποίοι σχετίζονται άμεσα και με το 

ποιον και τι  αξιολογώ (π.χ. οι στόχοι που θέτω αναφέρονται στην 

ανάπτυξη γενικά των παιδιών, ειδικών δεξιοτήτων, στην αξιολόγηση 

υλικού, μεθόδου, του τρόπου επικοινωνίας μου με τα παιδιά),  

(β) τον χρόνο, πότε επιλέγω να αξιολογήσω (π.χ. στην αρχή ενός project, 

στο τέλος μιας δραστηριότητας, στο τέλος του χρόνου), και φυσικά 

(γ) τον τρόπο (π.χ. μέσα από παρατήρηση, παιχνίδι, δομημένη 

δραστηριότητα, ατομικά, ομαδικά).  

 

Τομείς ανάπτυξης 

Ολοκληρώνοντας, με την έμφαση στους συγκεκριμένους τομείς ανάπτυξης και 

τρόπους οργάνωσης της μάθησης θέλουμε να διασφαλίσουμε την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων, στάσεων και την απόκτηση εμπειριών και γνώσεων «που εντάσσονται 

στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών και των μαθητριών προς την κατεύθυνση 

ενός δημιουργικού, κοινωνικού και ικανού για συνεργασία ανθρώπου που 
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Στα πλαίσια όλων 
των τομέων η 
προσδοκία είναι ότι 
τα παιδιά θα 
αναπτύξουν στάσεις, 
δεξιότητες, 
ικανότητες και 
γνώσεις μέσα από 
αναπτυξιακά και 
μεθοδολογικά  
κατάλληλες  
εμπειρίες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

συμμετέχει ενεργητικά στην παραγωγή πολιτισμού και κοινωνικού πλούτου» 

(Πρόταση Επιτροπής προς το Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, 

2008, σελ. 21) 

Πρωταρχικός ρόλος ενός αναλυτικού προγράμματος θα πρέπει να είναι ο 

προσδιορισμός και η αναλυτική περιγραφή των διάφορων τομέων ανάπτυξης του 

παιδιού. Συχνά γίνεται αναφορά στους τομείς ανάπτυξης των παιδιών με κύριο 

διαχωρισμό: γνωστικός τομέας, κοινωνικο-συναισθηματικός και κινητικός. Για την 

εμβάθυνση και επιτυχημένη προσπάθεια προσέγγισης όλων των απαραίτητων 

δομών ο διαχωρισμός των τομέων ανάπτυξης διαμορφώνεται ως εξής: 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

2. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ  

3. ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  

4. ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

Στα πλαίσια όλων των τομέων η προσδοκία είναι ότι τα παιδιά θα αναπτύξουν 

στάσεις, δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις μέσα από αναπτυξιακά και 

μεθοδολογικά  κατάλληλες  εμπειρίες. Η έμφαση των πιο πάνω τομέων είναι 

διαφορετική λόγω των διαφορετικών αναγκών που έχουν τα παιδιά. και τα 

επίπεδα ανάπτυξης τους εξαρτώνται τόσο από το ρυθμό του κάθε παιδιού αλλά 

και τις εμπειρίες-προκλήσεις που του προσφέρουν οι ενήλικες γύρω του και το 

περιβάλλον του. 

Ο κάθε τομέας, στη συνέχεια, παρουσιάζεται με συγκεκριμένη δομή η οποία 

αναφέρεται σε άξονες, επιδιώξεις και πρακτικές εφαρμογές. Οι ΑΞΟΝΕΣ, είναι το 

γενικότερο πλαίσιο ικανοτήτων του κάθε τομέα. Οι  ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ αποτελούν 

συγκεκριμένες ικανότητες ή δεξιότητες που αναμένουμε να καλλιεργήσουν τα 

παιδιά και οι ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ αναφέρονται σε ενδεικτικές 

δραστηριότητες  που υποστηρίζουν τους άξονες και ικανοποιούν τις επιδιώξεις. 

Λόγω του εύρους των ηλικιών σε κάθε πρακτική εφαρμογή αναφερόμαστε στις 

αναμενόμενες προσδοκίες καλύπτοντας το πλαίσιο 3 χρόνων μέχρι την 

προδημοτική ηλικία. 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Η προσωπική και κοινωνική συνειδητοποίηση περιλαμβάνει την ανάπτυξη των παιδιών σε προσωπικό 

και κοινωνικό επίπεδο με έμφαση ανάμεσα σε άλλα στην ανάπτυξη της ανεξαρτησίας, της 

αυτοεξυπηρέτησης, της προσωπικής υγείας και ασφάλειας, των σχέσεων, της ταυτότητας του φύλου 

και της συνεργασίας. 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Προσδοκίες Ενδεικτικές 
Δραστηριότητες 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Ταυτότητες 
 
 
 
 
 
 
 

Το παιδί να αντιληφθεί 
τις πολλαπλές του 
ταυτότητες (π.χ. κορίτσι, 
αδελφή, φίλη, από τη 
Λευκωσία, από την 
Κύπρο κτλ) 

 

 

 

 

 

 

Να αναγνωρίζει γνωστά 
πρόσωπα 

Να αναγνωρίζει τον 
εαυτό του στον καθρέφτη 
ή σε μια φωτογραφία 

Να αναφέρει  τα άτομα 
της οικογένειας του και 
τις σχέσεις τους 

Να συζητά και να εξηγά 
τις σχέσεις και τις 
ταυτότητες του καθενός 
στην οικογένεια και του 
εαυτού του 

Δημιουργία χώρου ή 
άλμπουμ με 
οικογενειακές 
φωτογραφίες  

Συζήτηση και ανάλυση 
οικογενειακού δέντρου 
μέσω φωτογραφιών 

Ανάγνωση 
παραμυθιών με 
καινούρια αδελφάκια, 
παππού ή γιαγιά 

 

Ανεξαρτησία και 
αυτοπεποίθηση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να αναπτύξει θετική 
αυτοεικόνα και 
αυτοπεποίθηση σε 
σχέση με τις ικανότητες 
τους  

 

                         

Να εξερευνά τον κόσμο 
με όλες του τις αισθήσεις 
και να κάνει 
ανακαλύψεις 

Να δοκιμάζει τη χρήση 
καινούριων αντικειμένων  

Να είναι πρόθυμο να 
λύνει προβλήματα με 
πολλαπλούς τρόπους και 
να ψάχνει νέα δεδομένα     

Δημιουργία 
αυτόνομων εργασιών 
ως ρουτίνα π.χ. το 
παιδί υπεύθυνο για τις 
παρουσίες, για το 
συγύρισμα, για τις 
τουαλέτες κ.ά. 

Παρουσίαση νέων 
χρήσεων παλιών 
παιχνιδιών 
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Στάση μάθησης Να παρουσιάζει 
περιέργεια και να 
αναπτύξει  θετική στάση 
απέναντι στις  νέες 
εμπειρίες και γνώσεις 

Να συμμετέχει σε 
ομαδικές δραστηριότητες 
και να εισηγείται 
δράσεις. Να 
ενδιαφέρεται για το 
καινούριο και το 
διαφορετικό  

 

 

Αυτοεξυπηρέτηση 
 

Να αποκτήσει 
ανεξαρτησία και 
δεξιότητες για να  πάρει 
την ευθύνη για την 
προσωπική του υγιεινή 
(ντύσιμο, φαγητό) 

 

Να πλένει τα χέρια πριν 
το φαγητό και να 
χρησιμοποιεί πιρούνι ή 
κουτάλι κατά τη διάρκεια 
του φαγητού 

Να ανοίγει από μόνο του 
τη τροφή που βρίσκεται 
σε κουτιά 

Να τρώει, να πλένεται 
και να δένει μόνο του τα 
κορδόνια του 

Συμμετοχή στη 
διαδικασία φαγητού 
και ντυσίματος 

Δραστηριότητα 
υιοθέτησης  και 
φροντίδας κούκλας για 
το σαββατοκύριακο 
στο σπίτι 

Φροντίδα κατοικίδιου 
(π.χ. ψάρι) στην τάξη 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Κοινωνική γνώση  
Κοινωνικές 
δεξιότητες 
 

Να μάθει να βοηθά, να 
μοιράζεται, να 
συνεργάζεται, να 
προσδιορίζει και να λύνει  
προβλήματα 

Να γνωρίσει  και να 
σέβεται τις ανάγκες των 
άλλων και να παίρνει την 
ευθύνη για τις ενέργειές 
του  

Να αντιληφθεί την 
λειτουργία της ομάδας 
και να αναπτύξει 
ικανότητες εισδοχής και 
εξόδου στην ομάδα 

Να αναπτύξει φιλίες 

Να ανέχεται άλλα παιδιά 
στο χώρο του  

Να δίνει ένα παιχνίδι σε 
ένα άλλο παιδί και να 
παίρνει άλλο 

Να περιμένει τη σειρά 
του 

Να συνεργάζεται στην 
οργάνωση ενός 
παιχνιδιού 

 

Να συμμετέχουν σε 
παιχνίδια με 
εναλλακτική 
συμμετοχή π.χ. φιδάκι 

Να διατυπώνουν 
κανόνες για παιχνίδια 
που δημιουργούν τα 
ίδια και να μοιράζουν 
ρόλους 

Να μοιράζονται 
υπευθυνότητες κατά τη 
διάρκεια του 
παιχνιδιού στο 
κουκλόσπιτο 

Να δραματοποιούν 
ομαδικά παραμύθια 

Να συμμετέχουν σε 
ομαδικά παιχνίδια 
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ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Ανάγκες άλλων 
 
 
 
 
 

Να συνειδητοποιήσει ότι 
όλα τα άτομα είναι ίσα 
και να μάθει να σέβεται 
και να εκτιμά ατομικές, 
πολιτιστικές, 
θρησκευτικές  ομοιότητες 
και διαφορές  

Να δίνει ένα παιχνίδι σε 
ένα παιδάκι που κλαίει 
και να παίρνει ένα άλλο 

Να ακολουθεί τους 
κανόνες της τάξης  

 

Σε γλωσσικές 
δραστηριότητες 
ακούνε προσωπικές 
εμπειρίες άλλων 
παιδιών και να 
μοιράζονται δικές τους 

Ανάγνωση 
παραμυθιών που 
αναδύουν τη 
διαφορετικότητα 

Σεβασμός προς 
τους κανόνες  
 
 

Να αντιληφθεί και να 
τηρεί καθορισμένα 
πλαίσια και όρια  

Να αναγνωρίζει  και να 
αναφέρει παραβίαση 
των κανόνων της τάξης  

Συμμετοχή στη 
διατύπωση των 
κανόνων της τάξης ή 
ενός παιχνιδιού και 
των επιπτώσεων σε 
περίπτωση 
παραβίασης τους 

 

Όρια και 
επιπτώσεις 
συμπεριφοράς 
 
 

Να αναγνωρίζει τις 
επιπτώσεις της 
συμπεριφοράς του 

Να αναπτύξει ένα 
αυξανόμενο ενδιαφέρον 
για τον κόσμο γύρω του 
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ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 

Η συναισθηματική ισορροπία περιλαμβάνει την ανάπτυξη των παιδιών σε συναισθηματικό επίπεδο 

και συγκεκριμένα την  κατανόηση, αποδοχή και έκφραση συναισθημάτων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

επιβίωσης,  την αναγνώριση του εαυτού ως ξεχωριστή οντότητα και την ανάπτυξη σχέσεων 

εμπιστοσύνης. 

ΑΞΟΝΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Προσδοκίες Ενδεικτικές 

Δραστηριότητες 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

Αναγνωρίζουν τα 
διάφορα συναισθήματα 
σε εκφράσεις προσώπου, 
εικόνες, κούκλες κλπ  

 

Ανταποκρίνεται με  
ζωντάνια και 
ενθουσιασμό στα 
άτομα που το 
φροντίζουν 

Ανακαλύπτει τις 
διάφορες 
συναισθηματικές 
εκφράσεις (π.χ. 
ευχαρίστησης και 
δυσαρέσκειας) 
παρατηρώντας τις 
αλλαγές στο 
πρόσωπο και το 
σώμα  

Ονομάζει απλά 
συναισθήματα 
όπως χαρά, λύπη 
κλπ. 

Παιγνίδι με φατσούλες 
ή ζάρια 
συναισθημάτων 

Παιχνίδι με εικόνες 
που δείχνουν 
ανθρώπους ή και ζώα 
με συναισθηματικές 
εκφράσεις   

Συναρμολόγηση  παζλ 
ανθρώπινου 
προσώπου με έμφαση 
στα χαρακτηριστικά 
του προσώπου -
συναισθηματικές 
εκφράσεις 

Τραγούδια για τα 
συναισθήματα με 
μιμητικές κινήσεις. 

Λεκτικά παιγνίδια 

ΕΚΦΡΑΣΗ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

 

Ονομάζει ή/και 
αναγνωρίζει τα δικά του 
συναισθήματα της χαράς, 
της λύπης κ.λπ. 

Μιλά για τα 
συναισθήματά του σε 
συνομήλικους ή ενήλικες. 

Εκφράζει μη λεκτικά τα 
συναισθήματά του 
(Φωνή/Πρόσωπο/Σώμα/ 
Σχέδιο κλπ). 

Εκφράζει ξεκάθαρα 
τα συναισθήματα 
του ( π.χ. 
δυσαρέσκεια, 
ευχαρίστηση, θυμό, 
λύπη) ανάλογα με 
την περίσταση 

Εκφράζει τα 
συναισθήματα του 
λεκτικά, με το 
σχέδιο, με την 
κίνηση. 

Συμπληρώνουν τις 
φράσεις: 

- Όταν χαίρομαι, 
θυμώνω, νιώθω σαν 
... 

- Για να μου περάσει 
ο θυμός ... 

Δραματοποιούν 
σχετικές ιστορίες 
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ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

 

Ορίζει (λεκτικά ή μη) τα 
διάφορα συναισθήματα.  

 

 

Παρακολουθεί άλλα 
παιδιά να 
εκφράζουν 
συγκεκριμένα 
συναισθήματα (π.χ. 
κλάμα, χαρά) 

Εξηγεί/αναφέρει 
περιπτώσεις όπου 
βιώνονται διάφορα 
συναισθήματα.   

Δίνει παραδείγματα 
συναισθηματικά 
φορτισμένων 
καταστάσεων.   

Περιγράφει εικόνες 
με συναισθηματικό 
‘περιεχόμενο’ 

Παρατηρούν τα 
συναισθήματα του/της 
φίλου/ης  

Αξιοποιούμε εικόνες 
που παρουσιάζουν 
εικόνες με φοβισμένα 
ζώα.  

Περιγράφουν τα 
συναισθήματα των 
ζώων όπως φαίνονται 
στην εικόνα.   

Κάνουν υποθέσεις για 
την αιτία του φόβου 
τους.  

Βρίσκουν λύσεις για 
να διώξουν το φόβο 
τους.  

EΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

 

Αναγνωρίζει και αντιδρά 
κατάλληλα στα 
συναισθήματα των άλλων 
παιδιών. 

Δείχνει να νοιάζεται για 
τα συναισθήματα των 
άλλων παιδιών. 

Λύνει καβγάδες που 
αφορούν ένα παιχνίδι 

Σέβεται την περιουσία 
των άλλων παιδιών. 

Το παιδί να κάνει 
προσπάθεια για να 
παρηγορήσει 
ενήλικες ή άλλα 
παιδιά 

Αναγνωρίζει τη 
διαφορετικότητα 
όσον αφορά τα 
συναισθήματα που 
μπορεί να βιώνει 
κάποιος για την ίδια  
κατάσταση ή και 
αντικείμενο  

 

Όποτε ένα παιδί 
νιώθει άσχημα τα 
υπόλοιπα παιδιά 
αναλαμβάνουν να 
βρουν τρόπους να του 
αλλάξουν τη διάθεση 
και αναφέρουν 
προσωπικές εμπειρίες 

Τα παιδιά εκφράζουν 
με διάφορους 
τρόπους τα 
συναισθήματα που 
έχουν νιώσει με το 
αυγό–μωρό τους.   

Μιλούν για τα πιθανά 
συναισθήματα των 
γονιών τους 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

Αντιδρά ήρεμα σε 
προκλήσεις των 
συνομηλίκων 

Δέχεται να μη γίνεται 
πάντα το δικό του 

Περιμένει τη σειρά του 

Τα παιδιά 
αναλαμβάνουν να 
λύσουν τη διαφωνία 
τους 
χρησιμοποιώντας 
τους κανόνες της 
τάξης (να 
αποφασίσουν μόνοι 
τους, να ρίξουν 

Τα παιδιά εισηγούνται  
τρόπους να λύνουν 
πιθανές διενέξεις κατά 
τη διάρκεια του 
παιχνιδιού 

Δραματοποιούν 
καταστάσεις 
διενέξεων και 
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Μπορεί μόνο του να 
διαπραγματευτεί με τους 
συνομήλικούς του και να 
δεχτεί την ευθύνη και τις 
συνέπειες της 
συμπεριφοράς του  

κλήρο, να ρωτήσουν 
ένα φίλο ή τη 
νηπιαγωγό) 

βρίσκουν  λύσεις 
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ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Οι κινητικές ικανότητες επικεντρώνονται σε δεξιότητες που σχετίζονται με την βιοσωματική ανάπτυξη 

δίνοντας έμφαση σε δεξιότητες όπως ο έλεγχος του σώματος, ο συντονισμός (π.χ. χεριού-ματιού, 

ποδιού-ματιού), η σταθερότητα και η ισορροπία (π.χ. τρέξιμο, ρίξιμο, πιάσιμο) 

Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν για τον εαυτό και το περιβάλλον τους μέσα από ένα σύμπλεγμα 

ικανοτήτων  κίνησης οι οποίες αυξάνονται με ταχύ ρυθμό. Μπορούν να χειριστούν τα αντικείμενα και 

να ερευνήσουν το περιβάλλον μέσα από όλες τις αισθήσεις τους αποκτώντας εμπειρίες και γνώσεις οι 

οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για τη μετέπειτα  ολόπλευρη ανάπτυξή τους. 

ΑΞΟΝΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Προσδοκίες 

 
Ενδεικτικές 

Δραστηριότητες 
ΧΡΗΣΗ, 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΜΥΩΝ 

 

Αναγνωρίζει τα 
διάφορα μέρη του 
σώματός του και  
κατανοεί τον τρόπο 
που κινούνται. 

Κινείται με 
συγκεκριμένο στόχο 
και  συντονισμό 

Κατανοεί  διάφορες 
κινητικές έννοιες και 
έννοιες χώρου όπως 
δεξιά-αριστερά, 
πάνω- κάτω, 
μπροστά-πίσω, 
μέσα- έξω κλπ 

Εκτελεί ανάλογα με 
τις φυσικές του 
δυνατότητες και το 
στάδιο ωρίμανσής 
του βασικές κινητικές 
δεξιότητες  
μετακίνησης όπως 
περπάτημα, τρέξιμο, 
πήδημα κλπ και 
σταθεροποίησης  
όπως δίπλωση, 
διάταση, στροφή , 
μάζεμα-τέντωμα κλπ  

Να αγγίζει τα βασικά μέρη 
του σώματος του 
ακούγοντας παραγγέλματα 
και μιμούμενο κάποιον 
ενήλικα. 

Αναγνωρίζει και ονομάζει 
τα βασικά μέρη του 
σώματός του και ενέργειες 
που κάνει με τα χέρια και τα 
πόδια. 

Ανακαλύπτει, 
χρησιμοποιώντας το σώμα 
του διάφορους τρόπους 
μετακίνησης .  

Τοποθετεί αντικείμενα μέσα 
ή έξω, πάνω ή κάτω 
ανάλογα με το παράγγελμα. 

Ακολουθεί οδηγίες με όρους 
μπροστά, πίσω, πλάγια για 
να διανύσει μια διαδρομή. 

Κάνει βήματα προς τα πίσω 
γρήγορα, τρέχει γρήγορα,  
έχει ευκινησία και ταχύτητα. 

Κινείται στην ακρόαση 
μουσικής και με βάση το 
ρυθμό 

Παιγνίδι με κούκλες. 

Συναρμολόγηση  παζλ 
ανθρώπινου σώματος και 
ονομασία βασικών μελών. 

Τραγούδια για το σώμα με 
μιμητικές κινήσεις. (π.χ. 
χόκυ-πόκυ, κεφάλι-ώμοι 
κλπ) 

Λεκτικά παιγνίδια όπως τι 
μπορώ να κάνω με....τα 
χέρια, τα πόδια .. και ο 
Γιάννης λέει να 
ακουμπήσετε τα αυτιά σας... 

Στο πλαίσιο 
δραστηριοτήτων Φυσικής 
Αγωγής ανακαλύπτει 
διάφορους τρόπους για να 
ισορροπήσει, να 
μετακινηθεί, να τρέξει κλπ. 

Παιγνίδι κρυμμένου 
θησαυρού.  

Χρήση χαρτών με 
διαδρομές. 

Υπαίθριο ελεύθερο και 
δομημένο παιγνίδι. 
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Ισορροπεί και 
συντονίζει τις 
κινήσεις του 

Συσχετίζει τις 
βασικές κινήσεις του 
με ρυθμό ή μουσική 
(μουσική αγωγή) 

 

Κινείται στο χώρο με 
κινήσεις που υποβάλλει 
καθαρά το είδος της 
κίνησης (π.χ. περπάτημα, 
πήδημα, τρέξιμο, σύρσιμο ) 
και με τις αλλαγές της 
μουσικής όσον αφορά το 
χρόνο (π.χ. αργά-γρήγορα-
παύση),  την ένταση 
(δυνατές-ελαφριές 
κινήσεις),  την τονικότητα 
(π.χ. κινήσεις στο ψηλό-
μεσαίο- χαμηλό επίπεδο) 
την χροιά (π.χ. συνεχείς –
κοφτές κινήσεις) 

 

Δραστηριότητες με μικρά 
και μεγάλα όργανα 
γυμναστικής. 

Γνωριμία με αθλήματα 
όπως σκυταλοδρομία, 
καλαθόσφαιρα, 
πετόσφαιρα. 

Ακρόαση μουσικής 

Κινητικά παιγνίδια με 
μουσική. 

 

ΧΡΗΣΗ, 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΜΙΚΡΩΝ ΜΥΩΝ 

Αναπτύξει την 
ικανότητα 
συντονισμού χεριού 
ματιού. 

Χειρίζεται μικρά 
εργαλεία, αντικείμενα 
και υλικά- ελέγχει 
τους μυς των χεριών 
του 

 

 

Τοποθετεί αντικείμενα σε 
δοχείο με μικρό άνοιγμα. 

Περνάει χάντρες μεγάλου 
μεγέθους σε σχοινί. 

Γεμίζει ή αδειάζει δοχεία με 
άμμο , νερό ή σπόρους 

Ενώνει διακεκομμένες 
γραμμές με μαρκαδόρο και 
μετά τις κόβει με ψαλίδι 

Ρίχνει αντικείμενα σε 
στόχο. 

Κρατάει άνετα το κουτάλι 
όταν τρώει μόνο του. 

Χρησιμοποιεί 
μαρκαδόρους/χοντρά 
χρώματα στο χαρτί. 

Παίζει με ζυμάρι ή πηλό.  

Ζωγραφίζει με πινέλο χωρίς 
να λερώνει και να 
λερώνεται.  Κόβει εικόνες με 
ψαλίδι. 

Παιχνίδι με παιδαγωγικό 
υλικό-επιτραπέζια παχνίδια 
εμπορίου όπως 
ενσφηνώματα, χάντρες, 
παζλς, τουβλάκια κλπ. 

Εικαστικές ενασχολήσεις με 
παστέλς, χρώματα, 
νερομπογιές, ζυμάρι, 
κολλητική. 

Χρήση αμμοδοχείου και 
υδροδοχείου. 

Αξιοποίηση των κέντρων 
μάθησης-οικοδομικό υλικό, 
κουκλόσπιτο και 
ηλεκτρονικός υπολογιστής. 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Να αναπτύξει σωστές 
διατροφικές 
συνήθειες 

Να συνειδητοποιήσει 
τη μεγάλη σημασία 
της άσκησης   στη 
ζωή του 

Να ενημερωθεί για τα 
μέτρα και τις 
προφυλάξεις που 
πρέπει να παίρνει 
για να αποφεύγονται 
τα ατυχήματα. 

Να γνωρίσει τις 
συνέπειες από 
απερίσκεπτη και 
επικίνδυνη 
συμπεριφορά. 

Να αποδέχεται και να 
σέβεται τις ατομικές 
διαφορές των άλλων 
παιδιών 

 Παιχνίδια γεύσεων με 
διάφορες τροφές. 

Παρασκευές διάφορων 
εδεσμάτων (κρέμα, 
φρουτοσαλάτα, όσπρια, 
σαλάτα). 

Περιγραφή και συζήτηση 
σχετικών εικόνων και 
ακρόαση  ιστοριών. 

Θεατρικό παιγνίδι και 
υπόδηση ρόλων. 

Αξιοποίηση προσωπικών 
περιστατικών με ατυχήματα. 

Παρατηρήσεις και 
καταγραφές εξωτερικών 
χαρακτηριστικών του 
σώματος των παιδιών. 

Ακρόαση και συζήτηση 
ιστοριών  για παιδιά με 
ειδικές ικανότητες και 
ατομικές διαφορές. 
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ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η γνωστική ανάπτυξη των παιδιών εμπεριέχει τα εξελισσόμενα κίνητρα για αλληλεπίδραση, 

εξερεύνηση και μάθηση, την αναδυόμενη δομή εννοιολογικών αναπαραστάσεων τόσο των οντοτήτων 

όσο και των σχέσεων που εμφανίζονται στον κόσμο γύρω τους αλλά και τους διάφορους 

μετασχηματισμούς ως προς τις δεξιότητες που καθορίζουν τη διασύνδεση σκέψης και δράσης, την 

ενσυνειδησία και τον αυτοέλεγχο. Τα ερεθίσματα, η φύση του περιβάλλοντος κόσμου και η δράση της 

τάξης ως κοινότητας μανθανόντων έχουν σημαντικό ρόλο στη μεταβολή, τη δόμηση και την αναδόμηση 

που χαρακτηρίζουν τη γνωστική ανάπτυξη του νηπίου. Με άλλα λόγια, η γνωστική ανάπτυξη 

επιτυγχάνεται όχι μόνο χάρη στον έμφυτο νοητικό εξοπλισμό του ατόμου αλλά και μέσα από τη 

διαμεσολάβηση του κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντός  του.  

 
ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Προσδοκίες Ενδεικτικές 
Δραστηριότητες 

ΛΥΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  

 

Να εμπλέκεται 
σε δοκιμή και 
πειραματισμό 
στην 
προσπάθεια 
επίλυσης 
προβλημάτων 

Να διατυπώνει 
γενικεύσεις σε 
σχέση με τον 
τρόπο επίλυσης 
όμοιων 
προβλημάτων 

Αξιολογεί και 
αναθεωρεί 
στρατηγικές 
επίλυσης 
προβλημάτων 
που 
ακολούθησε  

Να διατυπώνει 
προβλήματα 

Ταξινομεί τα παιχνίδια του 
ως προς ένα κριτήριο (π.χ. 
είδος, χρώμα κ. ά) 

Εντοπίζει αν τα παιγνίδια 
είναι ένα ή πολλά, αν 
χωρούν σε ένα δοχείο ή 
όχι, αν πρέπει να 
ταξινομηθούν και πως 

Εντοπίζει ποια παιχνίδια 
λείπουν, που πρέπει να 
τοποθετηθούν και πως. 

Δοκιμάζει με διάφορους 
τρόπους να τοποθετήσει τα 
κομμάτια παζλ στο 
σανιδάκι 

Συμμετέχει στην εικονική 
και προφορική διατύπωση 
προβλημάτων με δεδομένα 
που του δίνονται  

Διατυπώνει προφορικές 
υποθέσεις που αφορούν 
καθημερινές καταστάσεις 
και επισημαίνει λύσεις (π.χ. 
Αν αφήσουμε τα παιχνίδια 
ασυγύριστα θα…, Αν δεν 
πλένω τα χέρια μου πριν το 
φαγητό θα…) 

ΚΡΙΣΗ - ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΣΚΕΨΗ  

Να συγκρίνει 
πληροφορίες, να 
διαμορφώνει 

Παρατηρεί ένα παιδάκι 
που κλαίει και του δίνει 
ένα παιχνίδι 

Δίνω στο παιδί επιλογές ως 
προς το παιχνίδι με το 
οποίο θα παίξει ή τη 
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άποψη και να 
κρίνει 
καταστάσεις  

Να 
χρησιμοποιεί τη 
γλώσσα για να 
οργανώνει τη 
σκέψη του 

Να εξηγεί και να 
τεκμηριώνει τις 
αποφάσεις του 

Να κάνει 
συγκεκριμένες 
επιλογές με 
βάση την 
αξιολόγηση 
δεδομένων 

Διά δοκιμής και πλάνης 
τοποθετεί ενσφηνώματα 
στη θέση τους 

Αποφασίζει συγκρίνοντας 
που θα τοποθετήσει το 
κάθε παιγνίδι  

Προβλέπει και απαντά στο 
γιατί  δίνει μια 
συγκεκριμένη λύση 

Λαμβάνει απόφαση και 
επιχειρηματολογεί  
εξηγώντας το συλλογισμό 
του.  

                  

 

δραστηριότητα με την οποία 
θα ασχοληθεί 

Παρακολουθεί διήγηση 
ιστοριών που αναφέρονται 
σε διλλήματα  και 
συμμετέχει στη συζήτηση 
επιχειρηματολογώντας για 
την άποψη του 

Συμμετέχει στην 
εβδομαδιαία δραστηριότητα 
παρουσίασης και κριτικής 
συγκεκριμένου παραμυθιού 

Διατυπώνει κανόνες που 
αναφέρονται στην 
κατάλληλη συμπεριφορά 
στο σχολείο και απέναντι 
στους άλλους 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 
ΣΚΕΨΗ  

 

Να εκφράζει τις 
σκέψεις του με 
πολλαπλούς 
τρόπους 

Να 
χρησιμοποιεί με 
ένα καινούριο 
τρόπο κάτι 
παλιό και οικείο 

 

 

Βρίσκει διάφορους 
τρόπους να εκφράζει τις 
ανάγκες τους 

Χρησιμοποιεί με 
διάφορους τρόπους ένα 
παιχνίδι 

Δοκιμάζει τις ιδέες του 

Σχεδιάζει αδρομερώς με 
βάση την προηγούμενη 
του εμπειρία, προβλέπει 
και   δοκιμάζει τις ιδέες 
του 

Προγραμματίζει και 
σχεδιάζει δικές του λύσεις 
τις οποίες διερευνά και 
αξιολογεί 

 

Δίνω την ευκαιρία στο 
παιδ’ι να χρησιμοποιήσει 
ένα παιχνίδι με διάφορους 
τρόπους (π.χ. σάλι ή 
καπέλο) 

Συμμετοχή σε 
κοινωνικοδραματικό και 
φανταστικό  παιχνίδι  

Εμπλοκή στην παραγωγή 
ποικιλίας μουσικών ήχων ή 
κινήσεων 

Σύνθεση ή καταγραφή ως 
ανταπόκριση σε μια ευρεία 
ποικιλία ερεθισμάτων (π.χ. 
αναπαράσταση ιστοριών, 
μουσικών κομματιών και 
ιδεών μέσω χορού) 

Δημιουργία κατασκευών με 
τη χρήση ευρείας ποικιλίας 
υλικών (π.χ. τούβλα, 
κυβάκια, ξύλα, lego κ.ά.) με 
διάφορους τρόπους (π.χ. 
καρφώνοντας, βιδώνοντας, 
ενώνοντας με κόλλα, 
ράβοντας κ.ά.) 
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ - 
ΔΟΜΗΣΗ 
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ  

 

Να αλληλεπιδρά 
με το 
περιβάλλον και 
να συλλέγει  
πληροφορίες  

Να διαπιστώνει 
ομοιότητες και 
διαφορές 
αντικειμένων και 
καταστάσεων  

Να σχηματίζει 
νέες έννοιες 

Να 
πειραματίζεται 
και να θέτει υπό 
δοκιμασία τις 
διάφορες 
έννοιες και να 
αξιολογεί τη 
χρησιμότητα 
τους  

Να επικαλείται 
και να 
χρησιμοποιεί 
έννοιες στην 
επίλυση 
προβλημάτων  

Να  περιγράφει 
συμβολικές 
έννοιες με το 
λόγο 

Βιώνει τα αντικείμενα 
γύρω του μέσα από τις 
αισθήσεις του 

Οργανώνει εντοπίζοντας 
ομοιότητες και διαφορές 
με βάση εμφανή  
χαρακτηριστικά 

Εντοπίζει το ξένο στοιχείο, 
εντάσσει υποομάδα 
αντικειμένων σε μια 
γενικότερη 

Περιγράφει συγκεκριμένες 
εμπειρίες και γεγονότα 
ακολουθώντας τη  χρονική 
αλληλουχία των 
γεγονότων 

Διατυπώνει οδηγίες για 
την αναγνώριση μιας 
έννοιας, με βάση τις 
εμπειρίες και τα βιώματά 
του  

Προσφορά ευκαιριών 
εξερεύνησης 
συγκεκριμένων 
αντικειμένων (π.χ.  κύβους, 
μουσικά όργανα, όργανα 
στην αμμοδόχο, μπάλες) 

Ομαδοποίηση 
αντικειμένων (π.χ. κύβοι, 
αυτοκινητάκια, εικόνες, 
κουμπιά, χάντρες) με βάση 
διάφορα κριτήρια 

Δημιουργία 
ιστοδιαγράμματος που να 
στηρίζεται στην επιλογή 
συγκεκριμένων 
αντικειμένων ή 
καταστάσεων (π.χ. φρούτο 
ή παιχνίδι που μου αρέσει) 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Να παρατηρεί 

Να ταξινομεί 

Να αντιστοιχεί 

Να σειροθετεί 

Να υγκρίνει 

 

 

Παρατηρεί τα αντικείμενα 
και τους ανθρώπους γύρω 
του 

 

Ταξινομεί αντικείμενα με 
βάση δικό του κριτήριο 

Σειροθετεί και αντιστοιχεί 
αντικείμενα με 
συγκεκριμένο κριτήριο.  

Ταξινομεί και σειροθετεί με 
περισσότερα από ένα 

Οργανώνω την τάξη σε 
ομάδες και ζητώ από τα 
παιδιά να ακολουθούν τον 
κανόνα της ομαδοποίησης 

Τα παιδιά επισημαίνουν 
την παρουσία τους στην 
τάξη αντιστοιχώντας τη 
φωτογραφία τους με το 
όνομα τους 

Συμμετοχή σε 
δραστηριότητα 
σειροθέτησης με τη χρήση 
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 κριτήρια και αναλύει το 
σκεπτικό του 

Συγκρίνει, σχολιάζει και 
υποθέτει καταστάσεις και 
δοκιμάζει να επαληθεύσει 
τις σκέψεις του 

εικόνων δίνοντας έμφαση 
στη χρονική αλληλουχία 

Δίνω στα παιδιά υλικά 
(π.χ. αυτοκινητάκια, 
κύβους, εικόνες, λέξεις, 
αριθμούς)  για να τα 
ταξινομήσουν, να 
σειροθετήσουν ή να τα 
αντιστοιχήσουν. 

ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ 

 

Να 
αναστοχάζεται 
και να 
αναθεωρεί 
προσωπικές 
απόψεις μέσα 
από συλλογισμό 
και αναθεώρηση 
πληροφοριών 

Να συσχετίζει 
γνώσεις και 
εμπειρίες με 
νέες 
καταστάσεις 

Επαναλαμβάνει τη χρήση 
ενός παιχνιδιού 

 Δοκιμάζει να 
χρησιμοποιήσει ένα νέο 
αντικείμενο με τον τρόπο 
που χρησιμοποιούσε ένα 
γνωστό αντικείμενο  

Εφαρμόζει διαισθητικά το 
παλιό σε νέα κατάσταση      

Αναλύει, αξιολογεί και 
σχεδιάζει νέες ιδέες για 
λύση του προβλήματος, 
χρησιμοποιώντας όλη την 
προηγούμενη γνώση του. 

 Προσφέρω στα παιδιά 
καινούρια παιχνίδια για να 
παίξουν (που χρειάζονται 
ήδη ανεπτυγμένες 
δεξιότητες) 

Τα παιδιά επιλέγουν μια 
νέα δραστηριότητα με την 
οποία θέλουν να 
ασχοληθούν στο ελεύθερο 
παιχνίδι αιτιολογώντας την 
επιλογή τους 

Αναδιήγηση της 
διαδικασία ενός 
πειράματος 

Συσχετισμός των κανόνων 
συμπεριφοράς στο σχολείο 
με κανόνες στο σπίτι ή σε 
άλλο περιβάλλον 

 
 
 
 
 

Το κάθε γνωστικό 
αντικείμενο δεν 
αποτελεί αυτοσκοπό 
αλλά μέσο για την 
στήριξη της 
ευρύτερης και 
ισορροπημένης 
ανάπτυξης των 
παιδιών στους 
επιμέρους τομείς 
ανάπτυξης. 

Γνωστικά αντικείμενα 
 

Η εμπλοκή των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων (μουσική αγωγή, εικαστικές 

τέχνες, κοινωνικές σπουδές, γλώσσα, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, φυσική 

αγωγή) θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να στηρίζει την ευρύτερη και 

ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών σε όλους τους τομείς ανάπτυξης. Μέσα σε αυτό 

το πλαίσιο το κάθε γνωστικό αντικείμενο δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά μέσο για 

τη στήριξη της ευρύτερης και ισορροπημένης ανάπτυξης των παιδιών στους 

επιμέρους τομείς ανάπτυξης.  
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Όπως και για τους τομείς ανάπτυξης, στη συνέχεια, το κάθε γνωστικό αντικείμενο 

παρουσιάζεται με συγκεκριμένη δομή η οποία αναφέρεται σε ΑΞΟΝΕΣ, 

ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ και ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. 

Οι πρακτικές εφαρμογές είναι ενδεικτικές και επιδέχονται διαφοροποίηση ανάλογα 

με τα παιδιά για τα οποία προορίζονται κάθε φορά. Όλες οι πρακτικές εφαρμογές 

αναφέρονται σε δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν μέρος ευρύτερων Σχεδίων 

Εξελικτικών Δραστηριοτήτων και αναφέρονται σε ελεύθερο παιχνίδι, δομημένο 

παιχνίδι και δομημένες δραστηριότητες με όλα τα παιδιά. Οι αριθμοί που 

υπάρχουν στις παρενθέσεις μετά από κάθε πρακτική εφαρμογή παραπέμπουν 

στους τομείς ανάπτυξης και υποδεικνύουν πως το κάθε γνωστικό αντικείμενο 

στηρίζει τους διάφορους τομείς ανάπτυξης και ως εκ τούτου πως επιτυγχάνεται 

μέσα από το παρόν αναλυτικό πρόγραμμα η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. 

Για αντιστοιχία ανάμεσα σε πρακτικές εφαρμογές και τομείς ανάπτυξης 

ακολουθήστε τον οδηγό αρίθμησης που ακολουθεί: 

1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

2 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 

3 ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

4 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  

Στη Μουσική Αγωγή δίνεται έμφαση σε ένα ανθρωπιστικό και κοινωνικό-οικοδομιστικό πρότυπο 

μάθησης, όπου αξιοποιούνται τα ενδιαφέροντα, οι γνώσεις και οι εμπειρίες των παιδιών. Λαμβάνεται 

υπόψη ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της μουσικής ο οποίος χαρακτηρίζεται από αυξημένο βαθμό 

ψυχοκινητικής ανταπόκρισης, εκ μέρους του παιδιού. Το παιδί αντιλαμβάνεται βιωματικά τα διάφορα 

μουσικά φαινόμενα, πολλά από αυτά ωστόσο θα μπορέσει να αναλύσει και να επεξεργαστεί σε 

μεγαλύτερη ηλικία.  

Η μουσική, ως μια τέχνη που υπάρχει σε κάθε πολιτισμό, αποτελεί ένα πρωταρχικό μέσο ανθρώπινης 

έκφρασης και επικοινωνίας. Έτσι, η εκπαιδευτικός θα πρέπει να παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον 

μάθησης που θα ωθήσει τα παιδιά να δημιουργήσουν και να εκφραστούν μέσω της μουσικής και του 

ήχου. Σημαντικότατη επιδίωξη  είναι η ενεργός συμμετοχή και η θετική στάση των παιδιών προς την 

μουσική.  

Σκοπός των δομημένων δραστηριοτήτων Μουσικής είναι η μουσική ανάπτυξη όλων των παιδιών μέσα 

από εμπειρίες οι οποίες εδραιώνουν τις δεξιότητες, γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές τους, έτσι 

ώστε, με την ενεργητική συμμετοχή τους ως ακροατές, εκτελεστές και συνθέτες, να επικοινωνούν μέσω 

της μουσικής και να οικοδομήσουν μια δημιουργική δια βίου σχέση με αυτή. (βλ Πρόγραμμα Σπουδών 

Μουσικής). 

Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα της προσέγγισης της Μουσικής 

Ακολουθούνται εξελικτικού τύπου δραστηριότητες βασισμένες στη Παρατήρηση και τη Διερεύνηση 

(αναλυτική, συνθετική και κριτική σκέψη), μέσα από την Ακρόαση, τον Αυτοσχεδιασμό και Σύνθεση, 

καθώς και την Εκτέλεση της Μουσικής. Η μάθηση βασίζεται στην αυτενέργεια του παιδιού.  

Τα παιδιά εμπλέκονται σε μεγάλα και σφαιρικά σχέδια εργασίας μέσα από θεματικές ενότητες όπου 

τους παρέχονται ευκαιρίες για: 

 πολυαισθητηριακές εμπειρίες και εξερεύνηση ήχων μέσα από μια ποικιλία μέσων και ηχογόνων 

αντικειμένων (αντικείμενα, σώμα, κρουστά όργανα)  

 ανάπτυξη μουσικών δεξιοτήτων  

 απόκτηση μουσικών γνώσεων 

 καλλιέργεια συμπεριφορών και στάσεων 
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Η βασική αρχή Ακούω Κάνω Βλέπω (από τον ήχο στο σύμβολο) που αφορά τη γνωστική περιοχή της 

Μουσικής Αγωγής αποβλέπει στην επίτευξη του σκοπού και των επιδιώξεων των δομημένων 

δραστηριοτήτων Οι κύριες παράμετροι που αποτελούν την αρχή αυτή είναι:   

 από το γνωστό στο άγνωστο 

 από το εύκολο στο δύσκολο 

 από το όλο στο επιμέρους 

 από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο 

Το Πρόγραμμα Μουσικής Αγωγής στην Πρωτοσχολική ηλικία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία 

με την κοινότητα. Στο πλαίσιο ενός ανοικτού σχολείου φιλοξενούνται καλλιτέχνες, οργανώνονται 

project  σε συνεργασία με διάφορους πολιτιστικούς φορείς.(Για πλήρη αναφορά και επεξήγηση του 

κάθε σημείου βλ. Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής).  

Οργάνωση Περιεχομένου  

Το Πρόγραμμα Μουσικής Αγωγής στην Πρωτοσχολική ηλικία στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες 

μουσικών δραστηριοτήτων: 1) την Ακρόαση, 2) την Εκτέλεση (Φωνή και Όργανα) και 3) τον 

Αυτοσχεδιασμό και Σύνθεση. Πυρήνα του προγράμματος αποτελούν οι  Μουσικές Δεξιότητες που 

επιδιώκουμε να αποκτήσουν τα παιδιά γύρω από τους τρεις αυτούς άξονες. Σημαντικός στόχος των 

δομημένων δραστηριοτήτων  της Μουσικής είναι τα παιδιά να αποκτήσουν και να ενισχύσουν θετικές 

Στάσεις και Συμπεριφορές σε σχέση με τις μουσικές δραστηριότητες της ακρόασης, της εκτέλεσης και 

της σύνθεσης, προετοιμάζοντας τον αυριανό πολίτη να διαχειρίζεται και να επηρεάζει έμμεσα ή άμεσα 

το περιβάλλον και την κοινωνία στην οποία ζει (βλ. Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής). 

Ταυτόχρονα οι δομημένες δραστηριότητεσς Μουσικής αντλούμ το περιεχόμενο τους από τις μουσικές 

έννοιες.  Στο μέρος που ακολουθεί παρατίθενται οι  μουσικές γνώσεις που αναμένουμε τα παιδιά να 

αποκτήσουν σε σχέση με τις διάφορες μουσικές έννοιες. Οι έννοιες αυτές δεν προσεγγίζονται με  

θεωρητικό τρόπο, ούτε απομονωμένα, αλλά η κατανόησή τους επιτυγχάνεται μέσα από τη βιωματική 

συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες ακρόασης – εκτέλεσης – σύνθεσης και μέσα από την 

επαφή τους με ένα ευρύ ρεπερτόριο μουσικής από όλες τις εποχές, είδη, στυλ και μουσικούς 

πολιτισμούς. Οι έννοιες παρουσιάζονται κατηγοριοποιημένες και συνοψίζονται πιο κάτω.  
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ΧΡΟΙΑΣ 

 

- Πηγές ήχου (φωνή, ήχοι περιβάλλοντος, ήχοι σώματος,  ηχογόνα 

αντικείμενα, αυτοσχέδια όργανα και όργανα τάξης) 

- Τρόποι παραγωγής ήχων (π.χ. τρίψιμο, χτύπημα, κούνημα) 

- Όργανα αντιπροσωπευτικά των τριών οικογενειών (έγχορδα, πνευστά 

και κρουστά όργανα)   

ΜΕΛΩΔΙΚΕΣ - Τονικό ύψος (ψηλοί, χαμηλοί ήχοι), φθόγγοι βιωματικά μέσα από το 

τραγούδι (Σολ-μι, λα-σολ-μι, μι-ρε-ντο)   

- Βιωματικά και εικονικά: ανιούσα, κατιούσα και ισοϋψής  μελωδία στα 

πλαίσια της πεντατονικής κλίμακας 

ΡΥΘΜΙΚΕΣ 

 

- Παλμός, ρυθμός, έμφαση 

- Ήχοι μικρής και μεγάλης διάρκειας, παύση 

- Αξίες: τέταρτο, όγδοα, μισό, παύση τετάρτου 

- Βιωματικά: όγδοο παρεστιγμένο με δέκατο έκτο (καλπασμός) 

- Απλά μέτρα 2/4 και 3/4 

ΥΦΗΣ - Μονοφωνία, διφωνία  

ΑΡΜΟΝΙΑΣ  - Βιωματικά: Οστινάτο, μπορντούν 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ - Βιωματικά: Φράση, Ερώτηση – Aπάντηση (call and response) 

- Βιωματικά: Διμερής μορφή, Τριμερής μορφή, μορφή Ροντό   

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΕΣ 

 

- Δυναμική    

          Σιγανά/ Δυνατά (piano/ forte)   

          Σταδιακή αύξηση και μείωση της έντασης   

- Ρυθμική Αγωγή (ταχύτητα)  

          Αργά / Γρήγορα 

          Βιωματικά: Σταδιακή αύξηση και μείωση της ταχύτητας   

- Άρθρωση- τρόποι εκτέλεσης 

           Βιωματικά και εικονικά: Κοφτοί/  δεμένοι ήχοι, γλιστρήματα     

           (glissando) 
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Στη συνέχεια αναλύονται οι τρεις άξονες του Αναλυτικού Προγράμματος 1) Ακρόαση, 2) Εκτέλεση 

(Φωνή και Όργανα) και 3) Αυτοσχεδιασμός και Σύνθεση. Για κάθε άξονα, παρατίθενται οι επιδιώξεις 

για την ανάπτυξη Μουσικών Δεξιοτήτων και την καλλιέργεια Στάσεων και Συμπεριφορών καθώς και 

παραδείγματα πρακτικών εφαρμογών τους. 

ΑΞΟΝΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΑΚΡΟΑΣΗ 

Μουσικές δεξιότητες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να αναγνωρίζουν ήχους από το 
περιβάλλον, να τους 
περιγράφουν και να τους 
κατηγοριοποιούν ως προς τα 
χαρακτηριστικά τους (χροιά, 
ένταση, διάρκεια, ύψος) 

 

Τα παιδιά κλείνουν τα μάτια για 1-2 
λεπτά και ακούνε προσεχτικά. 
Αναφέρουν τους ήχους που ακούνε 
γύρω τους και τους ταξινομούν σε 
ήχους μικρής και μεγάλης διάρκειας. 
(4) 

Να αποδίδουν επιλεγμένα 
χαρακτηριστικά μουσικών 
ακροάσεων (π.χ. φράσεις, 
ένταση, ταχύτητα) με κίνηση, 
όργανα, φωνή 

Στο πλαίσιο εξελικτικών 
δραστηριοτήτων για το project « Ο 
Τζακ και η Φασολιά», τα παιδιά 
αποδίδουν το Θέμα του ροντό 
«Contredance» με ηχηρά βήματα στο 
χώρο, ενώ για κάθε Επεισόδιο 
αυτοσχεδιάζουν κινήσεις βασισμένες 
στο παραμύθι. (3,4) 

Να ακούν συγκεντρωμένα ένα 
ευρύ ρεπερτόριο μουσικών 
ακροάσεων με ή χωρίς  τη χρήση 
οδηγού ακρόασης 

Χρήση Τεχνολογίας- παρακολουθούν 
τον ηλεκτρονικό χάρτη ακρόασης 
«Απολιθώματα» από το Καρναβάλι 
των ζώων του Σαιντ Σαενς. (4) 

Να αναγνωρίζουν τη χροιά 
αντιπροσωπευτικών μουσικών 
οργάνων από κάθε οικογένεια 

 

 

Στο κέντρο μάθησης «Όργανα της 
Ορχήστρας» τοποθετούμε 
στερεοφωνικό και ένα ψηφιακό δίσκο 
με μουσικά αποσπάσματα. (4) 

Τα παιδιά μέσα από δομημένο παιγνίδι 
αναγνωρίζουν ακουστικά το όργανο 
και τοποθετούν την ανάλογη καρτέλα. 
(2) 

Να εκφράζουν τα συναισθήματα, 
τις απόψεις, τις προτιμήσεις τους 
για μουσικά έργα 

Ατομική εργασία- Στο κέντρο μάθησης 
«Μουσική και συναισθήματα» ακούει 
μουσικά αποσπάσματα στον ΗΥ και 
ανάλογα επιλέγει τις φατσούλες 
συναισθημάτων που κατά την άποψη 
του ταιριάζουν. (2) 
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Να αναγνωρίζουν διαφορετικές 
λειτουργίες της μουσικής στην 
καθημερινή ζωή και να 
περιγράφουν τα στοιχεία που την 
καθιστούν κατάλληλη για τη 
συγκεκριμένη λειτουργία (π.χ. 
νανούρισμα, παιγνιδοτράγουδο) 

Με αφετηρία το παραδοσιακό 
παιγνιδοτράγουδο «Αφκά αφκά Πουλώ 
τα» συζητούμε και παίζουμε διάφορα 
παιγνιδοτράγουδα που ξέρουν τα 
παιδιά. Παιδιά από άλλες χώρες 
μοιράζονται παιγνιδοτράγουδα από τη 
δική τους κουλτούρα. (3,4) 

Να αναγνωρίζουν -ανακαλούν-
αποκωδικοποιούν 
 α) απλά ρυθμικά μοτίβα (τέταρτα, 
όγδοα) 
 β) μελωδικά μοτίβα (σολ-μι) 

Στα πλαίσια δομημένου παιγνιδιού η 
εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να 
επαναλαμβάνουν όλα τα ρυθμικά 
σχήματα που κτυπά (τετάρτων και 
ογδόων). Όταν όμως ακούνε το 
συγκεκριμένο σχήμα τα τα τι-τι τα, 
σιωπούν και δένουν τα χεράκια τους. 
(4,3) 

Στάσεις και 
Συμπεριφορές 

 

Να αποκτήσουν θετική στάση ως 
προς τη δραστηριότητα της 
ακρόασης και να μπορούν να 
συμπεριφέρονται ως καλοί 
ακροατές ανάλογα με τις 
περιστάσεις της μουσικής 
επικοινωνίας 

Στα πλαίσια του project «Το καρναβάλι 
των ζώων» τα παιδιά επισκέπτονται 
και παρακολουθούν συναυλία με το 
ομώνυμο έργο με την συμφωνική 
ορχήστρα. (1) 

Να υποστηρίζουν τους μουσικές 
τους προτιμήσεις και να σέβονται 
τις μουσικές προτιμήσεις των 
άλλων 

Σε επαναληπτική δραστηριότητα, το 
κάθε παιδί επιλέγει το αγαπημένο του 
τραγούδι και εξηγά γιατί του αρέσει. 
Φτιάχνουμε ραβδόγραμμα με τα 
αγαπημένα τραγούδια της τάξης. (1) 

Να σέβονται και να εκτιμούν τη 
μουσική κληρονομιά του τόπου 
μας καθώς και την μουσική 
δημιουργία άλλων λαών και 
πολιτισμών 

Κατά την ακρόαση παραδοσιακής 
μουσικής από την Ινδία, τα παιδιά δεν 
κοροϊδεύουν τα νέα ακούσματα, αλλά 
ακούνε προσεκτικά και αναφέρουν 
ποια στοιχεία κάνουν τη μουσική 
ξεχωριστή. (1) 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΦΩΝΗ 

Μουσικές δεξιότητες 

 

 

 

  

Nα διαχωρίζουν τη φωνή που 
«μιλά» από τη φωνή που 
«τραγουδά», καθώς και να 
πειραματίζονται με τη φωνή τους 
(ψίθυροι, γλιστρήματα κτλ)  

 

Τα παιδιά εκτελούν παιγνιδοτράγουδα 
όπως το «Ανέβηκα στην πιπεριά», 
«Περπατώ μες το δάσος»  και «Η μικρή 
Ελένη» που έχουν εναλλαγές 
τραγουδιού και ομιλίας (4) 

Τα παιδιά ερμηνεύουν με τη φωνή 
γραφική παρτιτούρα που περιέχει 
σύμβολα τονικού ύψους. (4) 
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Να τραγουδούν διατηρώντας  
ορθή θέση του σώματος, με καλή 
άρθρωση  και παίρνοντας 
σωστές αναπνοές 

 

 

 

 

Η εκπαιδευτικός, στο πλαίσιο μιας 
δομημένης δραστηριότητας 
τραγουδιού, μεταμορφώνει τα παιδιά 
σε μαριονέτες. Ξεκινώντας από 
κουλούριασμα, καλεί τα παιδιά να 
νιώσουν ότι κάποιος τραβά τη 
φανταστική κλωστή από το κεφάλι τους 
και αργά-αργά ξεδιπλώνονται και 
παίρνουν την ορθή θέση τραγουδιού 
(στητός κορμός, χαλαροί ώμοι, ίσιος 
λαιμός). (3,4) 

Να τραγουδούν ατομικά και σε 
ομάδες με μελωδική ακρίβεια, 
ορθό ρυθμό και σταθερή 
ταχύτητα, χρησιμοποιώντας το 
εύρος της φωνής Ντο 4-Λα4 (Ντο 
4 = μεσαίο Ντο) τραγούδια με 
βαθμό δυσκολίας 1 (απλά 
τραγούδια, σε απλές τονικότητες, 
απλούς ρυθμούς και μέτρα, και με 
περιορισμένο εύρος) 

Κατά την διάρκεια δομημένου 
παιχνιδιού τραγουδούν το Α΄ μέρος 
από το «Σαλιγκάρι» ομαδικά, ενώ 
κάποια παιδιά τραγουδούν σόλο το Β΄ 
μέρος. (3,4) 

Τραγουδούν με μίμηση μελωδικά 
σχήματα με τις νότες σολ-μι. (4) 

 

Να τραγουδούν εκφραστικά 
(βλέπε εκφραστικές έννοιες) και 
με αίσθηση των φράσεων 

Στα πλαίσια εξελικτικών 
δραστηριοτήτων με έμφαση στην 
ένταση τραγουδούν το τραγούδι «Ο 
Μιχάλης Φανταράκι» με εναλλαγές 
(απαλά –δυνατά). (4) 

Να εκτελούν ρυθμούς λόγου και 
απλά παιδικά τραγούδια τα 
οποία αντιπροσωπεύουν μια 
ποικιλία     μέτρων, τονικότητας, 
μουσικών ειδών, στυλ, και 
πολιτισμών, μερικά εκ των 
οποίων από μνήμης 

Στα πλαίσια εξελικτικών 
δραστηριοτήτων για το project 
«Μουσικές του Κόσμου» μαθαίνουμε 
ενδεικτικά τραγούδια από διάφορους 
πολιτισμούς και στυλ  όπως  «Α ραμ 
σαμ σαμ» και «Μι κουέρπο». (4) 

Να τραγουδούν συγχρονισμένα, 
ακολουθώντας τις οδηγίες ενός 
μαέστρου  

   

Δομημένο παιγνίδι « Ο τρελός 
Μαέστρος»: Η εκπαιδευτικός, 
κρατώντας τη μασκότ του Μαέστρου, 
καλεί τα παιδιά να τραγουδήσουν ένα 
γνωστό τραγούδι σε ομάδες. Τραγουδά 
μόνο η ομάδα που δείχνει ο Μαέστρος, 
ενώ όταν ο Μαέστρος δείχνει το ταβάνι 
τραγουδούν όλα τα παιδιά από μέσα 
τους (εσωτερική ακοή). (1) 
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Στάσεις και 
Συμπεριφορές 

 

Να σέβονται και να αποδέχονται 
τη φωνή τους και τη φωνή των 
άλλων παιδιών ως διαφορετική 
και μοναδική και να φροντίζουν 
για την υγεία της 

Κατά την εκτέλεση του τραγουδιού «Το 
τηλέφωνο κτυπά» τα παιδιά στηρίζουν 
και ενθαρρύνουν κάθε προσπάθεια 
παιδιού να τραγουδήσει μόνο του το 
σόλο μέρος. (1,2) 

Να τραγουδούν με σεβασμό στην 
ομάδα, ελέγχοντας την ένταση της 
φωνής τους  

Στο δομημένο παιγνίδι τραγουδιού σε 
μικρές ομάδες «Ο τρελός μαέστρος» τα 
παιδιά τραγουδούν στην ομάδα τους 
χωρίς να ξεχωρίζουν οι διάφορες 
φωνές και χωρίς να δυσανασχετούν αν 
κάποιο παιδί της ομάδας κάνει λάθος. 
(1) 

ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Μουσικές Δεξιότητες 

 

  

 

Να πειραματίζονται  και να 
εξερευνούν ελεύθερα μέσα από 
πολυαισθητηριακές εμπειρίες, 
διάφορους τρόπους παραγωγής 
ήχου με το σώμα, ηχογόνα 
αντικείμενα και μουσικά όργανα 

 

 

 

Στα πλαίσια ελεύθερου παιγνιδιού: 
Βάζω σε κύκλο περίπου 10 παιδιά με 
διάφορα κρουστά όργανα. Αρχίζει με 
ένα ήχο το πρώτο παιδί. Το επόμενο 
παιδί θα πρέπει να παίξει το δικό του 
κρουστό αφού σβήσει ο ήχος του 
προηγούμενου κρουστού.  Τα παιδιά 
που είναι έξω από τον κύκλο 
παρατηρούν ποιο από τα όργανα έχει 
ήχο που διαρκεί περισσότερο ή 
λιγότερο. (3,4) 

Να ερμηνεύουν ελεύθερα ή 
δομημένα γραφικές παρτιτούρες 
χρησιμοποιώντας ποικιλία 
ηχογόνων μέσων 

 

 

Στο κέντρο μάθησης «Μουσική με 
άχρηστα υλικά» υπάρχουν διάφορες 
παρτιτούρες με έμφαση στους 
χαμηλούς-ψηλούς ήχους. Σε ζευγάρια, 
τα παιδιά επιλέγουν άχρηστα υλικά 
που να έχουν χαμηλό/ψηλό ήχο και 
ερμηνεύουν τις παρτιτούρες. (3,4) 

Να εκτελούν τον παλμό, τον 
ρυθμό,  την έμφαση καθώς και 
απλά ρυθμικά οστινάτι 
συνοδεύοντας τραγούδια και 
ορχηστρική μουσική 

 

Τα παιδιά τραγουδούν το τραγούδι 
«Συννεφιάζει και Βροντά» χτυπώντας 
τον ρυθμό του σε διάφορα κρουστά 
σώματος. (3,4) 

Τα παιδιά συνοδεύουν την εισαγωγή 
του τραγουδιού «Το φίδιν τζι’ ο 
κατσόσχοιρος» χτυπώντας την έμφαση 
σε ξυλάκια. (3,4) 

Τα παιδιά συνοδεύουν την 2η κίνηση 
από την 7η Συμφωνία του Μπετόβεν 
εκτελώντας το ρυθμικό οστινάτο « τα 
τιτι τα τα» σε πλαστικά ποτήρια. (3,4) 
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Να εξασκούνται και να εκτελούν 
συντονισμένα σε ομάδα 
ακολουθώντας τις οδηγίες του 
μαέστρου 

 

 

Καθόμαστε στον κύκλο και βάζουμε 
μπροστά από κάθε παιδί ένα κρουστό.  
Η  εκπαιδευτικός παίζει το ρόλο του 
μαέστρου. Με το σύνθημα του (π.χ. 
ανασήκωμα του χεριού)  τα παιδιά 
δικαιούνται να πάρουν το κρουστό 
τους όργανο και να προετοιμαστούν. 
Με το δεύτερο σύνθημα (π.χ. διάπλατο 
άνοιγμα των χεριών) τα παιδιά 
χτυπούν το κρουστό, ενώ μόλις δοθεί 
το σύνθημα (κλείσιμο των χεριών) τα 
παιδιά πρέπει να σταματήσουν 
αμέσως!  (1,3) 

Να εκτελούν εμπειρικά 2-3 νότες 
σε ραβδόφωνα 

 

Παίζουν εμπειρικά στα μεταλλόφωνα 
την απλή εισαγωγή Ντο-Ντο-Μι για το 
τραγούδι «Ποπ-Κορν». (3,4) 

Στάσεις και 
Συμπεριφορές 

Να αυτοπειθαρχούν, να ελέγχουν 
τον εαυτό τους, και να 
αποκτήσουν δεξιότητες 
επικοινωνίας όταν παίζουν 
μουσική (με  το διπλανό τους, με 
την ομάδα τους, με την 
εκπαιδευτικό) 

Κατά την εκτέλεση μιας απλής 
ενορχήστρωσης για ένα τραγούδι, τα 
παιδιά ελέγχουν την ένταση του 
μουσικού τους οργάνου ώστε να μην 
καλύπτει τα υπόλοιπα παιδιά, και 
περιμένουν το σύνθημα της 
εκπαιδευτικού για να ξεκινήσουν και να 
σταματήσουν. (1,3,4) 

Να σέβονται και να φροντίζουν τα 
μουσικά όργανα και τα υλικά του 
μαθήματος 

Στο κέντρο μάθησης «Τα κρουστά μας 
όργανα», τα παιδιά συγυρίζουν τα 
όργανα που έχουν χρησιμοποιήσει 
στους καθορισμένους χώρους. (1) 

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ και 
ΣΥΝΘΕΣΗ 

Μουσικές δεξιότητες 

 

 

 
Να πειραματίζονται, να επιλέγουν 
και να οργανώνουν ήχους για να 
αποδώσουν με μουσική ή/και 
ηχητικά εφφέ συναισθήματα, 
εικόνες, χαρακτήρες, ιστορίες και 
γραφικές παρτιτούρες 

 
Στα πλαίσια εξελικτικών 
δραστηριοτήτων για το project Ζώα της 
Ζούκλας- ελέφαντες», βλέπουμε ταινία. 
Μιλάμε για το πώς κινούνται, τον ήχο 
που κάνουν κτλ.  Συζητούμε με ποιο 
κρουστό όργανο μπορούμε να 
μιμηθούμε καλύτερα τον ελέφαντα, και 
βγάζουμε ένα ζευγάρι παιδιών να μας 
παρουσιάσει τις ιδέες τους. (3,4) 

Να αυτοσχεδιάζουν μικρής 
έκτασης απαντήσεις σε δοσμένες 
ρυθμικές και μελωδικές ερωτήσεις 
με όργανα, ηχογόνα αντικείμενα, 
τη φωνή και το σώμα (body 
percussion) 

Τα παιδιά πειραματίζονται με τις νότες 
Σολ-Μι στα ραβδόφωνα (chime bars) 
να παίξουν το όνομα τους, λέξεις 
φράσεις (δεν χρειάζεται να ξέρουν ότι 
παίζουν τις νότες Σολ – Μι). (3,4) 
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Να αυτοσχεδιάζουν με κίνηση, 
φωνή και ηχογόνα αντικείμενα 
(κρουστά σώματος, αντικείμενα 
και μουσικά όργανα) για να 
αποδώσουν μουσικές έννοιες 

Ξεκινώντας από ελεύθερο παιγνίδι στο 
κέντρο μάθησης «Το δάσος» 
(μετατρέπουμε το κουκλόσπιτο σε 
δάσος) πειραματίζονται με την φωνή 
τους και με κίνηση να αποδώσουν 
ελεύθερα διάφορους ήχους του 
δάσους. Καταλήγουμε σε δομημένο 
παιγνίδι με όλα τα παιδιά δίνοντας 
τους τις εικόνες από το μουσικό 
παραμύθι «ο Πέτρος και ο Λύκος» 
όπου καλούνται να αυτοσχεδιάσουν με 
κρουστά όργανα και να παρουσιάσουν 
τους διαφορετικούς χαρακτήρες του 
παραμυθιού.  (2,3,4) 

Να αυτοσχεδιάζουν ρίμες, 
μελωδία σε δοσμένους στίχους 
και να προσαρμόζουν δικούς 
τους στίχους σε γνωστές 
μελωδίες 

Αφού δουλέψουμε ρυθμικά την παιδική 
ρίμα «Κουκουβάγια», ζητούμε από τα 
παιδιά να δοκιμάσουν να την πουν 
τραγουδιστά. Παρουσιάζουν και 
ηχογραφούμε. (3,4) 

Να επινοούν δικό τους κώδικα 
συμβόλων, γραφικών και μη για 
να καταγράψουν δικές τους 
συνθέσεις με σκοπό την 
επανεκτέλεση από τους ίδιους ή 
την εκτέλεση από τρίτους 

Στο κέντρο μάθησης «Οι Παρτιτούρες 
μας» σε ζευγάρια επιλέγουν μια 
παρτιτούρα που σχεδίασαν άλλα 
παιδιά και προσπαθούν να την 
αποδώσουν. (4) 

Στάσεις και 
Συμπεριφορές 

Να εκτιμούν τις δημιουργίες τους 
και τις δημιουργίες των 
συμμαθητών τους ως μοναδικές 
και δυναμικές (εξελίξιμες και 
βελτιώσιμες) 

Τα παιδιά παρουσιάζουν τις ατομικές 
τους συνθέσεις με θέμα «Φτιάχνω 
μουσική για το ζωάκι μου». Ακούμε 
προσεκτικά κάθε παιδί, χειροκροτούμε 
την προσπάθεια του, συζητούμε τι μας 
άρεσε και κάνουμε εισηγήσεις. Κάθε 
παιδί, αξιολογεί και τη δική του 
προσπάθεια. (1,4) 

Να σέβονται και να αποδέχονται 
το σώμα τους και το σώμα των 
άλλων παιδιών ως διαφορετικό 
και μοναδικό 

Στα πλαίσια δραστηριότητας μουσικής 
και κίνησης  με βάση μια ακρόαση τα 
παιδία κινούνται ελεύθερα 
πειραματίζονται  και καταλήγουν σε 
μια χορογραφία και παρουσιάζουν 
στην τάξη. Στο τέλος της κάθε 
παρουσίασης όλοι χειροκροτούν. (1,3) 

Να συμμετέχουν ενεργά στις 
ομαδικές δημιουργίες 
αναλαμβάνοντας ποικίλους 
ρόλους και να λαμβάνουν ενεργά 
μέρος στη λήψη αποφάσεων 
ακολουθώντας δημοκρατικές, 

Κατά τη δημιουργία μουσικής με 
άχρηστα αντικείμενα με θέμα «Ταξίδι 
στο διάστημα», κάθε τριάδα παιδιών 
επιλέγει μαζί ποια υλικά θα 
χρησιμοποιήσει, πειραματίζεται με 
διάφορους ήχους, και αφού 
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σεβόμενοι τη γνώμη όλων των 
μελών της ομάδας και με αίσθηση 
ευθύνης για την επιτυχία ή 
αποτυχία της δημιουργίας 

παρουσιάσει τη δουλειά της αναφέρει 
σημεία που μπορεί να βελτιώσει. (1,4) 

 

 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ  

Οι Εικαστικές Τέχνες είναι ενσωματωμένες στην καθημερινή μας ζωή και αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος του τοπικού και παγκόσμιου πολιτισμού. Συνιστούν εκφραστικά μέσα με τα οποία 

αναπαριστούμε εμπειρίες, ιδέες, συναισθήματα και ταυτόχρονα απαιτούν διανοητικές λειτουργίες 

όπως αντίληψη, μνήμη και σχηματισμό εννοιών προάγοντας έτσι την ολόπλευρη ανάπτυξη των 

παιδιών. Μέσα από τις Εικαστικές Τέχνες ο άνθρωπος επικοινωνεί, δημιουργεί και διατηρεί τον 

πολιτισμό και το περιβάλλον του, δομεί την ταυτότητα του και ταυτόχρονα καλλιεργεί το σεβασμό και 

κατανόηση ανάμεσα στους ανθρώπους. Επιπλέον στο σύγχρονο κόσμο το πεδίο των Εικαστικών 

Τεχνών παρεμβαίνει στις πρακτικές εφαρμογές της εικόνας (π.χ. φωτογραφία, διαφήμιση, ψηφιακή 

εικόνα) οι οποίες επιδρούν καθοριστικά στον τρόπο ζωής και σκέψης των ανθρώπων.  

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η μάθηση στις Εικαστικές Τέχνες αποτελεί πράξη,  βασίζεται στις εμπειρίες, 

στα ενδιαφέροντα και ικανότητες των παιδιών, και θέτει στον πυρήνα του σχεδιασμού και της 

εφαρμογής των εικαστικών δραστηριοτήτων:  

την παραγωγή - δημιουργία και τη θέαση - παρατήρηση  

Οι δραστηριότητες παραγωγής-δημιουργίας και θέασης-παρατήρησης διαπλέκονται και 

περιλαμβάνουν ποικίλες διαδικασίες και προσεγγίσεις. Κατά την πρώτη σχολική περίοδο, πρωταρχικό 

μέλημα των εικαστικών δραστηριοτήτων είναι η καλλιέργεια της έκφρασης και δημιουργίας μέσα από 

το παιχνίδι. Το παιδί και όχι η Τέχνη  είναι το επίκεντρο των εικαστικών δραστηριοτήτων.  Η μάθηση 

προκύπτει μέσα από την παιχνιδιάρικη εξερεύνηση υλικών και ιδεών, σε αυθεντικές-πραγματικές 

καταστάσεις και δεν περιορίζεται στη τάξη.   Το παιχνίδι ενισχύεται  με την εμπλοκή των παιδιών σε 

μια εξελικτική διαδικασία όπου δημιουργούν, παρατηρούν και στοχάζονται  σε σχέση με τις εμπειρίες 

που αποκτούν.  

Επιδιώκεται η προσωπική εικαστική έκφραση του παιδιού και  η σύνδεσή της με το άμεσο περιβάλλον, 

ενώ η επαφή των παιδιών με έργα τέχνης, εικόνες, αντικείμενα δε γίνεται αποσπασματικά αλλά 

αποτελεί τμήμα της δημιουργικής διαδικασίας. Η έκφραση (μέσα από την Τέχνη)  των δικών τους 
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ιδεών-απόψεων, κρίνεται απαραίτητη καθώς μπορεί να ενεργοποιήσει αισθήσεις και συναισθήματα, 

τη συμμετοχή των παιδιών σε δράσεις και διαδικασίες λήψης απόφασης και να προκαλέσει αξίες και 

συμπεριφορές. Σταδιακά, ενισχύονται οι εικαστικές εμπειρίες, ικανότητες και δεξιότητες, στοχεύοντας 

στην ανάπτυξη κριτικά σκεπτόμενων, συνειδητοποιημένων δημιουργών - θεατών, που συμβάλλουν 

ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.  

Οι πιο κάτω στόχοι καλύπτουν τους βασικούς άξονες  του Αναλυτικού Προγράμματος. Ο πρώτος 

άξονας προσεγγίζει τις Εικαστικές Τέχνες ως εμπειρία και βίωμα παρέχοντας τη δυνατότητα για 

διερεύνηση της εικαστικής γλώσσας μέσα από υλικά και μέσα, και τη σύνδεση της με α) την εικαστική 

δημιουργία και τον πολιτισμό, β) την αειφόρο ανάπτυξη-περιβάλλον. Ο δεύτερος άξονας επιδιώκει την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων που να αφορούν κυρίως τους δύο διαπλεκόμενους τομείς σχεδιασμού των 

δραστηριοτήτων ( θέασης- παρατήρησης, παραγωγής-δημιουργίας) . Αναμένεται ότι τα παιδιά θα 

αναπτύξουν τις σχετικές δεξιότητες αποκτώντας εμπειρίες, ενώ σταδιακά καλλιεργούνται συγκεκριμένες 

στάσεις, αξίες και συμπεριφορές ως προς τη μάθηση και τη συμμετοχή τους στην κοινωνία ( Άξονας 3) 

.  

ΑΞΟΝΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Πρακτικες εφαρμογες 

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΕ 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ  

  

Εξερεύνηση  υλικών 
και ιδεών  

 

 

Να αντιληφθούν τις 
ποιότητες  και 
δυνατότητες των 
υλικών/μέσων που 
χρησιμοποιούν κατά τη 
διάρκεια  της εικαστικής 
δημιουργίας   

 

Χρησιμοποιούν το υλικο/τα υλικά με πολλαπλούς 
τρόπους και μέσα από παιχνίδι (κόβει, τσαλακώνει, 
στρίβει, σχίζει το χαρτί, τυλίγεται με το χαρτί, 
διαμορφώνει χώρους  ή απομονώνει εικόνες, 
λέξεις, φράσεις στην εφημερίδα) (2,4) 

Διακρίνουν μέσα από την τριβή τραχείες  – λείες 
επιφάνειες σε αντικείμενα ή επιφάνειες του χώρου 
τους. (4) 

Εισαγωγή  και 
διερεύνηση της 
εικαστικής γλώσσα 

 

 

 

Να εξοικειωθούν με τη 
γλώσσα που 
χαρακτηρίζει κάθε 
μορφή εικαστικής 
δημιουργίας και τη 
σύνδεση της με το 
περιβάλλον   

Ονομάζουν συγκεκριμένα εικαστικά στοιχεία  
(σημεία, γραμμή, σχήμα, χρώμα)- καμπύλες 
γραμμές , τραχιές επιφάνειες σε αντικείμενα του 
περιβάλλοντος τους (1)   

Πειραματίζονται με τα βασικά χρώματα (π.χ. 
Αρχικά μόνο με το κόκκινο ενώ στη συνέχεια 
προσθέτουν το κίτρινο) και σταδιακά τα 
δευτερεύοντα  (1) 

Προσδίδουν νόημα στην εικαστική εργασία ( π.χ. 
Συναισθήματα, δράση, αφηγήσεις) (1, 2, 4,) 
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Συνταιριάζουν σχήματα, χρώματα, μοτίβα 

Εμπλουτίζουν τις εμπειρίες τους συνδέοντας με 
άλλα είδη τέχνης ( χορό, μουσική, θεατρικό 
παιχνίδι) (1,2,3,4) 

Σύνδεση της 
Εικαστικής 
Δημιουργίας με την 
κοινωνία και τον 
πολιτισμό.  

 

 

Να  εξοικειωθούν με το 
άμεσο και ευρύτερο 
περιβάλλον τους  
(φυσικό και 
ανθρωπογενές)  

 

Επισκέπτονται αυθεντικούς χώρους (καταστήματα, 
πάρκα, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, 
εργαστήρια) , σχεδιάζουν , φωτογραφίζουν , 
ρωτούν ....(1,4) 

Έρχονται σε επαφή με αυθεντικά –πραγματικά 
έργα τέχνης ( σε ένα εργαστήριο καλλιτέχνη, 
εκθεσιακό χώρο)  και συνδέουν με εμπειρίες τους  ( 
1,2,4) 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  

Δημιουργία  
(παραγωγή 
/αναπαραγωγή)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να πειραματίζονται  και 
να εξερευνούν υλικά και 
ιδέες 

 

 

Προσθέτουν  χάρτινα κουτιά το ένα πάνω στο 
άλλο/το ένα μέσα στο άλλο, συνδέουν το ένα κουτί 
με το άλλο, τροποποιούν- μεταμορφώνουν-
αλλάζουν  

Σχεδιάζουν το τέλος που θα ήθελαν να είχε ένα   
παραμύθι   

‘πώς μπορώ να  φτιάξω μια κρυψώνα;’ 

‘τι θα γίνει αν βάλω νερό στην άμμο……..  ( 1, 2, 3, 
4)’ 

‘πώς θα είμαι αν αλλάξω το χρώμα των ματιών μου, 
αν φορέσω καπέλο;’ 

Να αναπτύξουν τις 
κινητικές τους δεξιότητες 
καθώς χρησιμοποιούν 
διαφορετικά εργαλεία 
και μέσα. 

Χρησιμοποιούν το σώμα, τα χέρια, τα πόδια, τα 
δάκτυλα στην εικαστική δημιουργία (π.χ. 
Χρησιμοποιεί τα δάκτυλα, την παλάμη του, τα 
νύχια για να δώσει μορφή σε μια άμορφη μάζα 
πηλού)  

Χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία ( πινέλα, φυσικά 
υλικά ως μέσα κ.α.) Για να ζωγραφίσουν ( 2, 3)  

Να μπορούν να δομούν, 
να τροποποιούν, να 
τοποθετούν  και να 
μετασχηματίζουν 
αντικείμενα, υλικά και 
εικόνες με τη χρήση 
διαφόρων εργαλείων 
και πολυμέσων. 

 

Μεταμορφώνουν αντικείμενα και ανατρέπουν τις  
λειτουργίες των  αντικειμένων σε κάτι άλλο –  το 
κουτί  γίνεται διαστημόπλοιο ( 2,4) 

Τοποθετούν και επανατοποθετούν έργα 
τέχνης/αντικείμενα/εικόνες με διάφορους τρόπους 
και σε διάφορους χώρους ( π.χ. Την κατασκευή 
ενός σπιτιού σε εξωτερικό/εσωτερικό χώρο) ( 
1,2,3,4)  

Χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές και μέσα ( 
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κολλάζ, Η.Υ, σχέδιο, ζωγραφική)  για να 
μετασχηματίσουν εικόνες ( πιο αστείες, πιο 
άσχημες, πιο τρομακτικές, παραμορφωμένες, 
μαυρόασπρες, έγχρωμες, κ.α.) ( 1, 2, 4) 

Να δημιουργούν έργα 
δύο, τριών  και 
τεσσάρων διαστάσεων 
μέσα από παιχνίδι και  
εξερεύνηση 
υλικών/αντικειμένων/ 
ιδεών και με έμφαση τις 
αισθήσεις, 
συναισθήματα, 
εμπειρίες και φαντασία 

Σκόπιμα επιλέγουν να ζωγραφίσουν ομαδικά μια 
φανταστική πόλη  (1, 2, 4) 

Δημιουργούν μέσα από πειραματισμό ( 
δοκιμάζοντας) ένα κολλάζ/κατασκευή ή μια 
εγκατάσταση στο χώρο του σχολείου τους με τα 
παλιά και χαλασμένα παιχνίδια τους ( 1,2,4) 

 σειροθετούν τις φωτογραφίες των σχεδίων τους, 
αφηγούνται και  δημιουργούν τη δική τους ψηφιακή 
ιστορία  ( 1, 2, 4)  

Παρατήρησης και  
Προώθησης Ιδεών  

 

 

   

Να παρατηρούν  
(αναγνωρίζουν, 
επιλέγουν, συλλέγουν, 
οργανώνουν) δεδομένα 
με σκοπό την εικαστική 
δημιουργία  

Συλλέγουν  φυσικά υλικά από το πάρκο της 
γειτονιάς και παράγουν κολλάζ, ζωγραφικά έργα, 
μόμπιλο ( 1, 2, 4) 

Σχεδιάζουν τους ήχους που έχουν  ηχογραφήσει 
χρησιμοποιώντας οικεία σε αυτούς/ες σύμβολα  

Να παρουσιάζουν και 
να στοχάζονται τόσο 
για τις διαδικασίες όσο 
και το τελικό 
αποτέλεσμα της 
εικαστικής έρευνας και 
δημιουργίας τους 

 

 

Περιγράφουν τη διαδικασία πειραματισμού με την 
ανάμειξη δύο βασικών χρωμάτων σε μεγάλες 
επιφάνειες ( 4) 

Ανακαλούν εμπειρίες σχετικές με ένα παιχνίδι στο 
χώρο της αυλής του σχολείου τους (2,4) 

Κάνουν διαπιστώσεις  για  το χώρο του 
εργοστασίου που επισκέφθηκαν ( μυρωδιές, 
θόρυβος….) Παρακολουθώντας οπτικογραφημένη  
την επίσκεψη τους ( 1, 4)  

Να διατυπώνουν 
ερωτήματα που να 
απορρέουν από τα 
ενδιαφέροντα, τις 
εμπειρίες,  τις 
παρατηρήσεις και την 
εικαστική έρευνα και 
πειραματισμό τους.  

Υποβάλουν ελευθέρα ερωτήματα για πράγματα του 
άμεσου περιβάλλοντος του και που προκύπτουν 
από τους πειραματισμούς τους –  τι έγινε όταν 
προσθέσαμε  το κίτρινο χρώμα; (κλειστές 
ερωτήσεις) ( 1, 4) 

Υποβάλουν ερωτήματα στο σύνολο των παιδιών ή 
στην ομάδα εργασίας  )  

«Πού θα σχεδιάσω την πολυκατοικία;»  (1, 4)  

Βρίσκουν τρόπους και διαδικασίες για να 
απαντούν στα ερωτήματα τους (1, 4)  
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‘Η πολυκατοικία είναι κοντά στο δρόμο ...’ 

Σύνδεση με το 
άμεσο και  ευρύτερο 
περιβάλλον -
αειφορία  

 

Να αξιοποιούν 
εικαστικά τον 
περιβάλλοντα χώρο 
τους ( φυσικό και 
ανθρωπογενές) 
χρησιμοποιώντας όλες 
τις αισθήσεις τους.  

 

 

 

 

 

Χρησιμοποιούν ελεύθερα την παρατήρηση στο 
άμεσο τους περιβάλλον – αυλή του σχολείου π.χ. 
Σχεδιάζουν με κιμωλία το περίγραμμα του 
τσιμεντένιου δαπέδου του σχολείου (1, 2) 

Συλλέγουν κασόνια από την υπεραγορά (ια τη 
δημιουργία κατασκευών (1,4) .  

Εστιάζουν την προσοχή τους με τη χρήση 
διαφόρων μέσων ( φακός, οπτικό πλαίσιο, 
καθρέφτης, φωτογραφική μηχανή)  ( 4) 

Παρεμβαίνουν εικαστικά στο χώρο ( π.χ. 
Δημιουργούν το δικό τους καταφύγιο, σχήματα και 
μορφές στο δάπεδο (1, 2, 3, 4)  

Καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους με σχέδια. ( 
2,4)  

Να εξοικειωθούν μέσα 
από αυθεντικές 
καταστάσεις με τις 
πολιτισμικές ( π.χ 
στοιχεία της τοπικής 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς)  και 
πολυπολιτισμικές 
διαστάσεις  του 
περιβάλλοντος τους. 

Φωτογραφίζουν  τα μνημεία της κοινότητας τους ( 
1, 3, 4)  

Συλλέγουν αντικείμενα – είδη χειροτεχνίας  άλλων 
χωρών ( παιδιών στην τάξη τους από διαφορετικές 
πολιτισμικές ομάδες)  και δημιουργούν το δικό τους 
μουσείο ( 1, 2, 4)    

Να αποκτήσουν 
δεξιότητες επικοινωνίας 
και συνεργασίας με την 
τοπική κοινωνία και την 
καλλιτεχνική κοινότητα 
του τόπου τους 

 

Υποβάλουν ερωτήσεις στον/στην καλλιτέχνη, το/τη 
δήμαρχο, στο/στη διευθυντή/ντρια και 
οπτικογραφούν τις συνεντεύξεις ( 1, 4)  

Προσδιορίζουν τις δράσεις τους ( τι μπορούμε να 
κάνουμε για να παίζουμε στη γειτονιά με ασφάλεια; 
τι θα γινόταν αν φτιάχναμε  παιχνιδότοπους στη 
γειτονιά;) (1,4) 

Ανακοινώνουν τις εικαστικές τους δράσεις ( 
εικαστικά δρώμενα, εκθέσεις ) στην κοινότητα ( στο 
σχολείο, γονείς, δήμο) (1,4)  

Να διατυπώνουν και να 
προωθούν τις 
εισηγήσεις τους  σε ότι 
αφορά την εικαστική 
εργασία, διαμόρφωση 
του περιβάλλοντος 

Κάνουν διαπιστώσεις ( υπάρχουν πολλές 
διαφημιστικές πινακίδες, δεν έχει πολλά δέντρα, 
κάνει πολύ θόρυβο ) (1) 

Καταγράφουν εισηγήσεις ( π.χ. Σχεδιάζουμε πως 
θα θέλαμε να μοιάζει το πάρκο της γειτονιάς μας ...) 
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/κοινότητας τους. ( 1, 4)  

Σημασίες, σκοποί 
και λειτουργίες της 
κάθε μορφής 
εικαστικής 
δημιουργίας και 
εικόνας 

Να διακρίνουν την 
προέλευση, λειτουργία 
κάθε μορφής εικαστικής 
δημιουργίας  και τη 
σχέση της με το 
περιβάλλον 

Συσχετίζουν κατασκευές, εικόνες και τη σχέση τους 
με αυθεντικούς χώρους και αντικείμενα  ( 1, 4)  

Διακρίνουν διάφορες μορφές  αναπαράστασης ( 
ψηφιακή εικόνα, εικόνα σε ανατύπωση, εικόνα σε 
βιβλίο, εικόνα στην τηλεόραση, ζωγραφιά, σχέδιο, 
γλυπτό), (4)  

Εξερευνούν την προέλευση των υλικών ( π.χ. Την 
παραγωγή φυσικού χρώματος από φυτά)  ( 1,2 4)  

Να αναγνωρίζουν τις 
διάφορες μορφές 
εικαστικής δημιουργίας 

Διακρίνουν απλές μορφές εικαστικής δημιουργίας  
( ζωγραφική, γλυπτική, μνημεία, χαρακτική, 
φωτογραφία ) ( 4)  

Συσχετίζουν δικές τους εμπειρίες  με έργα 
τέχνης/εικόνες ( π.χ. Μου θυμίζει ....,) ( 1,  4)  

Να αναγνωρίζουν τους 
σκοπούς και 
λειτουργίες της 
εικαστικής δημιουργίας 
και γενικότερα της 
εικόνας όπως αυτή 
χρησιμοποιείται στην 
καθημερινή μας ζωή  

Χρησιμοποιούν σταδιακά διάφορα υλικά ( μπογιές, 
πηλός, υλικά από τη φύση και το ανθρωπογενές 
περιβάλλον) και αντιλαμβάνονται ότι στις 
Εικαστικές Τέχνες αξιοποιούνται τόσο τα 
παραδοσιακά όσο και τα μη συμβατικά υλικά  ( 1, 
4)  

Αντιλαμβάνονται μέσα από αυθεντικές εμπειρίες 
(π.χ. Επαφή με καλλιτέχνες) ότι η Τέχνη είναι 
ανθρώπινη δημιουργία  ( 1, 2, 4)  

Αποκρίσεις και 
ερμηνείες  σε 
εικαστιά 
έργα/εικόνες/αντικεί
μενα και 
τοποθέτηση τους 
στο κοινωνικο-
πολιτισμικό πλαίσιο 

Να διατυπώνουν τις 
προτιμήσεις τους για 
την εικαστική εργασία, 
τη δική τους και των 
άλλων παιδιών καθώς 
και άλλων 
εικόνων/εικαστικών 
έργων , συνδέοντας με 
τις δικές τους εμπειρίες 
και ιδέες 

Εκφράζουν τις προτιμήσεις τους με διάφορους 
τρόπους ( π.χ. Λεκτικά, θεατρικό παιχνίδι, κίνηση 
κ.α. )  για έργα τέχνης /εικόνες δικά τους και 
καλλιτεχνών π.χ . Πηδούν όπως το βατράχι στη 
ζωγραφιά.  (1,  2, 3, 4)  
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Να δίνουν πολλαπλές 
ερμηνείες σε έργα 
τέχνης/εικόνες 
αντικειμένα  με 
διάφορους τρόπους.  

 

 

 

Επινοούν και αφηγούνται ιστορίες, ονομάζουν 
εικαστικά στοιχεία και αντικείμενα , συνδέουν με 
θέματα από τη φαντασία τους, χρησιμοποιούν 
διάφορα εκφραστικά μέσα ( π.χ. Ήχος, κίνηση) για 
να δηλώσουν τις ιδέες και συναισθήματα τους. ( 1, 
2, 3, 4)   

Αναγνωρίζουν το χρονικό(  σύγχρονο, αρχαίο) / 
πολιτισμικό πλαίσιο σε έργα 
τέχνης/εικόνες/αντικείμενα  σε σχέση με τις 
εμπειρίες τους π.χ.  Ότι οι άνθρωποι φορούν 
ρούχα μιας άλλης εποχής ( 4)  

ΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΞΙΕΣ – 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

  

Ευαισθητοποίηση 
για τον πολιτισμό 
και το περιβάλλον  

 

 

 

 

 

Να ευαισθητοποιηθούν 
μέσα από την πράξη 
στην παρατήρηση του 
άμεσου περιβάλλοντος 

Ονομάζουν χώρους – αντικείμενα που αποτελούν 
μέρος της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και 
συνδέουν  με βιώματα και εμπειρίες τους ( 1, 2, 4), 
π.χ. Το αρχαίο θέατρο, η παλιά πόλη, λευκαρίτικα 
κεντήματα, πυθάρι. 

Να  συμμετέχουν και να 
διαμορφώνουν οι ίδιοι 
τον περιβάλλον  

Προβαίνουν σε απλές εικαστικές παρεμβάσεις ( 
π.χ. Εγκατάσταση με πέτρες στο χώρο της αυλής 
του σχολείου τους, τοποθέτηση των σχεδίων τους 
σε βιτρίνες καταστημάτων  ) μέσα από παιχνίδι και 
πειραματισμό. ( 1, 2, 3, 4)  

Επανακαθορίζουν και διευρύνουν τις δράσεις τους 
με την εμπλοκή και συμβολή της τοπικής 
κοινότητας. Π.χ. Παρουσιάζουν τα σχέδια τους για 
παιδότοπους στους γονείς, στο δήμαρχο και σε 
άλλους σχετικούς φορείς  ( 1, 4)  

Να συμμετέχουν στη 
λήψη αποφάσεων και 
σε συνεργασίες  που 
αφορούν εικαστικές 
δράσεις και την 
προώθηση τους 

 

 

 

Επιλέγουν μέσα από ελεύθερο παιχνίδι την ομάδα 
τους ( 1,2,3) 

Συμβάλουν στη δημιουργία ενός ενιαίου έργου το 
οποίο τοποθετούν στην αυλή του σχολείου ( 1, 2, 3, 
4) 

Αποφασίζουν ομαδικά και κάνουν εισηγήσεις για 
ζητήματα που αφορούν την ποιότητα ζωής τους ( 
π.χ. Πως μπορούν να δημιουργήσουν  με παιχνίδια 
που έχουν συλλέξει,  πως μπορεί να βοηθήσει η 
κοινότητα στη διατήρηση της παραδοσιακής τέχνης 
) (1)  
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Ανακάλυψη της 
ταυτότητας και 
καλλιέργεια 
σεβασμού προς το 
άλλο φύλο, τους 
άλλους ανθρώπους, 
και της εικαστικής 
τους έκφρασης 

 Να προσδιορίζουν 
στοιχεία της ταυτότητας 
τους συνδέοντας με 
εμπειρίες και βιώματα 
τους  

Εκφράζουν μέσα από τα σχέδια τους τα 
ενδιαφέροντα, τρόπους ζωής, φύλο, εθνικότητα. ( 1, 
2, 4)  

Δημιουργούν το κουτί του εαυτού τους με 
αντικείμενα και εικόνες που αφορούν στα 
ενδιαφέροντα τους. 

Να αποδέχονται τις 
πολλαπλές ερμηνείες 
και νοήματα που 
χαρακτηρίζουν την 
εικαστική δημιουργία  

Δίνουν διαφορετικούς τίτλους στο ίδιο οπτικό 
ερέθισμα ( 1,2, 4)  

Δημιουργούν διαφορετικά σχέδια στο άκουσμα 
μιας ιστορίας. ( 1, 2, 4)  

Να αποκτήσουν 
αυτοπεποίθηση και 
προσωπική άποψη για 
τις εικαστικές τους 
ενέργειες και πράξεις  

Μιλούν για τα συναισθήματα τους, αφηγούνται 
ιστορίες , παρουσιάζουν τις προτιμήσεις τους και 
τρόπους επίλυσης προβλημάτων σε ότι αφορά την 
εικαστική τους εργασία. ( 1, 2, 4) 

Να αναγνωρίζουν τη 
αξία της ομαδικότητας 
και συμμετοχικότητας 
σε εικαστικές δράσεις 

Αναγνωρίζουν τους ρόλους τους σε μια ενιαία 
προσπάθεια  για τη δημιουργία μιας κατασκευής 
(συλλογή, τοποθέτηση )  ( 1, 4) -επιλύουν 
συγκρούσεις με τη συμβολή της εκπαιδευτικού ( 
π.χ. Η ομάδα α διαφωνεί με τα παιδιά της ομάδας 
β σε ότι αφορά την ιδέα για την ενιαία κατασκευή 
ενός ρομπότ )  ( 1, 4)  
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ΦΥΣΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ1 

Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη 

σύγχρονη εποχή.  H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία, θεωρείται 

εξόχως καθοριστική για το αν τελικά τα παιδιά αυτά θα συνεχίσουν να ασχολούνται και στη μετέπειτα 

τους ζωή με τη φυσική δραστηριότητα.  Μέσα από την εμπειρία της σχολικής Φυσικής Αγωγής τα 

παιδιά πρέπει να επωφεληθούν διαχρονικά σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης τους 

δραστηριότητας.  Σ’ αυτή την αναζήτηση πρέπει να συμπεριλαμβάνονται γνώσεις που σχετίζονται με 

τη λειτουργία και τις ανάγκες του σώματος, τη βελτίωση της υγείας σε μακροεπίπεδο καθώς και την 

ανάπτυξη στοιχείων του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς τους, όπως είναι η αυτοεκτίμηση, η 

κριτική και η δημιουργική σκέψη, η θετική κοινωνική συμπεριφορά κ.ά..    

Θεματικές Eνότητες 

Η έμφαση του προγράμματος Σπουδών στην Πρώτη Σχολική Ηλικία (3-6) είναι η ανάπτυξη των 

«Βασικών Κινητικών Δεξιοτήτων».  Αυτές οι δεξιότητες αποτελούν τις κύριες θεματικές περιοχές και τη 

βάση για τον προγραμματισμό της διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα, επίκεντρο του Προγράμματος 

Σπουδών σε αυτές τις ηλικίες είναι η ανάπτυξη Δεξιοτήτων Μετακίνησης, Δεξιοτήτων Σταθεροποίησης 

και Δεξιοτήτων Χειρισμού, σε συνδυασμό με τις κινητικές έννοιες μέσω του πλαισίου «Κινητικές 

Έννοιες» και  των τριών μεγάλων περιοχών: Παιχνίδια, Γυμναστική και Χορός.   

Βασικές κινητικές δεξιότητες σε συνδυασμό με κινητικές έννοιες και κινητική δημιουργικότητα 

 Δεξιότητες σταθεροποίησης (συμμετοχή σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν εξάσκηση 

δεξιοτήτων, όπως κάθετες στηρίξεις σώματος κ.λπ.)    

 Δεξιότητες μετακίνησης (συμμετοχή σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν  

εξάσκηση δεξιοτήτων, όπως περπάτημα, τρέξιμο, άλματα, αναρρίχηση κ.λπ.) 

 Δεξιότητες χειρισμού (συμμετοχή σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν εξάσκηση δεξιοτήτων, 

όπως ρίψη, υποδοχή, αναπήδηση μπάλας, κτύπημα με αντικείμενο κ.λπ.) 

 Κινητικές έννοιες (συμμετοχή σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν έννοιες αντίληψης του 

χώρου, αντίληψης του σώματος, αντίληψης της προσπάθειας ή ποιότητας στην κίνηση και αντίληψης 

σχέσεων) 

 Εφαρμογή βασικών κινητικών δεξιοτήτων και κινητικών εννοιών στη γυμναστική 

 Εφαρμογή βασικών κινητικών δεξιοτήτων και κινητικών εννοιών στο χορό    

                                                 
1 Προσαρμογή από το Πρόγραμμα Σπουδών της Φυσικής Αγωγής 
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 Εφαρμογή βασικών κινητικών δεξιοτήτων και κινητικών εννοιών σε τροποποιημένα παιχνίδια   

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Φυσικής Αγωγής είναι οργανωμένο στη βάση έξι αξόνων, οι οποίοι 

καλύπτουν το φάσμα των γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων, αξιών και συμπεριφορών, που θα 

αποκτήσουν τα παιδιά στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου.  Οι έξι άξονες αναλύονται στον πίνακα 

που ακολουθεί. Για τον κάθε άξονα διατυπώνονται οι βασικότερες επιδιώξεις και δίνονται κάποιες 

κατευθυντήριες γραμμές για πρακτικές εφαρμογές. 

 
ΑΞΟΝΕΣ  

 
ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ  
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  ΚΑΙ  
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ  
ΑΠΟ  ΑΥΤΕΣ  

Η  πρώτη  σχολική  ηλικία  
θεωρεί   η  πιο  κρίσιμη  
περίοδος  για  την  ανάπτυξη  
των  βασικών  κινητικών  
δεξιοτήτων .  Η  μάθηση  των  
βασικών  κινητικών  
δεξιοτήτων  είναι  
καθοριστικής  σημασίας ,  
γιατί   

(α)  σχηματοποιεί  τη  βάση  
για  την  επιτυχία  στις  
αθλητικές  δεξιότητες  κατά  
τη  διάρκεια  της  εφηβείας  
και  της  ενήλικης  ζωής ,   

(β)  τα  μικρά  παιδιά  
απολαμβάνουν  τη  μάθηση  
και   

(γ)  όταν  οι  κινητικές  
δεξιότητες  κατακτηθούν ,  
διατηρούνται  διά  βίου .   

Αν  τα  παιδιά  αποτύχουν  να  
αναπτύξουν  αυτές  τ ις  
δεξιότητες  κατά  τη  διάρκεια  
της  πρωτοσχολικής  
ηλικίας ,  βιώνουν  συχνά  
την  αποτυχία  κατά  τη  
μελλοντική  συμμετοχή  τους  

Να εκτελούν βασικές 
κινητικές δεξιότητες 
μετακίνησης  

Να εκτελούν βασικές 
κινητικές δεξιότητες 
σταθεροποίησης 

Να εκτελούν βασικές 
κινητικές δεξιότητες 
χειρισμού 

 

Η κινητική ανάπτυξη επιτυγχάνεται 
μέσω της συμμετοχής σε 
δραστηριότητες που περιλαμβάνουν 
εξάσκηση των βασικών κινητικών 
δεξιοτήτων περπάτημα, τρέξιμο και 
αναπηδήσεις,  ισορροπίες, 
ρολαρίσματα, ρίψη της μπάλας σε 
στόχο, υποδοχή της μπάλας και όλων 
των δεξιοτήτων που θεωρούνται 
απαραίτητες για τη συμμετοχή των 
παιδιών σε παιχνίδια και φυσικές 
δραστηριότητες. 
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σε  φυσικές  
δραστηριότητες .  

Ενεργοποίηση  
δημιουργικής  και  κριτικής  
σκέψης  κατά  τη  
διεξαγωγή  φυσικών  
δραστηριοτήτων   

Το  πρόγραμμα  Φυσικής  
Αγωγής  που  χρησιμοποιεί  
την  εξερεύνηση  της  
κίνησης ,  δίνοντας  έμφαση  
στη  δημιουργική  λύση  
προβλημάτων  και  τον  
πειραματισμό ,  μπορεί  να  
συμβάλει  καθοριστικά  στην  
καλλιέργεια  των  νοητικών  
δεξιοτήτων  των  παιδιών .    

Κατά  τη  διαδικασία  της  
ανακάλυψης  λύσεων ,  
λειτουργίες  της  κριτικής  
σκέψης ,  όπως  εκτίμηση  
των  πληροφοριών ,  δοκιμή  
υποθέσεων  και  επίλυση  
προβλημάτων ,  
ενεργοποιούνται .  Τα  
παιδιά  περνούν  από  τη  
νοητική  συναίνεση  (να  
δέχονται  παθητικά)  στη  
χρήση  της  κριτ ικής  
σκέψης .   

Να αναγνωρίζουν και να 
εκτελούν διαφορετικές 
κινητικές απαντήσεις ή 
λύσεις 

 

Προκαλώντας οι εκπαιδευτικοί τα 
παιδιά να λύσουν ένα πρόβλημα ή να 
ανακαλύψουν κάτι, αυτά εισέρχονται 
στις νοητικές διαδικασίες της 
εξερεύνησης των πιθανοτήτων, της 
σύνθεσης των πληροφοριών και της 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (που 
αναφέρονται  σε κινητικές δεξιότητες ). 

Ανάπτυξη  και  διατήρηση  
κατάλληλου  επιπέδου  
φυσικής  κατάστασης  για  
προαγωγή  της  υγείας   

Τα  παιδιά  σε  αυτές  τ ις  
ηλικίες  είναι  πολύ  
δραστήρια .   Τους  αρέσει  
ιδιαίτερα  η  κίνηση  και  οι  
φυσικές  δραστηριότητες .  
Μέσα  από  αυτές  τ ις  
δραστηριότητες  τα  παιδιά  
μπορούν  να  μάθουν  να  
αναγνωρίζουν  τ ις  αλλαγές  
στην  καρδιακή  συχνότητα  
και  τη  λειτουργία  της  
αναπνοής ,  να  γνωρίζουν  τη  

Να αναγνωρίζουν ότι η 
φυσική δραστηριότητα 
είναι απαραίτητη για την 
υγεία τους 

Να συμμετέχουν σε 
φυσικές δραστηριότητες 
και να αναγνωρίζουν τη 
σχέση μεταξύ άσκησης 
και ξεκούρασης 

 

Ο/Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να 
οργανώνει δραστηριότητες ευλυγισίας, 
να παρακινεί τα παιδιά να τρέχουν 
όσο πιο γρήγορα μπορούν σε μικρές 
αποστάσεις, να συμμετέχουν σε 
αερόβιες δραστηριότητες και να 
αναγνωρίζουν τη σχέση μεταξύ 
άσκησης και ξεκούρασης.   
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σημασία  της  εφίδρωσης  
και  της  επαρκούς  
κατανάλωσης  νερού .   Η  
κατανόηση  αυτών  των  
λειτουργιών  έχει  ως  
αποτέλεσμα  τα  παιδιά  να  
εκτιμήσουν  την  ανάγκη  για  
διατήρηση  της  φυσικής  
κατάστασης ,  μέσω  της  
καθημερινής  συμμετοχής  
σε  φυσικές  δραστηριότητες  
μέτριας  έντασης .  Η  
πρωτοσχολική  ηλικία  είναι  
η  καταλληλότερη  ηλικία ,  
για  να  υιοθετήσουν  τα  
παιδιά  συνήθειες  καλής  
υγείας .    

Απόκτηση  θετικής  
εμπειρίας  από  τη  φυσική  
δραστηριότητα  και  
ανάπτυξη  της  αυτο-
έκφρασης  αλλά   και  της  
κοινωνικότητας   

Είναι  πολύ  σημαντικό  τα  
παιδιά  να  αποκτούν  
θετικές  εμπειρίες  μέσα  από  
τα  προγράμματα  φυσικής  
αγωγής .   Τα  παιδιά  
προσχολικής  ηλικίας  έχουν  
έμφυτη  ισχυρή  περιέργεια  
και  ενεργή  φαντασία .  Οι  
εκπαιδευτικοί  μπορούν  να  
τα  χρησιμοποιήσουν  αυτά  
ως  ισχυρά  εργαλεία ,  
δίνοντας  ευκαιρίες ,  μέσω  
της  κίνησης ,  να  
φανταστούν ,  να  
ανακαλύψουν ,  να  
πειραματιστούν ,  και  να  
αυτο-εκφραστούν .  

Να αποκτούν θετικές 
εμπειρίες μέσα από τα 
προγράμματα φυσικής 
αγωγής  

Ο/Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να 
οργανώνει ευχάριστες 
δραστηριότητες, κατάλληλες για τα 
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των 
παιδιών της προσχολικής ηλικίας που 
προάγουν τη συνεργασία.  Αυτές οι 
δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν 
παιγνιώδη μορφή και να προσφέρουν 
πολλές ευκαιρίες για επιτυχία και 
συνεργασία σε όλα τα παιδιά. Τα 
παιδιά αρέσκονται να συμμετέχουν σε 
διασκεδαστικές και δημιουργικές 
δραστηριότητες οι οποίες προσφέρουν 
ευκαιρίες για πειραματισμό και 
εξερεύνηση. Οι δημιουργικές κινητικές 
δραστηριότητες παρέχουν στα παιδιά 
ευκαιρίες για αυτό-έκφραση και 
ανάπτυξη της φαντασίας τους. Για 
παράδειγμα, όταν ζητείται από τα 
παιδιά να αναπαραστήσουν κινητικά 
κάποια από τα φαινόμενα της Άνοιξης, 
τα παιδιά πρέπει να ανακαλέσουν 
νοητικά τα φαινόμενα αυτά και να 
αποφασίσουν πώς θα τα 
παραστήσουν κινητικά. 

Κατανόηση  και  σεβασμός  
της  διαφορετικότητας  των  
ατόμων  και  συνεργασία  
με  όλους  

Οι  παιδαγωγοί  θα  πρέπει  
να  δίνουν  έμφαση  στη  

Να συνεργάζονται και 
να παίζουν με όλα τα 
παιδιά ανεξαρτήτως 
ατομικών διαφορών 
(π.χ. φύλο, εθνικότητα 
κ.λπ.) 

Όταν οι δραστηριότητες Φυσικής 
Αγωγής δίνουν στα μικρά παιδιά 
ευκαιρίες να δουλέψουν μαζί για την 
επίτευξη ενός κοινού κινητικού στόχου 
ή μίας κοινής κινητικής λύσης, τα 
παιδιά γνωρίζουν ότι το κάθε παιδί 
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σημασία  της  Φυσικής  
Αγωγής  και  του  παιχνιδιού  
στην  ανάπτυξη  του  
σεβασμού  της  
διαφορετικότητας  των  
ατόμων  και  της  
συνεργασίας  με  όλους .    

 

 μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία 
αυτού του στόχου. Κάθε παιδί 
γνωρίζει ότι παίζει σημαντικό ρόλο 
στο αποτέλεσμα και το καθένα 
αναλαμβάνει την ευθύνη εκπλήρωσης 
αυτού του ρόλου. Τα παιδιά 
μαθαίνουν, ακόμη, να γίνονται 
ανεκτικά στις ιδέες των άλλων και να 
αποδέχονται τις ομοιότητες και τις 
διαφορές με τα άλλα παιδιά καθώς και 
να προάγουν την άριστη συνεργασία 
μεταξύ τους.  Μέσω της συμμετοχής σε 
φυσικές δραστηριότητες τα παιδιά 
μαθαίνουν να παίζουν και να 
συνεργάζονται με όλα τα παιδιά της 
τάξης, ανεξαρτήτως ατομικών 
διαφορών. 

Επίδειξη  υπεύθυνης  
αθλητικής  και  κοινωνικής  
συμπεριφοράς  ως  
αποτέλεσμα  της  
συμμετοχής  στη  φυσική  
δραστηριότητα  

Η  συμμετοχή  σε  φυσικές  
δραστηριότητες  
προϋποθέτει  την  τήρηση  
συγκεκριμένων  ρόλων  και  
κανόνων .   Τα  παιδιά  στη  
σχολική  Φυσική  Αγωγή  
μαθαίνουν  να  υπακούουν  
και  να  ανταποκρίνονται  
στις  υποδείξεις  του /της  
εκπαιδευτικού ,  να  ακούν  με  
προσοχή  τ ις  οδηγίες  και  
απλές  επεξηγήσεις ,  να  
κατανοούν  τη  σημασία  των  
ρόλων  και  των  
αρμοδιοτήτων  του  κάθε  
ρόλου  και  να  αλλάζουν  με  
προθυμία  ρόλους .      

Να τηρούν και να 
εφαρμόζουν απλούς 
κανόνες παιχνιδιών 

Αναγνωρίζοντας τους διάφορους 
ρόλους κατά τη διεξαγωγή κινητικών 
δραστηριοτήτων, τα παιδιά μαθαίνουν 
να λύνουν απλά προβλήματα, όπως 
ποιος έχει σειρά, σχηματισμός μιας 
σειράς κ.λπ..  Επίσης, τα παιδιά 
μαθαίνουν να τηρούν τους κανόνες, να 
μεταφέρουν τους κανόνες 
συγκεκριμένων παιχνιδιών σε άλλα 
παρόμοια παιχνίδια , να αντιδρούν 
στις παραβάσεις των κανόνων κ.λπ.. 

 
Μεθοδολογία  

Έρευνες αποδεικνύουν ότι η μάθηση των παιδιών είναι καλύτερη όταν δίνονται πολλές ευκαιρίες 

ενεργητικής συμμετοχής.  Επίσης έχει αποδειχθεί ότι τα αποτελεσματικά προγράμματα φυσικής 

αγωγής περιέχουν λιγότερη ύλη, η οποία καλλιεργείται σε μεγαλύτερο βάθος.  Οι θεματικές ενότητες θα 
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πρέπει να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια των 2-3 οργανωμένων δομημένων δραστηριοτήτων.   Η ιεραρχία 

των θεματικών ενοτήτων δεν είναι πάντα σημαντική όμως είναι σημαντική η ιεραρχία των 

δραστηριοτήτων που διδάσκονται σε κάθε ενότητα και σε κάθε πλαίσιο δομημένων δραστηριοτήτων 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιμοποιούν προσεγγίσεις που βοηθούν  στην αύξηση της ακαδημαϊκής 

επίδοσης των παιδιών καθώς και  στην ανάπτυξη θετικών στάσεων για μάθηση.  Οι δομημένες 

δραστηριότητες φυσικής αγωγής  πρέπει να  στηρίζονται σε αναπτυξιακά κατάλληλες μεθόδους, οι 

οποίες επιτρέπουν στα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά, και όχι παθητικά, στις διαδικασίες μάθησης.  

Οι προσεγγίσεις αναφέρονται στον τρόπο που ο/η εκπαιδευτικός  οργανώνει τις μαθησιακές 

δραστηριότητες, μεταφέρει το περιεχόμενο της ύλης και προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής εξάσκησης στα 

παιδιά.  Οποιαδήποτε μέθοδος  προάγει την ακαδημαϊκή μάθηση, τη συνεργασία, την κριτική σκέψη 

και τις θετικές στάσεις των παιδιών απέναντι στη φυσική αγωγή θα πρέπει να θεωρείται ως 

αποτελεσματική.  Σύγχρονες μέθοδοι όπως η ενεργητική μάθηση, μάθηση μέσω ερωτήσεων (επίλυση 

προβλημάτων) , μάθηση με σειρά έργων (σταθμοί),  συνεργατική μάθηση κ.λπ., θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο δομημένων δραστηριοτήτων φυσικής αγωγής.    

 

Αξιολόγηση  

Όσον αφορά την αξιολόγηση της βελτίωσης και της προόδου των παιδιών (τι έχουν αποκομίσει - 

αποκτήσει τελικά τα παιδιά ως γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, συμπεριφορές, αντιλήψεις κ.λπ.) 

προτείνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες μέθοδοι αξιολόγησης από τις οποίες θα μπορούν να επιλέγουν οι 

εκπαιδευτικοί ανάλογα με την αναπτυξιακή ηλικία στην οποία αναφέρονται:  

1) Συνέντευξη παιδιού από τον/την εκπαιδευτικό: Η δομημένη συνέντευξη του/της εκπαιδευτικού με 

το παιδί για την αξιολόγηση των σκέψεων, των συναισθημάτων και των γνώσεών του. Η συνέντευξη 

ως μορφή εναλλακτικής αξιολόγησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους Άξονες 2, 3, 5, 6. 

2)  Παρατήρηση άλλων παιδιών: Η παρατήρηση των παιδιών και η ανατροφοδότησή τους από 

άλλα παιδιά σχετικά με την απόδοση ή την εκτέλεση κινητικών δεξιοτήτων - ένα παιδί εκτελεί και το 

άλλο αξιολογεί (βάσει καρτέλας με τα σημαντικά για την εκτέλεση σημεία), παρέχει ανατροφοδότηση 

και ενίσχυση. Η παρατήρηση άλλων παιδιών, ως μορφή εναλλακτικής αξιολόγησης, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τους Άξονες 1, 3,5 και 6. 

3) Παρουσίαση ρόλου: Τα παιδιά αναλαμβάνουν να παίξουν ένα ρόλο σε ένα υποθετικό σενάριο. 

Τα παιδιά πρέπει μέσα από μια επιχειρηματολογία να προσπαθήσουν να τεκμηριώσουν αυτά που 
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πιστεύουν. Η παρουσίαση ρόλου, ως μορφή εναλλακτικής αξιολόγησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

τους Άξονες 5 και 6. 

4) Παρατήρηση του παιδιού από τον/την εκπαιδευτικό: Είναι η πιο συνηθισμένη μορφή 

αξιολόγησης στη Φυσική Αγωγή. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι αξιολόγησης με σκοπό τη συλλογή 

δεδομένων για την βελτίωση της προόδου των παιδιών. Οι τρόποι αυτοί μπορεί να είναι: α) Άτυπη 

Αξιολόγηση, β)  Λίστα Ελέγχου (Checklist), γ) Κλίμακες, δ)  Σκορ Επίδοσης, ε) Βίντεο-ανάλυση. Η 

παρατήρηση από τον/την εκπαιδευτικό, ως μορφή εναλλακτικής αξιολόγησης, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί κυρίως για τον Άξονα 1. 

5) Επίδειξη (δημόσια επίδειξη των εργασιών των παιδιών που αντανακλούν στην πρόοδό τους, 

όπως για παράδειγμα φωτογραφίες στις οποίες τονίζουν συγκεκριμένα στοιχεία, πόστερ, κ.ά.): Η 

επίδειξη, ως μορφή εναλλακτικής αξιολόγησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους Άξονες 2, 3, και 5. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Σκοπός των Κοινωνικών Σπουδών κατά την πρώτη σχολική περίοδο αποτελεί να προσφέρει πλούσιες, 

αυθεντικές και ποικίλες μαθησιακές εμπειρίες στα παιδιά, ώστε να προβληματίζονται γύρω από 

κοινωνικά/πολιτικά, οικονομικά, γεωγραφικά, ιστορικά και θρησκευτικά-ηθικά ζητήματα με τρόπους 

που να ενισχύουν τη διερεύνηση και συζήτηση τέτοιων ζητημάτων προς κοινωνικά επιθυμητές 

κατευθύνσεις, με έμφαση στις ανάγκες και ενδιαφέροντά τους στο παρόν, με επιστημολογικά 

ευαίσθητη προσέγγιση (προσοχή όχι μόνο στο τι (περιεχόμενο) αλλά και στο πώς (διαδικασία)  της 

γνώσης) και με ενσυνείδητη την προσπάθεια βελτίωσης κοινωνικών προβλημάτων σε έναν 

πολιτισμικά ποικιλόμορφο και αλληλοεξαρτώμενο κόσμο.  Οι Κοινωνικές Σπουδές κατά την πρώτη 

σχολική περίοδο δεν αναμένεται απλά να ‘προετοιμάζουν’ έναν/μια ‘μελλοντικό/ή’ (ενήλικα) πολίτη, 

αλλά να αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο παρόν τους ως κοινωνικά πρόσωπα που μπορούν και 

χρειάζεται να συν-διαμορφώνουν το κοινωνικό τοπίο προς όφελος τους, αλλά και όφελος του ίδιου του 

κοινωνικού τοπίου, μια και η δική τους (ιστορικά περιθωριοποιημένη) φωνή και προοπτική χρειάζεται 

να λαμβάνεται υπόψη σε μια ουσιαστικά ανθρώπινη και δημοκρατική κοινωνία.  Παρόλο που 

παρακάτω αναφέρεται ενδεικτικά το περιεχόμενο των Κοινωνικών Σπουδών και παραδείγματα 

δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευτικές πρακτικές που υιοθετεί η νηπιαγωγός αποτελούν το σημαντικότερο 

τρόπο υλοποίησης της φιλοσοφίας των Κοινωνικών Σπουδών. Τέτοιες δημοκρατικές, συμμετοχικές και 

συνεργατικές εκπαιδευτικές πρακτικές αφορούν, ενδεικτικά, στη συμμετοχή των παιδιών στη 

διαμόρφωση του χώρου του νηπιαγωγείου, του περιεχομένου και της διαδικασίας των εκπαιδευτικών 
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προγραμμάτων, στις διαλογικές πρακτικές κατά τις δομημένες δραστηριότητες και στη δημιουργική 

επίλυση προβλημάτων.  

Το περιεχόμενο των Κοινωνικών Σπουδών προέρχεται από ευρήματα και ερωτήματα των Κοινωνικών 

Επιστημών σε ακαδημαϊκό επίπεδο όπως η κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, οικονομικές και πολιτικές 

επιστήμες, κοινωνική ψυχολογία, γεωγραφία και ιστορία, ηθική-φιλοσοφία-θεολογία και άλλες.  Ως 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα πρέπει να είναι ενδιαφέρον και να ικανοποιεί τις ανάγκες των παιδιών, 

των εκπαιδευτικών αλλά και του υπόλοιπου σχολικού προγράμματος. Το περιεχόμενό τους συνήθως 

(και πιο κάτω) δομείται σε  κοινωνικό/πολιτικό, οικονομικό, γεωγραφικό, ιστορικό και θρησκευτικό, 

ωστόσο η εκπαιδευτικός έχει την παιδαγωγική αυτονομία να εστιάζει είτε σε μια από αυτές τις πτυχές 

είτε σε περισσότερες από μία και να το αναδιοργανώνει διαθεματικά, όπως κρίνει παιδαγωγικά 

απαραίτητο, εντάσσοντάς το στο υπόλοιπο πρόγραμμα και συνδυάζοντάς το, όπου είναι δυνατόν, με 

εμπειρίες-επισκέψεις και εκτός του σχολείου.   

ΑΞΟΝΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

Να συνειδητοποιούν την 
πολλαπλότητα των κοινωνικών τους 
ταυτοτήτων (π.χ. έμφυλη, εθνική, 
θρησκευτική, πολιτισμική, ηλικίας, 
τάξης, παρέας, οικογένειας, άλλες)  

 

 

Στα πλαίσια του δομημένου παιχνιδιού 
στο κέντρο μάθησης  «Εικαστικά» τα 
παιδιά συστήνονται στους 
συμμαθητές/τριές τους παρουσιάζοντας 
αποτύπωμα της παλάμης ή πατούσας 
τους και συζητούν ομοιότητες και 
διαφορές από τους συμμαθητές/τριές 
τους (1,2) 

Να αναγνωρίζουν τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους (ως παιδιά και 
άλλα) σε ποικιλία πλαισίων  

 

Συζητούν τα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις τους π.χ. σπίτι, τάξη, 
σχολείο, γειτονιά μέσα στα πλαίσια του 
δομημένου παιχνιδιού στο κέντρο 
μάθησης κουκλόσπιτο (1, 4) 

Να εισηγούνται τρόπους βελτίωσης 
κοινωνικών και πολιτικών πρακτικών  

 

Στα πλαίσια ενός Σχεδίου Εξελικτικών 
Δραστηριοτήτων τα παιδιά εμπλέκονται 
σε δραστηριότητες κατά τις οποίες 
ενημερώνουν τους γονείς τους για 
διαφημίσεις που προωθούν ανθυγιεινά 
τρόφιμα για παιδιά π.χ. πατατάκια, 
γλυκά κοκχρησιμοποιώντας εικαστικά ή 
γλωσσικά μέσα. (1,4) 
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Να συμμετέχουν σε διαδικασίες 
δημιουργίας κανόνων 
αναγνωρίζοντας την αξία τους 

 

 

Στα  πλαίσια του ελεύθερου κοινωνικο-
δραματικού παιχνιδιού στα κέντρα 
μάθησης «Κουκλόσπιτο» και 
«Καταστηματάκι» τα παιδιά 
περιγράφουν/φτιάχνουν 
σενάριο/δραματοποιούν μια μέρα στη 
ζωή παιδιών σε οικογένεια ή τάξη χωρίς 
κανόνες (1,3) 

Να καλλιεργήσουν την αυτονομία και 
αυτοσεβασμό τους 

 

Συμμετέχουν σε ελεύθερο παιγνίδι στην 
τάξη και στην αυλή χωρίς να τους 
υπενθυμίζονται συνεχώς οι κανόνες (1) 

Να συμμετέχουν σε και 
αναγνωρίζουν την αξία κοινωνικών 
δραστηριοτήτων και οργάνωσης (π.χ. 
επίσκεψης σε φιλανθρωπικό ίδρυμα, 
εορτασμός μέρας δικαιωμάτων του 
παιδιού) 

 

Μετά από μια επίσκεψη στο πάρκο 
κυκλοφοριακής αγωγής τα παιδιά 
κατασκευάζουν μακέτα ιδανικής πόλης 
για αυτοκίνητα, ποδηλάτες, πεζούς και 
επεξηγούν γιατί να υπάρχουν π.χ. 
διαβάσεις πεζών, χώροι στάθμευσης 
για ανάπηρους (1, 3) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Να εντοπίζουν την οικονομική 
αλληλεξάρτηση ανθρώπων, 
κοινωνικών συνόλων και κρατών 
στην καθημερινή τους ζωή  

Συζητούν τη σχέση της  οικογένειάς 
τους με την οικογένεια που έχει τη 
συνοικιακή υπεραγορά, βενζινάδικο, 
ανθοπωλείο (1,4) 

Να ιεραρχούν τις καθημερινές τους 
ανάγκες με ποικιλία κριτηρίων  

 

 

Ελεύθερο παιχνίδι στο κέντρο μάθησης 
του κουκλόσπιτο. Στη συνέχεια  στα 
πλαίσια του δομημένου παιχνιδιού τα 
παιδιά ενθαρρύνονται να ετοιμάσουν 
ένα κατάλογο για ψώνια από 
υπεραγορά και να κάνουν μια 
ιεράρχηση με βάση π.χ. ανάγκη, 
χρησιμότητα, διάρκεια χρήσης, 
περιβαλλοντική επιβάρυνση (1,4) 

Να κατανοεί έννοιες παραγωγής, 
διανομής και κατανάλωσης (π.χ. 
τροφίμων, παιγνιδιών) 

 

‘Ένα προϊόν ταξιδεύει μέχρι το σπίτι 
μου’ τα παιδιά  σειροθετούν  και 
συγκρίνουν  τις εικόνες ‘ταξιδιού’ 
προϊόντων όπως λαχανικά, ρούχα, 
παιγνίδι από χώρο παραγωγής στο 
σπίτι για κατανάλωση/χρήση (1,4) 
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Να συζητούν την αξία και 
αλληλεξάρτηση επαγγελματικών 
ομάδων με τις οποίες έχουν επαφή 

Συζητούν τις σχέσεις μεταξύ 
επαγγελμάτων και την αξία του καθενός 
αντλώντας από τα επαγγέλματα 
γνωστών τους προσώπων 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Να έρθουν σε επαφή με έννοιες 
χρόνου  

 

 

Στα πλαίσια του δομημένου παιχνιδιού 
τα παιδιά ενθαρρύνονται να  
ταξινομήσουν γεγονότα/ 
εικόνες/αντικείμενα σε παρελθόν, 
παρόν, μέλλον ή πριν, τώρα, μετά ή 
προηγούμενη, επόμενη (π.χ. μέρα) ή 
παλιά χρόνια, σήμερα (4) 

Να κατανοούν τη σχέση των 
κοινωνικών τους ταυτοτήτων (π.χ. 
έμφυλη, εθνική, θρησκευτική, 
πολιτισμική, ηλικίας κοκ) με το χρόνο 

Εξηγούν πώς τους δόθηκε το όνομά 
τους όταν γεννήθηκαν, γιατί το επέλεξαν 
οι γονείς τους, τι σημαίνει (1,2,4) 

Να εντοπίζουν στοιχεία που 
παραμένουν σταθερά και στοιχεία 
που αλλάζουν με την πάροδο του 
χρόνου στην καθημερινή τους ζωή 

 

 

 

Στο κέντρο μάθησης «Μουσείο 
παιχνιδιών» τα παιδιά εξερευνούν 
ελεύθερα παιχνίδια και εικόνες που 
σχετίζονται με παλιά και νέα παιχνίδια. 
Στη συνέχεια στα πλαίσια ενός Σχεδίου 
Εξελικτικών Δραστηριοτήτων τα παιδιά 
ενθαρρύνονται να συγκρίνουν  
παιγνίδια του παππού/γιαγιάς με δικά 
τους: η ανάγκη για παιγνίδι παραμένει 
σταθερή ιστορικά, τα παιγνίδια 
συνήθως αλλάζουν (4) 

Να συζητούν στοιχεία της 
προσωπικής και οικογενειακής τους 
ιστορία 

Κατασκευάζουν φωτογραφικό άλμπουμ 
ή ‘μωσαϊκό’ ή γενεαλογικό δέντρο ή 
βίντεο με προσωπικά ή/και οικογενειακά 
στιγμιότυπα (1,2,4) 

Να τοποθετούνται στο χρόνο (ώρα, 
μέρα, εβδομάδα, μήνας, εποχή, έτος 
κοκ) 

Ποικιλία ιστορικών γραμμών στην τάξη 
όπου να εντοπίζονται τα στοιχεία αυτά 
(4) 

Να σειροθετούν περιστατικά ή 
γεγονότα σε ποικιλία ιστορικών 
γραμμών 

 

Για παράδειγμα: σειροθετούν τις εικόνες 
μιας ιστορίας φανταστικής (π.χ. 
παραμύθι ημέρας) ή  πραγματικής (π.χ. 
η γέννηση μιας πεταλούδας) (4) 

Να καλλιεργήσουν δεξιότητες 
ιστορικής διερεύνησης 

Παρατηρούν και συγκρίνουν ποικίλο 
φωτογραφικό υλικό και διατυπώνουν 
υποθέσεις ως προς το ποιο στιγμιότυπο 
φωτογραφήθηκε πρώτα και ποιο μετά 
(4) 
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

 

Να καλλιεργήσουν χωρική σκέψη 

 

Εξηγούν πώς ο χώρος επηρεάζει 
αποφάσεις μας όπως πού 
τοποθετούνται τα παιγνίδια στην αυλή 
του σχολείου ή τα έπιπλα και 
αντικείμενα στο κουκλόσπιτο (4) 

Να χρησιμοποιούν χωρικές έννοιες 
για να περιγράψουν και να κινηθούν 
στο χώρο (π.χ. δεξιά, αριστερά, 
πάνω, κάτω) 

 

Στα πλαίσια οργανωμένου παιχνιδιού 
τα παιδιά δίνουν οδηγίες 
χρησιμοποιώντας χωρικές έννοιες σε 
άλλο παιδί (με ανοικτά ή κλειστά μάτια) 
για κινηθεί στην τάξη, αυλή, αμμοδόχο 
και να βρει κάποιο κρυμμένο θησαυρό 
(3,4) 

Να συνειδητοποιούν την 
αλληλεπίδραση ανθρώπινου και 
φυσικού περιβάλλοντος στην 
καθημερινή τους ζωή 

Συγκρίνουν το πώς επιβαρύνουν το 
περιβάλλον με ή χωρίς ανακύκλωση 
σκουπιδιών (1,4) 

Να εντοπίζουν προβλήματα στη 
διαχείριση του χώρου (π. χ. 
κουκλόσπιτου, τάξης, αυλής 
σχολείου) από τους ανθρώπους και 
εισηγούνται λύσεις 

Παρατηρούν τέτοια προβλήματα (π.χ. 
συνωστισμός αυτοκινήτων όταν 
σχολνούν τα παιδιά), συζητούν πού 
οφείλονται και εισηγούνται λύσεις (1,4) 

Να εξηγούν σχέσεις μεταξύ τοπικού 
και παγκόσμιου πλαισίου στην 
καθημερινή τους ζωή 

Συζητούν γιατί οι άνθρωποι 
μεταναστεύουν σήμερα και στο 
παρελθόν μέσα από τις ιστορίες της 
οικογένειάς τους ή συμμαθητών/τριών 
τους (1,4) 

Να καλλιεργήσουν δεξιότητες χρήσης 
χάρτη και επιτόπιας-υπαίθριας 
μελέτης 

 

Μετά από μια βόλτα στη γειτονιά ή 
επίσκεψη εκτός σχολείου τα παιδιά 
παρατηρούν, καταγράφουν, 
φωτογραφίζουν τα είδη δέντρων που 
βλέπουν (3,4) 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Να συνειδητοποιήσουν τη 
θρησκευτική τους ταυτότητα 

Συζητούν τη σχέση του ονόματός τους 
με τη θρησκεία τους (αν υπάρχει）(1,2) 

Να έρθουν σε επαφή με θρησκευτικές 
πολιτισμικές πρακτικές του τόπου 
τους (π.χ. χώρους, τελετές, σύμβολα 
λατρείας)  

 

Κάνουν επισκέψεις σε διάφορους 
χώρους λατρείας και εξηγούν γιατί στην 
περιοχή τους (π.χ. Λάρνακα) υπάρχουν 
θρησκευτικοί χώροι λατρείας όπως ο 
ναός του Αγίου Λαζάρου, το Χαλά 
Σουλτάν Τεκκέ κοκ, ποιοι και γιατί τους 
χρησιμοποιούν, πώς, πότε κοκ (1,4) 
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Να εκτιμήσουν και καλλιεργήσουν τις 
αξίες της αγάπης, ειρήνης, φιλίας, 
συνύπαρξης, ισότητας, σεβασμού της 
διαφορετικότητας 

 

Με την τεχνική αμερικάνικου 
παπλώματος, φτιάχνουν τον ‘Έλμερ τον 
Ελέφαντα’ (μετά από επεξεργασία του 
παραμυθιού) συνεισφέροντας το 
καθένα το δικό του μοναδικό κομμάτι 
(1,2) 

Να συζητούν ηθικά και υπαρξιακά 
ζητήματα που σχετίζονται με τη 
σχέση τους με το Θεό, τον εαυτό τους, 
τον συνάνθρωπό τους και την 
υπόλοιπη φύση 

Συζητούν την απώλεια κάποιου 
αγαπημένου τους προσώπου ή 
αντικειμένου ή κατοικίδιου ζώου και 
διατυπώνουν σκέψεις για αντιμετώπισή 
της και διαχείριση των συναισθημάτων 
τους (1,2) 
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ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Σκοπός της γλωσσικής αγωγής κατά την πρώτη σχολική περίοδο είναι να προσφέρει τις κατάλληλες 

εμπειρίες μέσα στα πλαίσια των ενδιαφερόντων και των ικανοτήτων των παιδιών, ώστε αυτά να 

αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας (λεκτικής και μη ),  δεξιότητες χρήσης του λόγου (προφορικού και 

γραπτού) και να καλλιεργήσουν στάσεις θετικής επαφής με τη γλώσσα και τη λογοτεχνία. Η ανάπτυξη 

της γλώσσας και η δυνατότητα επικοινωνίας ενισχύονται κυρίως μέσα από τις επαφές με τους άλλους 

και το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο της τάξης. 

Οι παιδαγωγικά κατάλληλες γλωσσικές εμπειρίες και δραστηριότητες στοχεύουν στο να καταστούν τα 

παιδιά ικανά να:                                                                                                                                                                     

 συμμετέχουν σε συζητήσεις παίρνοντας διαδοχικά το λόγο –ρόλοι ομιλητή και ακροατή  

 διατυπώνουν τις απόψεις και αποφάσεις τους, να δίνουν εξηγήσεις και να  

επιχειρηματολογούν ώστε να πείσουν για τις επιλογές τους 

 διηγούνται προσωπικές εμπειρίες και να αφηγούνται παραμύθια ή ιστορίες  

 περιγράφουν αντικείμενα και γεγονότα 

 αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν τον περιβάλλοντα γραπτό λόγο  

 αναπτύξουν δεξιότητες γραμματισμού 

Η λογοτεχνία αποτελεί κύριο μέσο ενίσχυσης των πιο πάνω ικανοτήτων και αναμένεται ότι θα 

αξιοποιείται στο μέγιστο βαθμό από τις εκπαιδευτικούς. Η επιλογή προσέγγισης και κειμένων θα 

πρέπει  να στοχεύει μεταξύ άλλων στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, της αισθητικής απόλαυσης, 

της φαντασίας και της δημιουργικότητας του παιδιού. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο το παιδί θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως ενεργός ακροατής/ αναγνώστης αλλά και ως δυνητικός συγγραφέας. 

Πιο κάτω γίνεται ένας διαχωρισμός των αξόνων που συνθέτουν τη γλώσσα (ακρόαση, ομιλία, 

αναδυόμενος γραμματισμός: ανάγνωση και γραφή)  και συγκεκριμένων επιδιώξεων στις οποίες θα 

στηρίζεται η οργάνωση δομημένων δραστηριοτήτων ή και κέντρων μάθησης μέσα από ενδεικτικές 

πρακτικές εφαρμογές, οι οποίες θα πλαισιώσουν τις εμπειρίες των  παιδιών. 
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ΑΞΟΝΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΑΚΡΟΑΣΗ Ικανότητα αναγνώρισης και 

διάκρισης ήχων  

Ικανότητα κατανόησης κοινωνικά 
πλαισιωμένων μηνυμάτων (π.χ. 
να ακολουθεί οδηγίες, να 
αντιλαμβάνεται την πρόσκληση 
για παιχνίδι) 

Εξοικείωση με τους ποικίλους 
σκοπούς ακρόασης (π.χ. για 
εξεύρεση πληροφοριών, 
απόλαυση λόγου, επίλυση 
προβλήματος) 

Αναγνώριση των παραμέτρων 
που συγκροτούν το πλαίσιο 
επικοινωνίας (π.χ. σχέση των 
συνομιλητών, θέμα, σκοπός) 

 

 

 

Τα παιδιά ανταποκρίνονται και  
ακολουθούν τις οδηγίες της νηπιαγωγού 
(1,2) 

Στο κέντρο μάθησης «Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής» τα παιδιά ακολουθούν 
οδηγίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένης 
δραστηριότητας στο πρόγραμμα 
«Κidspiration» (π.χ. πώς να βοηθήσουν ένα 
παιδάκι να επιλέξει υγιεινές τροφές) (3,4) 

Τα παιδιά ανταποκρίνονται στις 
προσκλήσεις άλλων παιδιών για παιχνίδι 
(1) 

Τα παιδιά καλούνται να ακούσουν 
συγκεκριμένους ήχους στο CD player και 
να πουν τι άκουσαν (π.χ. ήχοι ζώων, δύο 
φίλοι συνομιλούν, πληροφορίες για τη 
γάτα) ή να βρουν την αντίστοιχη καρτελίτσα 
(4) 

Τα παιδιά ακούνε μουσική από το 
ραδιόφωνο και χορεύουν ή ακούνε μια 
ηχογραφημένη συνταγή και την εκτελούν 
(2,3)  

Τα παιδιά καλούνται να ακούσουν και να 
αναγνωρίσουν τους ήρωες και τη σχέση 
τους σε μια ιστορία (2,4) 

ΟΜΙΛΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ικανότητα έκφρασης και 
επικοινωνίας: 

παρατήρηση και ανάκληση 

βιωματική αναδιήγηση  

αφήγηση 

περιγραφή  

επεξήγηση  

επιχειρηματολογία  

 

 

Τα παιδιά περιγράφουν πρόσωπα/ 
γεγονότα/ αντικείμενα μέσα από 
συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση 
(π.χ. κατά τη διάρκεια δομημένου 
παιχνιδιού η νηπιαγωγός                     ζητά 
από τα παιδιά να  της  

περιγράψουν και να επεξηγήσουν τη 
διαδικασία που ακολούθησαν για να 
φτιάξουν ένα οικοδόμημα) (1,4)  

Στα πλαίσια της Δομημένης 
Δραστηριότητας Αφήγησης (ΔΔΑ) τα 
παιδιά ή η νηπιαγωγός αφηγούνται 
ιστορίες (1,4) 

Τα παιδιά καλούνται να αιτιολογήσουν τις 
επιλογές των παραμυθιών που έκαναν ή 
του ρόλου που επέλεξαν κατά τη διάρκεια 
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του φανταστικού παιχνιδιού (1,4)  

Ικανότητα χρήσης λεξιλογίου 
και δομών της γλώσσας 

ποσότητα και ποιότητα 
λεξιλογίου 

χρησιμοποιούν γραμματικά/ 
συντακτικά φαινόμενα (π.χ.  

επίθετα, ρήματα, ερωτήσεις)  
ανάλογα με την επικοινωνιακή 
περίσταση 

Εφαρμόζουν βασικούς 
μηχανισμούς στους οποίους 
στηρίζεται μια συνομιλία 
(εναλλαγή συνομιλητών/τριών, 
τήρηση θέματος) 

Συμμετέχουν σε συζητήσεις με 
πολλούς/ες αποδέκτες/τριες για 
θέματα των ενδιαφερόντων τους  

Τα παιδιά δημιουργούν διαλόγους κατά τη 
διάρκεια του κοινωνικο-δραματικού 
παιχνιδιού (1,2) 

Τα παιδιά εντοπίζουν σε διάφορα κείμενα 
(π.χ. παραμύθια, ποιήματα) γραμματικά 
φαινόμενα (4) 

Τα παιδιά συζητούν για τους τρόπους 
εξεύρεσης πληροφοριών για το project τους 
και αποφασίζουν ποιες είναι οι πιο 
κατάλληλες (1,4) 

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

Αξιοποίηση του Περιβάλλοντος 
Γραπτού Λόγου  

Τα παιδιά αξιοποιούν  τη ρουτίνα του 
παρουσιολογίου ή την εικονική ανάρτηση 
των κανόνων ή του προγράμματος -
αναγνώριση, κατανόηση και χρήση 
συμβόλων στο περιβάλλον (1,4) 

Δεξιότητες γραμματισμού:  

Τεχνικές της Ανάγνωσης 

Αναγνώριση των συμπεριφορών 
ανάγνωσης και γραφής 

Αναγνωρίζουν ότι ο γραπτός 
λόγος είναι φορέας μηνυμάτων  

Διαβάζονται τα γράμματα και όχι 
οι εικόνες 

Φορά της ανάγνωσης  

Το κύρος της ανάγνωσης 

Τα παιδιά έρχονται σε συχνή επαφή με 
βιβλία (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) σε 
ομαδικό είτε σε ατομικό επίπεδο στο κέντρο 
μάθησης «Βιβλιοθήκη» (3,4)  

Η νηπιαγωγός δείχνει με το χέρι της τη 
φορά της ανάγνωσης στο κείμενο όταν 
διαβάζει ένα παραμύθι την ώρα του 
δομημένου παιχνιδιού ή κατά τη διάρκεια 
της ΔΔΑ (4) 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να «διαβάζουν»  
λέξεις ή προτάσεις στο περιβάλλον. Για 
παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας βόλτας 
στη γειτονιά αποκωδικοποιούν τα σύμβολα 
που υπάρχουν στις πινακίδες στο δρόμο 
(1,4) 
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Γίνεται επανάληψη ανάγνωσης 
παραμυθιών (4) 

Φωνολογική Ενημερότητα 

Αντιστοιχία γραπτού και 
προφορικού λόγου 

Σταθερότητα του γραπτού λόγου 

Γραφοφωνηματικές αντιστοιχίες 

Η νηπιαγωγός διαβάζει τις ιστορίες που 
δημιουργούν τα παιδιά κατά τη διάρκεια 
της ΔΔΑ ή του ελεύθερου παιχνιδιού στο 
κουκλοθέατρο (1) 

Τα παιδιά «διαβάζουν» (αποκωδικοποιούν 
τα σύμβολα) τους κανόνες που είναι 
γραμμένοι στη πινακίδα της τάξης (1,4) 

Στα πλαίσια της  ΔΔΑ  η νηπιαγωγός 
διαβάζει διάφορα κείμενα ( π.χ. παραμύθια 
ή ποιήματα στην κοινή νέα ελληνική ή 
κυπριακή διάλεκτο) με ομοιοκαταληξία. Τα 
παιδιά μπορούν να εντοπίσουν ακουστικά 
ομοιοκατάληκτες λέξεις ή να  
δημιουργήσουν δίστιχα με δοσμένες λέξεις 
από το κείμενο που ομοιοκαταληκτούν (1,4) 

Στο κέντρο μάθησης «Το Παραμύθι» τα 
παιδιά «διαβάζουν» (αποκωδικοποιούν, 
εντοπίζουν, σχολιάζουν κτλ.) ιστορίες με 
λέξεις και εικόνες (4) 

Στοιχεία Κειμενικότητας 

Γνωρίζουν ότι υπάρχουν 
διαφορετικοί τρόποι 
προσέγγισης του έντυπου λόγου 

Αναγνωρίζουν τα βασικά 
χαρακτηριστικά των κειμενικών 
ειδών (π.χ. δομικά 
χαρακτηριστικά, χρήσης) 

Χρησιμοποιούν σωστά τα πιο 
κάτω είδη κειμένων: 

Απαριθμητικά: λίστες, μενού, 
λεξικά, 

Ενημερωτικά: εφημερίδες, 
προσκλήσεις  

Λογοτεχνικά: παραμύθι, μύθος, 
ποίημα, λίμερικ, κόμικς 

Τα παιδιά κατά τη διάρκεια του 
φανταστικού ή κοινωνικοδραματικού 
παιχνιδιού έρχονται σε επαφή και 
χρησιμοποιούν διάφορα κειμενικά είδη 
ανάλογα με την περίσταση (π.χ. 
προσκλήσεις, τηλεφωνικό κατάλογο, 
κάρτες, εφημερίδα)  (1,3,4) 

Τα παιδιά εντοπίζουν διαφορές ανάμεσα 
σε διάφορα κειμενικά είδη (π.χ. 
διαφοροποίηση παραμυθιού και 
ποιήματος, πρόσκλησης και διαφήμισης) 
(4) 

Σε ένα σχέδιο εξελικτικών δραστηριοτήτων 
για το παραμύθι τα παιδιά εμπλέκονται σε 
διασκευές παραμυθιών (4) 
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Κείμενα παρουσίασης: 
περιγραφή, εξήγηση διαδικασίας 

Κείμενα με οδηγίες χρήσης: 
συνταγές, κανόνες 

Αναγνωρίζουν τα στοιχεία ενός 
πολυτροπικού κειμένου 

  

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: 

ΓΡΑΦΗ 

 

Κινητικές δεξιότητες 

Συνδυασμός κινήσεων- σώμα-
χέρι  

Συντονισμός εντολής εγκεφάλου 
– με μυϊκή δραστηριότητα και 
γραφικό εργαλείο 

Παροχή υλικού και ευκαιριών για γραφή 
(π.χ. ελεύθερο παιχνίδι στο κέντρο 
μάθησης «αμμοδόχος») (3,4) 

Ενισχύεται το κέντρο μάθησης 
«Κουκλόσπιτο», με μολύβι και χαρτί στα 
πλαίσια του δομημένου παιχνιδιού για να 
προωθηθεί η συγγραφή λίστας για ψώνια 
(1,3,4) 

Αντιληπτικές δεξιότητες 

Οπτικός έλεγχος-αντιλαμβάνεται 
μορφές, σύνθετα οπτικά 
ερεθίσματα (π.χ. γράμμα) 

Παρατηρητικότητα- οπτικά 
ερεθίσματα 

Τα παιδιά  κατά τη διάρκεια δομημένου 
παιχνιδιού στο κέντρο μάθησης 
«Περίπτερο» αναγνωρίζουν γράμματα από 
έντυπα μέσα (π.χ.  περιοδικά, εφημερίδες) 
(4) 

Στο κέντρο μάθησης «Γραφή» τα παιδιά 
παρατηρούν όμοιες εικόνες και εντοπίζουν 
τις διαφορές τους. (4) 

Νοητικές δεξιότητες 

Το παιδί ονοματίζει τα σχέδια 
του 

Χρήση ιδεογραμμάτων   για 
αναπαράσταση ενός 
αντικειμένου με ένα σύμβολο 

Κατάκτηση συμβολικής 
λειτουργίας (π.χ. ανακάλυψη, 
εφεύρεση νέων συμβόλων) 

Δημιουργία ρουτίνας να ονομάζονται και να 
καταγράφονται τα θέματα των σχεδίων των 
παιδιών (4) 

Τα παιδιά  δημιουργούν δικά τους σύμβολα 
για να αντιπροσωπεύσουν κανόνες ή άλλες 
καταστάσεις (3,4) 

Τα παιδιά αναπαριστούν λύσεις 
μαθηματικών προβλημάτων (3,4) 
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Στοιχεία Κειμενικότητας 

Δημιουργούν διάφορα κειμενικά 
είδη χρησιμοποιώντας τα βασικά 
τους χαρακτηριστικά  

Απαριθμητικά: λίστες, μενού, 
λεξικά 

Ενημερωτικά: εφημερίδες, 
προσκλήσεις  

Λογοτεχνικά: παραμύθι, ποίημα, 
μύθος, λίμερικ, κόμικς 

Κείμενα παρουσίασης: 
περιγραφή, εξήγηση διαδικασίας 

Κείμενα με οδηγίες χρήσης: 
συνταγές, κανόνες 

Τα παιδιά κατά τη ΔΔΑ διηγούνται μια 
ιστορία και να την  εικονογραφούν. Η ίδια 
δραστηριότητα μπορεί να γίνει και με τη 
χρήση του λογισμικού Story Book Weaver 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή  (1,3,4) 

Τα παιδιά μέσα στα πλαίσια του 
δομημένου παιχνιδιού στο κέντρο μάθησης  
«Διαφημιστικό Γραφείο» τα παιδιά 
εμπλέκονται στη διαδικασία δημιουργίας 
αφίσας «Λύκος καταζητείται» (1,3,4) 

Τα παιδιά στο κέντρο μάθησης «Οι Σεφ» 
στα πλαίσια του δομημένου παιχνιδιού 
συγγράφουν και εκτελούν συνταγές (3,4) 

 

Η ανάπτυξη της ακρόασης, ομιλίας, του αναδυόμενου γραμματισμού (ανάγνωσης και γραφής) 

αποτελούν το ευρύτερο πλαίσιο της ανάπτυξης της γλώσσας κατά την πρώτη σχολική περίοδο. Στόχος 

μας είναι να προσφέρουμε πολλαπλές, κατάλληλες επικοινωνιακές περιστάσεις και εμπειρίες που 

φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με κάθε ένα από τους πιο πάνω άξονες.  Τέλος, πρέπει να τονιστεί η 

σημασία της αξιοποίησης της γλωσσικής ποικιλότητας (διάλεκτος) στην ενίσχυση του αναδυόμενου 

γραμματισμού, γιατί αποτελεί παιδαγωγικά κατάλληλη προσέγγιση του θέματος της φωνολογικής 

ενημερότητας. 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Ξεκινώντας από (α) την παραδοχή ότι η διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών 

δεν αποτελεί αυτοσκοπό για το νηπιαγωγείο αλλά θα πρέπει να στοχεύει στη στήριξη της ολόπλευρης 

ανάπτυξης του παιδιού (και όχι στην εκμάθηση περιεχομένου) και (β) την ανάγκη για διασφάλιση των 

παιδοκεντρικών προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης, και ικανοποίηση της ανάγκης του παιδιού 

για πειραματισμό, παιχνίδι και αυτενεργό συμμετοχή, το αναλυτικό πρόγραμμα Μαθηματικών και 

Φυσικών Επιστημών αποτελεί μία σφαιρική, συνεκτική πρόταση μαθησιακών επιδιώξεων ή οποία 

προσδιορίζεται μέσα από τους ακόλουθους έξι μαθησιακούς άξονες:  

1. Απόκτηση εμπειριών  

2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστημονικής μεθόδου  

3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστημονικών διεργασιών  

4. Ανάπτυξη στάσεων  

5. Ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης και  

6. Ανάπτυξη επιστημολογικής ετοιμότητας  

Το παιδί φεύγοντας από το νηπιαγωγείο θα πρέπει να έχει καλλιεργήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις 

δεξιότητες επιστημονικής μεθόδου που αποτελούν τη βάση του Μαθηματικού και Επιστημονικού 

Γραμματισμού και να εμπλακεί σε επιστημονικές διεργασίες όπως η λύση προβλήματος και η 

διερεύνηση. Μέσα από δραστηριότητες που δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, τα 

παιδιά θα έρθουν σε επαφή με ποικιλία εννοιών και θα αποκτήσουν πλούσιες και ποικίλες εμπειρίες 

σε σχέση με αυτές. Οι εμπειρίες αυτές θα στηρίξουν την ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης. 

Ταυτόχρονα τα παιδιά μέσα από επιλεγμένες δραστηριότητες θα αναπτύξουν επιστημολογική 

ετοιμότητα σε σχέση με τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες (θα αντιληφθούν ποια είναι η φύση 

και τα χαρακτηριστικά των δύο γνωστικών αντικειμένων) καθώς και στάσεις σε σχέση (α) με τα 

μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες ως αντικείμενα έρευνας και (β) με τις διαδικασίες μάθησης.  

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται αναφορά στις επιμέρους μαθησιακές επιδιώξεις που προκύπτουν 

από τον κάθε ένα μαθησιακό άξονα (εμπειρίες, δεξιότητες επιστημονικής μεθόδου, επιστημονικές 

διεργασίες, στάσεις, εννοιολογική κατανόηση, επιστημολογική ετοιμότητα) με ενδεικτικές πρακτικές 

εφαρμογές που αφορούν τόσο στα Μαθηματικά όσο και στις Φυσικές Επιστήμες. Ορίζονται επίσης οι 

δεξιότητες επιστημονικής μεθόδου και οι επιστημονικές διεργασίες.  

Κάποιες πρακτικές εφαρμογές ενώ έχουν τοποθετηθεί στον πίνακα ως ενδεικτικές για συγκεκριμένο 

άξονα ή επιδίωξη μπορεί παράλληλα να αντιστοιχούν και σε άλλους άξονες ή επιδιώξεις. Όλα τα 



79 
 

μαθηματικά προβλήματα που περιλαμβάνονται στις πρακτικές εφαρμογές πρέπει να δίνονται στα 

παιδιά μέσα από παραδείγματα (και αντιπαραδείγματα) και να χρησιμοποιείται γλώσσα που να είναι 

κατανοητή στα παιδιά. Ο τρόπος με τον οποίο είναι διατυπωμένα στον πίνακα δεν είναι κατάλληλος 

για τα παιδιά αλλά θεωρείται ουσιαστικής σημασίας η ικανότητα της νηπιαγωγού να διατυπώνει με 

σαφήνεια ένα μαθηματικό πρόβλημα.  

Στη βάση των έξι μαθησιακών αξόνων, όπως περιγράφονται από τις επιμέρους μαθησιακές επιδιώξεις, 

η ανάπτυξη του Μαθηματικού και Επιστημονικού Γραμματισμού θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσα από 

όλες τις μορφές οργάνωσης της μάθησης που περιλαμβάνονται στο παρόν Αναλυτικό Πρόγραμμα: το 

παιχνίδι (δομημένο και ελεύθερο) και τα κέντρα μάθησης, τις δομημένες δραστηριότητες και τα σχέδια 

εξελικτικών δραστηριοτήτων και την εις βάθος μελέτη θεμάτων τα οποία ενδιαφέρουν τα ίδια τα παιδιά.  

ΑΞΟΝΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Μαθηματικά             Φυσικές Επιστήμες 

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόκτηση ποικιλίας 
εμπειριών μέσα από 
αλληλεπίδραση με 
αντικείμενα, τον 
περιβάλλοντα κόσμο 
και φαινόμενα 

 

Τα παιδιά συλλέγουν διάφορα φύλλα 
από τον κήπο του σχολείου τους με τα 
οποία εμπλουτίζουν το κέντρο μάθησης 
‘Παρατήρησης’. Παρατηρήσουν ότι 
υπάρχουν φύλλα με διαφορετικά 
σχήματα και μεγέθη. (1,3,4) 

Τα παιδιά, στο πλαίσιο του ελεύθερου 
παιχνιδιού, παίζουν με παιδαγωγικά 
παιχνίδια που αποτελούνται από 
διάφορα σχήματα (π.χ. pattern blocks, 
tangram). Συνδυάζουν τα σχήματα για 
να φτιάξουν σχέδια και άλλα σχήματα 
ελεύθερα ή με βάση εικόνες ή σχέδια 
που τους έχουν δοθεί. (1,3,4) 

Τα παιδιά πειραματίζονται στο κέντρο 
μάθησης ‘Υδροδοχείο’ με διάφορα 
υλικά (πέτρες, φελλούς, ξύλα, φύλλα, 
κλειδιά), υφάσματα και δοχεία. (1,3,4) 

Απόκτηση εμπειριών 
μέσα από ποικιλία 
δραστηριοτήτων 
(κατασκευές, 
πειραματισμό, παιχνίδι, 
συζήτηση) 

 

Τα παιδιά στο κέντρο μάθησης 
‘Ηλεκτρονικού Υπολογιστή’ 
πειραματίζονται με σχήματα που έχουν 
κατασκευαστεί σε λογισμικά ‘Δυναμικής 
Γεωμετρίας’ (Interactive Geometry 
Environments) 
(www.mathsnet.net/dynamic/index.html)
, κινώντας τα σημεία του σχήματος και 
παρατηρώντας τις αλλαγές που 
επέρχονται στο σχήμα. (3,4) 
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Δίνονται στα παιδιά ξυλάκια σε 
διάφορα μήκη ή το υλικό ‘σκουληκάκια 
μέτρησης’ (measurement worms) για να 
κατασκευάσουν γεωμετρικά σχήματα 
και να αναπαραστήσουν τις κατασκευές 
τους στο χαρτί. (3,4) 

Τα παιδιά στο κέντρο μάθησης 
‘Ηλεκτρονικού Υπολογιστή’ 
προσπαθούν με τη χρήση λογισμικών 
προγραμματισμού LOGO 
κατασκευασμένα για μικρά παιδιά (π.χ. 
MicroWolrds JR, www.microworlds.com) 
να φτιάξουν δοσμένα γεωμετρικά 
σχήματα. (3,4) 

Τα παιδιά προσπαθούν 
με ποικιλία δοσμένων 
σχημάτων (τρίγωνα, 
τετράγωνα, ορθογώνια) 
να κατασκευάσουν ένα 
τετράγωνο σε συγκεκριμένο μέγεθος το 
οποίο τους έχει δοθεί. (1,3,4) 

Συνειδητοποίηση 
εμπειριών και 
συσχέτισής τους με 
μαθηματικές έννοιες και 
φυσικά φαινόμενα 

Χρήση εμπειριών για 
τεκμηρίωση ιδεών, 
εννοιών, 
παρατηρήσεων κτλ. 

 

Τα παιδιά στo πλαίσιo ενός σχεδίου 
εξελικτικών δραστηριοτήτων 
εμπλέκονται σε μια σειρά από 
δραστηριότητες με αφορμή την 
παρατήρηση ότι ‘στον κάλαθο 
ανακύκλωσης του σχολείου τους 
υπάρχει ένα πλαστικό μπουκάλι νερού 
σε συμπιεσμένη μορφή και ένα άλλο σε 
κανονικό σχήμα – και τα δύο 
μπουκάλια είναι κλειστά με το πώμα 
τους’. Η παρατήρηση αυτή τους οδηγεί 
στον ακόλουθο προβληματισμό: ‘Ένα 
άδειο μπουκάλι είναι (πάντα) 
πραγματικά άδειο;’  Στo πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων προτρέπονται να 
κάνουν συνδέσεις με εμπειρίες από την 
καθημερινή τους ζωή (π.χ. το 
φούσκωμα ενός μπαλονιού, τι 
συμβαίνει όταν παίζουν στο μπάνιο, 
στη θάλασσα ή στο υδροδοχείο με 
δοχεία κ.α.). (4) 

Συνειδητοποίηση της 
ανάγκης για απόκτηση 
εμπειριών 

Τα παιδιά προσπαθούν να εξηγήσουν 
με ποιο αντικείμενο θα μπορούσαν να 
μαζέψουν καρφίτσες που έπεσαν κάτω 
ή να φτιάξουν ένα παιχνίδι ψαρέματος. 
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(4) 

Έκφραση, ανταλλαγή 
και επικοινωνία 
εμπειριών (κατασκευές, 
σχέδια, χρήση 
σώματος, δικές τους 
λεκτικοποιήσεις) 

Τα παιδιά, στο πλαίσιο μιας εις βάθος 
μελέτης για τα ζώα, ζωγραφίζουν ζώα. 
Στον κύκλο προβληματίζονται για το αν 
οι ζωγραφιές τους ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα. Αποφασίζουν να 
οργανώσουν επισκέψεις σε διάφορους 
χώρους (ζωολογικούς κήπους, ενίδρυα, 
πάρκα) όπου ζωγραφίζουν επί τόπου 
τα ζώα. Όταν επιστρέψουν στο σχολείο 
συγκρίνουν τις ζωγραφιές που έκαναν 
πριν και κατά τη διάρκεια των 
επισκέψεων. (1,4) 

Στο πλαίσιο μιας δομημένης 
δραστηριότητας, δίνονται στα παιδιά 
διάφορα είδη τετραπλεύρων ή τριγώνων 
(που δεν διαφέρουν στο χρώμα και είναι όλα 
περίπου στο ίδιο μέγεθος). Αρχικά τα παιδιά 
σε μικρές ομάδες ομαδοποιούν τα σχήματα 
με βάση δικά τους κριτήρια. Στη συνέχεια 
αφήνονται ελεύθερα χρησιμοποιώντας το 
σώμα τους, τα χέρια τους, το λόγο, κόλλα και 
μολύβι να τεκμηριώσουν τις ομαδοποιήσεις 
τους και να εξηγήσουν γιατί μπορεί κάποια 
σχήματα να ανήκουν ή να μην ανήκουν στην 
ίδια ομάδα. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΥ 

 

 

Ανάπτυξη στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό όλων των 

δεξιοτήτων 
επιστημονικής μεθόδου 
που ορίζονται πιο κάτω 

μέσα από ποικιλία 
δραστηριοτήτων και 

εφαρμογών  

 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συλλογή δεδομένων 
και παρατηρήσεων  

Η συστηματική, 
στοχευμένη συλλογή 
πληροφοριών με τη 

βοήθεια μιας ή 
περισσοτέρων 

αισθήσεων ή με τη 
χρήση οργάνων τα 

οποία επεκτείνουν τις 
αισθήσεις. 

Τα παιδιά καταγράφουν καθημερινά τις 
παρατηρήσεις τους για το ύψος των 
φυτών της φακής που έχουν φυτέψει και 
έχουν τοποθετήσει στο κέντρο μάθησης 
της ‘Φύσης’. (4) 

Στο κέντρο μάθησης ‘Μαθηματικών’ ή 
‘Λύσης Προβλήματος’ τα παιδιά έχουν 
στη διάθεσή τους δύο γυάλες και ψάρια 
σε εικόνες. Δοκιμάζουν για τυχαίο 
αριθμό ψαριών να τα μοιράσουν στις 
δύο γυάλες έτσι ώστε όσα ψάρια έχει η 
μία γυάλα να έχει και η άλλη. Για κάθε 
αριθμό από ψάρια που δοκιμάζουν 
καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους. 
(3,4) 

Ταξινόμηση 
Η  οργάνωση 
αντικειμένων, 

γεγονότων, δεδομένων, 
ή ευρύτερα 

πληροφοριών μέσα 
από την αναγνώριση 

και εφαρμογή 
συγκεκριμένων 

κριτηρίων. Βασίζεται 
στον εντοπισμό 
διαφορών και 
ομοιοτήτων. 

Περιλαμβάνει 
ομαδοποίηση ή 
σειροθέτηση και 

μοτίβα. 

Τα παιδιά καταγράφουν ποια από τα 
υλικά με τα οποία πειραματίστηκαν στο 
πλαίσιο μιας δομημένης 
δραστηριότητας επιπλέουν στο νερό. 
(4) 

Τα παιδιά έχουν στη διάθεσή τους 
ποικιλία τετραπλεύρων τα οποία 
ομαδοποιήσουν με βάση δικά τους 
κριτήρια. (4) 

Τα παιδιά στο πλαίσιο δομημένου 
παιχνιδιού έχουν στη διάθεσή τους 
πώματα που συνέλλεξαν τα ίδια τα 
οποία ομαδοποιούν με βάση διάφορα 
κριτήρια. (3,4) 

Αρίθμηση 
Ο καθορισμός του 

πλήθους των 
αντικειμένων σε ένα 

σύνολο ακολουθώντας 
μια διαδικασία 

αντιστοίχισης ένα προς 
ένα.  

Τα παιδιά ζωγραφίζουν/τοποθετούν ή 
προσθαφαιρούν στα λουλούδια που 
ήδη υπάρχουν σε βάζα λουλούδια έτσι 
ώστε τα βάζα να έχουν τόσα λουλούδια 
όσα και ο αριθμός ή οι βούλες που 
αναγράφονται πάνω σε αυτά. (3,4) 

Μέτρηση 
Ο καθορισμός της τιμής 

ενός μεγέθους 
συγκρίνοντας το με τη 

(συμβατική ή μη) 
μονάδα μέτρησης. 

Τα παιδιά μετρούν το ύψος τους με σκοπό 
να βεβαιωθούν ότι όλα θα χωράνε να 
περάσουν από την πόρτα του σπιτιού που 
θα κατασκευάσουν με χαρτόνι χωρίς να 
χρειαστεί να σκύβουν.  (4)   

Τα παιδιά, στο πλαίσιο μιας δομημένης 
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δραστηριότητας, αποφασίζουν ποιο 
είναι το κατάλληλο μέσο (φασόλια, 
μολύβια ή σχοινί) για να μετρήσουν και 
να συγκρίνουν το ύψος τους. (4) 

Επικοινωνία 
Η  ανταλλαγή και η 

αναπαράσταση ιδεών, 
γνώσεων, ερωτημάτων 

και εμπειριών, με τη 
χρήση κατάλληλων 

μέσων έκφρασης, με 
σκοπό την καλύτερη 

κατανόηση και 
αλληλεπίδραση με 

άλλους. Κάθε είδους 
επικοινωνία 

περιλαμβάνει τη 
μεταφορά μιας νοητικής 
αναπαράστασης από 
ένα άτομο (τον πομπό) 

σε άλλο (το δέκτη), 
καθώς και την 
προσπάθεια 

αναμετάδοσης από το 
δέκτη. 

Τα παιδιά δημιουργούν καταγραφές 
(π.χ. γραφικές παραστάσεις) για να 
αναπαραστήσουν την αύξηση του 
ύψους των φυτών της φακής που έχουν 
στο κέντρο μάθησης της ‘Φύσης’. (4) 

Τα παιδιά, στο πλαίσιο δομημένου 
παιχνιδιού, φτιάχνουν ετικέτες για να 
τοποθετήσουν έξω από τα κουτιά στα 
οποία έχουν ‘συγυρίσει’ (ομαδοποιήσει 
με βάση δικά τους κριτήρια) εικόνες 
που αναπαριστούσαν παιδιά (αγόρια ή 
κορίτσια που φορούσαν κόκκινα ή 
κίτρινα ή μπλε ρούχα). (4) 

Εντοπισμός 
προβλημάτων 

Ο προσδιορισμός 
καταστάσεων ή 

φαινομένων για τα 
οποία δεν έχουμε 

εξηγήσεις (προβλήματα) 
μέσα από 

παρατηρήσεις 
(δεδομένα) που 

προκύπτουν με σκοπό 
την αναζήτηση λύσεων 

(ζητούμενα). 

Τα παιδιά,  στο πλαίσιο μιας 
δομημένης δραστηριότητας, εντοπίζουν 
ότι χρειάζεται να βρουν ένα τρόπο για 
να αποφασίσουν ποια υλικά είναι 
κατάλληλα (μη υδροπερατά) για να 
χρησιμοποιήσουν για την κατασκευή 
μίας ομπρέλας. (4) 

Τα παιδιά αποφασίζουν ότι για να 
βοηθήσουν το λαγό να φτάσει γρήγορα 
στην πόλη διασχίζοντας το δάσος 
(ζητούμενο) πρέπει να εντοπίσουν 
διάφορες διαδρομές μέσα από το χάρτη 
του δάσους και να κάνουν μετρήσεις 
(δεδομένα). (4) 

Αναγνώριση 
δεδομένων και 

ζητούμενων 
Ο εντοπισμός και ο 

καθορισμός των 
απαραίτητων 

πληροφοριών για την 
επίλυση ενός 

Τα παιδιά εντοπίζουν ότι χρειάζεται να 
βρουν ένα τρόπο για να καθοδηγήσουν 
το λαγό ποιος είναι ο πιο σύντομος 
δρόμος για να φτάσει μέσα από το 
δάσος στην πόλη. (4)  

Τα παιδιά αποφασίζουν ότι για να 
καταλήξουν ποιο υλικό είναι κατάλληλο 
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προβλήματος με τρόπο 
που να μπορεί να 

καθοριστεί ποια μπορεί 
να είναι μια επιτρεπτή 

λύση και ποια όχι.  

για να τυλίξουμε ένα δώρο για να είναι 
έκπληξη (ζητούμενο), θα πρέπει να 
εντοπίσουν διάφορα υλικά και να 
ελέγξουν κατά πόσο μπορούν να δουν 
μέσα από αυτά τα υλικά (δεδομένα). (4) 

Διατύπωση 
ερωτημάτων 
Η διατύπωση 

διερευνήσιμων 
ερωτημάτων με σκοπό 

την αναζήτηση 
απαντήσεων μέσω 

διερευνήσεων για την 
επίλυση αποριών, 

διασαφήνιση εννοιών 
και νοητικών μοντέλων, 

επιλογή της 
καταλληλότερης 

εναλλακτικής εξήγησης, 
συνεργατική 

εξερεύνηση, διατύπωση 
προβλέψεων ή 
υποθέσεων. 

Τα παιδιά διατυπώνουν το ερώτημα: 
«Ποια υλικά όταν αναμειχθούν με το 
νερό δημιουργούν ένα διαυγές 
(άχρωμο) μείγμα (διαλύονται);» (4) 

 

Διατύπωση 
πρόβλεψης 

Η διατύπωση του τι 
πρόκειται ή μπορεί να 
συμβεί στο μέλλον, αν 

τηρηθούν κάποιες 
προϋποθέσεις.  

Τα παιδιά εκφράζουν τις προσωπικές 
τους απόψεις για τα υλικά που 
επιπλέουν στο νερό ή όχι. (4) 

Τα παιδιά εκφράζουν τις προσωπικές 
τους απόψεις για το πόσοι είναι οι 
διαφορετικοί τρόποι να διαμοιράσουν 6 
ψαράκια σε δύο γυάλες (μια μπλε και 
μια κόκκινη). (4) 

Διατύπωση υπόθεσης 
Η διατύπωση μιας 

πιθανής εξήγησης ή 
θεωρίας για το τι 

συνέβηκε ή πρόκειται 
να συμβεί στο μέλλον 
με τρόπο που αυτή θα 
μπορεί να διερευνηθεί 

αργότερα. Έχει τη 
μορφή μεταβλητών ή 

σχέσης μεταξύ 
μεταβλητών. 

Τα παιδιά εκφράζουν τις προσωπικές 
τους απόψεις για τα υλικά που 
επιπλέουν στο νερό ή όχι και 
δικαιολογούν αυτές τις απόψεις 
εξηγώντας πώς διάφορα υλικά 
βυθίζονται ή επιπλέουν στο νερό. (4) 

Τα παιδιά έχουν παρατηρήσει ότι όλοι 
οι διαφορετικοί τρόποι για να 
διαμοιράσουν 6 ψαράκια σε δύο γυάλες 
(μια μπλε και μια κόκκινη) είναι 7 (0-6, 
1-5, 2-4, 3-3, 4-2, 5-1, 6-0). Εκφράζουν 
τις προσωπικές τους απόψεις για το 
πόσοι θα είναι οι διαφορετικοί τρόποι 
για να διαμοιράσουν 7 ψαράκια στις 
δύο γυάλες εξηγώντας το σκεπτικό τους. 
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(4) 

Διατύπωση 
λειτουργικού ορισμού 

Η καταγραφή μιας 
σειράς οδηγιών οι 

οποίες εκφράζονται με 
σαφήνεια, τις οποίες θα 
εκτελέσει κάποιος για 
να καταλήξει σε ένα 

συγκεκριμένο 
αντικείμενο/γεγονός/λειτ

ουργία/ έννοια. 

Τα παιδιά περιγράφουν μία σειρά από 
οδηγίες, ακολουθώντας τις οποίες 
μπορούν να αποφασίσουν εάν φυσά 
άνεμος ή όχι. (4) 

Τα παιδιά καταγράφουν μια σειρά 
από οδηγίες, ακολουθώντας τις 
οποίες μπορεί κάποιος να 
κατασκευάσει ένα τετράγωνο 
επιλέγοντας ξυλάκια από ξυλάκια σε 
διάφορα μήκη που τους έχουν δοθεί. 
(4) 

Ερμηνεία δεδομένων 
και παρατηρήσεων 

Η διατύπωση 
μηχανισμών ή η 

απόδοση αιτιατών 
εξηγήσεων σε 
πληροφορίες ή 

συσχέτιση 
πληροφοριών που 

έχουν συλλεχθεί μέσω 
της παρατήρησης για τη 
δικαιολόγηση/επεξήγησ

η γεγονότων ή 
φαινομένων. 

Μελετώντας τα δεδομένα που έχουν 
συλλέξει από το πείραμα για ποια 
υλικά έλκονται από το μαγνήτη και 
ποια όχι, τα παιδιά αποφασίζουν ότι 
όλα τα υλικά που έλκονται από το 
μαγνήτη είναι μεταλλικά. (4) 

Τα παιδιά, στο πλαίσιο 
ενός σχεδίου εξελικτικών 
δραστηριοτήτων, μέσα 
από πειραματισμό βρήκαν 
κάποιες λύσεις στο 
ακόλουθο πρόβλημα: 
‘Έχω στη διάθεση μου 
δύο σκαληνά τρίγωνα  
(τρίγωνα που έχουν τρεις άνισες 
πλευρές) ίσα μεταξύ τους. 
Συνδυάζοντας τα, βάζοντας τη μία 
πλευρά του ενός τριγώνου να εφάπτεται 
πλήρως με την αντίστοιχη πλευρά του 
άλλου τριγώνου μπορώ να φτιάξω ένα 
άλλο σχήμα. Πόσα διαφορετικά 
σχήματα μπορώ να φτιάξω 
ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία;’ 
Μελετώντας τις λύσεις που έχουν 
προκύψει από την προσπάθεια τους να 
λύσουν το πρόβλημα καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι για κάθε ζεύγος ίσων 
πλευρών υπάρχουν δύο διαφορετικές 
λύσεις οι οποίες προκύπτουν όταν 
αναποδογυρίσουν το ένα από τα δύο 
σχήματα. (4) 

Αναγνώριση 
παραγόντων 

Ο εντοπισμός και ο 

Μελετώντας τις παρατηρήσεις τους 
αναφορικά με το πώς μεγαλώνουν τα 
φυτά των φακών, τα παιδιά 
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καθορισμός των 
παραγόντων που 
επηρεάζουν ένα 

φαινόμενο. 

αποφασίζουν ότι η ρίζα των φυτών 
μεγαλώνει πάντα από την άκρη της. (4) 

Μελετώντας τα υλικά που βυθίζονται 
και επιπλέουν στο νερό τα παιδιά 
συμφωνούν ότι η συμπεριφορά τους 
αυτή σχετίζεται με το βάρος τους, το 
σχήμα τους και το μέγεθος τους. (4) 

Έλεγχος μεταβλητών 
Ο καθορισμός 

σταθερών 
(ελεγχόμενων) 
μεταβλητών και 

ανεξάρτητης μεταβλητής 
για να εξεταστεί κατά 
πόσο επηρεάζεται μια 

Τρίτη μεταβλητή 
(εξαρτημένη). 

Τα παιδιά στην προσπάθεια τους να 
μοιράσουν καραμέλες σε δύο παιδιά 
έτσι ώστε να πάρει το κάθε παιδί τόσες 
καραμέλες όσες και το άλλο καταλήγουν 
ότι αυτό είναι εφικτό ανάλογα με τον 
αριθμό των καραμελών που έχουν να 
μοιράσουν. (4) 

Τα παιδιά, στο πλαίσιο μιας δομημένης 
δραστηριότητας με όλα τα παιδιά,  
αποφασίζουν ότι για να ελέγξουν εάν ο 
παράγοντας φως επηρεάζει τη 
βλάστηση, θα πάρουν 2 γλάστρες, θα 
βάλουν μέσα το ίδιο χώμα, τους ίδιους 
σπόρους, το ίδιο νερό. Στη συνέχεια θα 
βάλουν τη μία γλάστρα σε σκοτεινό 
μέρος (μέσα στο ερμάρι της τάξης) και 
την άλλη σε φωτεινό (πάνω στο πάγκο 
της τάξης). (4) 

Σχεδιασμός και 
έλεγχος στρατηγικής 

ή πειράματος 
H μεθοδική 

προσπάθεια επίλυσης 
ενός προβλήματος που 
προκύπτει μέσα από 

διαδικασίες 
παρατήρησης, 

συλλογής δεδομένων 
και οργάνωσης 
πληροφοριών. 
Περιλαμβάνει 
πειραματισμό, 

εξερεύνηση, δοκιμή και 
πλάνη, αλλά και 
προγραμματισμό 

δράσης, αναστοχασμό 
και αυτοδιόρθωση. 

Τα παιδιά, στο πλαίσιο μιας δομημένης 
δραστηριότητας με όλα τα παιδιά, 
αποφασίζουν ότι για να βεβαιωθούν 
εάν τα υλικά τους βυθίζονται στο νερό 
χρειάζεται να πάρουν μία κούπα με 
νερό και να βάζουν ένα-ένα τα υλικά 
τους μέσα. Εάν το κάθε υλικό μένει στην 
επιφάνεια του νερού τότε επιπλέει, εάν 
πηγαίνει στον πάτο της κούπας τότε 
βυθίζεται. (4) 

Στο κέντρο μάθησης 
‘ Μαθηματικών’ ή 
‘Λύσης 
Προβλήματος’, τα 
παιδιά έχουν στη 
διάθεση τους τρία 
κουμπιά κίτρινα, τρία κουμπιά κόκκινα 
και τρία κουμπιά πορτοκαλιά. Στο 
πλαίσιο δομημένου παιχνιδιού, 
προσπαθούν να βρουν όλους τους 
διαφορετικούς συνδυασμούς με τους 
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 οποίους μπορούν να φορέσουν στο 
χιονάνθρωπο που θα τους δοθεί τρία 
κουμπιά. Μελετώντας κάποιες από τις 
τυχαίες λύσεις που έχουν βρει, 
εντοπίζουν ότι υπάρχουν κάποιες 
λύσεις στις οποίες τα δύο πρώτα 
κουμπιά είναι του ιδίου χρώματος. 
Αποφασίζουν να βρουν όλες τις λύσεις 
στις οποίες τα δύο πρώτα κουμπιά είναι 
του ιδίου χρώματος παίρνοντας ένα-ένα 
το κάθε ένα από τα τρία χρώματα και 
εξαντλώντας όλες τις περιπτώσεις πριν 
προχωρήσουν στο επόμενο χρώμα. (4) 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Δομημένες, 
συνεκτικές 
διεργασίες οι 
οποίες 
περιλαμβάνουν και 
ολοκληρώνονται 
μέσα από ένα 
σύνολο δεξιοτήτων 
επιστημονικής 
μεθόδου και 
επιστημονικού 
συλλογισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εμπλοκή σε 
ολοκληρωμένες 
διαδικασίες 
μοντελοποίησης, 
διερεύνησης, λύσης 
προβλήματος, 
μηχανιστικού και 
αναλογικού 
συλλογισμού 

Αναγνώριση της 
ανάγκης ή της 
ετοιμότητας για 
μετάβαση από μια 
φάση της διεργασίας σε 
άλλη 

 

Μοντελοποίηση 
Η οικοδόμηση 

μοντέλων ως αιτιατών 
αναπαραστάσεων 

φαινομένων ή πτυχών 
τους. Κάθε μοντέλο 
περιλαμβάνει μια 

ερμηνεία, ένα 
μηχανισμό για το 

φαινόμενο και επίσης 
μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη 
διατύπωση 

προβλέψεων σε σχέση 
με το φαινόμενο 

 

 

Τα παιδιά, στο πλαίσιο μιας εις βάθος 
μελέτης για τα φορτηγά μετά από 
επισκέψεις και παρατηρήσεις, 
αποφασίζουν να κατασκευάσουν το 
δικό τους τρισδιάστατο φορτηγό 
χρησιμοποιώντας αποκλειστικά μεγάλα 
άχρηστα χάρτινα κουτιά. Στη 
διαδικασία προκύπτει η ανάγκη 
κατασκευής κομματιών του φορτηγού 
που έχουν σχήμα κυκλικό (π.χ τροχός, 
τιμόνι). Παρατηρώντας πραγματικούς 
τροχούς και τιμόνια προσπαθούν 
χρησιμοποιώντας τα χάρτινα κουτιά να 
σχεδιάσουν και να φτιάξουν τα 
συγκεκριμένα μέρη του φορτηγού.  (4) 

Τα παιδιά ετοιμάζουν ένα διάγραμμα 
στο οποίο δείχνουν ότι για να δούμε 
ένα αντικείμενο πρέπει το φως από μία 
πηγή φωτός να ταξιδέψει στο 
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αντικείμενο αυτό, και από εκεί το φως 
να φτάσει στα μάτια μας. (4) 

Διερεύνηση 
Ο εντοπισμός ενός 

ερωτήματος ή 
προβλήματος και ο 
σχεδιασμός μιας 
πορείας έρευνας, 

συλλογής, οργάνωσης 
και ερμηνείας 

δεδομένων ώστε να 
βρεθεί μια απάντηση ή 

λύση. 

Για να αποφασίσουν ποιο υλικό, όπως 
τη ζάχαρη, όταν πέσει μέσα στο νερό 
δεν φαίνεται (διαλύεται) στο νερό, τα 
παιδιά συμφώνησαν να εντοπίσουν 
διάφορα υλικά, να τα δοκιμάσουν με 
ένα κοινά συμφωνημένο τρόπο 
(σχεδιασμός πειράματος) και τα υλικά 
τα οποία δημιουργούν διαυγή μείγματα 
να τα κατατάξουν στην ίδια κατηγορία 
με τη ζάχαρη. (1,4) 

Λύση προβλήματος 
Μια στρατηγική η οποία 

περιλαμβάνει τις εξής 
πτυχές: (α) εντοπισμός 

προβλήματος,  
(β) αναγνώριση 

δεδομένων ή 
ζητούμενου,  

(γ) πειραματισμός,  
(δ) σχεδιασμός και 

έλεγχος στρατηγικής ή 
πειράματος, 

(ε) επικοινωνία 
αποτελεσμάτων. 

Μηχανιστικός 
συλλογισμός 

Η περιγραφή του 
‘μηχανισμού’ με βάση 
τον οποίο λαμβάνει 

χώρα ένα φαινόμενο ή 
μια διαδικασία, ή, με 
άλλα λόγια, πώς μια 

διαδικασία συμβαίνει. 
Περιλαμβάνει τις εξής 

πτυχές:  
(α) περιγραφή ενός 
φαινομένου (μέσω 

παρατήρησης ή 
μέτρησης), 

(β) περιγραφή των 
συνθηκών κάτω από τις 
οποίες λαμβάνει χώρα 

ένα φαινόμενο,  
(γ) περιγραφή των 

στοιχείων που 

Τα παιδιά, στο πλαίσιο 
ενός σχεδίου εξελικτικών 
δραστηριοτήτων,  μέσα 
από πειραματισμό 
βρήκαν κάποιες λύσεις 
στο ακόλουθο 
πρόβλημα: ‘Έχω στη 
διάθεση μου δύο 
σκαληνά τρίγωνα  (τρίγωνα που έχουν 
τρεις άνισες πλευρές) ίσα μεταξύ τους; 
Συνδυάζοντας τα, βάζοντας τη μία 
πλευρά του ενός τριγώνου να εφάπτεται 
πλήρως με την αντίστοιχη πλευρά του 
άλλου τριγώνου μπορώ να φτιάξω ένα 
άλλο σχήμα. Πόσα διαφορετικά 
σχήματα μπορώ να φτιάξω 
ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία;’ 
Μελετώντας 5 διαφορετικές  λύσεις που 
έχουν προκύψει μέσα από 
πειραματισμό παρατηρούν ότι για δύο 
από τα ζεύγη ίσων πλευρών υπάρχουν 
δύο διαφορετικές λύσεις. Στην 
προσπάθεια τους να εξηγήσουν πως 
συμβαίνει αυτό καταλήγουν ότι οι δύο 
λύσεις προκύπτουν επειδή 
αναποδογυρίζοντας  ένα από τα δύο 
τρίγωνα μπορεί να προκύψει ένα 
διαφορετικό σχήμα. Τα παιδιά τότε 
υποθέτουν ότι αυτό θα συμβεί και με το 
τρίτο ζεύγος ίσων πλευρών για το οποίο 
έχουν βρει μόνο μία λύση. Στην 
προσπάθειά τους να επαληθεύσουν την 
υπόθεσή τους βρίσκουν και την 
τελευταία λύση που τους έλειπε. (1,4) 

  Τα παιδιά κατανοούν ότι για να παραχθεί 
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λαμβάνουν μέρος στο 
φαινόμενο (οντοτήτων),  

(δ) 
αναγνώριση/περιγραφή 

των δραστηριοτήτων 
των οντοτήτων 

(συμπεριφορών),  
(ε) περιγραφή ιδιοτήτων 

οντοτήτων,  
(στ) 

αναγνώριση/περιγραφή 
οργάνωσης οντοτήτων,  

(ζ) περιγραφή 
αλληλουχίας ιστορίας 

οντοτήτων.  
Ο μηχανιστικός 

συλλογισμός προκύπτει 
συνήθως μέσα από την 

ερμηνεία 
παρατηρήσεων και 

δεδομένων.  

μία σκιά (φαινόμενο) χρειάζεται μία πηγή 
φωτός, ένα αδιαφανές αντικείμενο και ένα 
«πέτασμα» (οντότητες φαινομένου). Το φώς 
(οντότητα φαινομένου) ταξιδεύει από την 
φωτεινή πηγή και όταν προσκρούει στο 
αντικείμενο δεν μπορεί να προχωρήσει 
περισσότερο (συμπεριφορά οντότητας). 
Επειδή το φως κινείται ευθύγραμμα (ιδιότητα 
οντότητας), πίσω από το αδιαφανές 
αντικείμενο δημιουργείται μία περιοχή 
απουσίας φωτός, η οποία έχει το ίδιο 
σχήμα/περίγραμμα με το αδιαφανές 
αντικείμενο. (4) 

 

Αναλογικός 
συλλογισμός 

Η περιγραφή των 
συσχετίσεων, των 

αντιστοιχιών και των 
περιορισμών στις 

αντιστοιχίες μεταξύ δύο 
διακριτών συστημάτων. 

Διδακτικά και 
μαθησιακά, κατά τη 
μελέτη ενός σχετικά 

άγνωστου συστήματος 
(περίπτωση-στόχος), 

είναι ωφέλιμη η 
εξερεύνηση 

αντιστοιχιών με τη 
λειτουργία ενός 

περισσότερο γνωστού 
συστήματος 

(περίπτωση-πηγή). Οι 
αντιστοιχίες μπορεί να 
εστιάζουν σε πτυχές 

των φαινομένων, 
αντικείμενα, διεργασίες, 

φυσικά μεγέθη και 
άλλες επιστημολογικές 

οντότητες. 
Περιλαμβάνει τις εξής 

Τα παιδιά συμφωνούν ότι όταν βάλουν 
ζάχαρη μέσα σε ένα ποτήρι νερό, είναι 
ανάλογο με το αλμυρό νερό της 
θάλασσας. Το νερό της θάλασσας 
περιέχει αλάτι, που αν και δεν φαίνεται, 
δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μέσα στο 
νερό. Τα παιδιά συνδέουν και με την 
εμπειρία της αλυκής στο ακρωτήρι της 
Λεμεσού που έχουν επισκεφτεί, όπου η 
εξάτμιση του νερού το καλοκαίρι αφήνει 
ως υπόλειμμα το αλάτι από το 
θαλάσσιο νερό. (4) 

Τα παιδιά στo πλαίσιo ενός σχεδίου 
εξελικτικών δραστηριοτήτων 
εμπλέκονται σε μια σειρά από 
δραστηριότητες με αφορμή την 
παρατήρηση ότι ‘στον κάλαθο 
ανακύκλωσης του σχολείου τους 
υπάρχει ένα πλαστικό μπουκάλι νερού 
σε συμπιεσμένη μορφή και ένα άλλο σε 
κανονικό σχήμα – και τα δύο 
μπουκάλια είναι κλειστά με το πώμα 
τους’. Η παρατήρηση αυτή τους οδηγεί 
στον ακόλουθο προβληματισμό: ‘Ένα 
άδειο μπουκάλι είναι (πάντα) 
πραγματικά άδειο;’  Στo πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων προτρέπονται να 
κάνουν συνδέσεις με εμπειρίες από την 
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πτυχές:  
(α) παραγωγή 

αναλογιών,  
(β) αναγνώριση 

αναλογιών, 
 (γ) χρήση αναλογιών 

 (δ) αξιολόγηση 
αναλογιών. 

καθημερινή τους ζωή (π.χ. το 
φούσκωμα ενός μπαλονιού, τι 
συμβαίνει όταν παίζουν στο μπάνιο, 
στη θάλασσα ή στο υδροδοχείο με 
δοχεία κ.α.). (4) 

ΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάπτυξη θετικών 
στάσεων απέναντι στο 
μαθηματικό και το 
φυσικό κόσμο 

Ανάπτυξη θετικών 
στάσεων απέναντι στην 
επιστήμη (Μαθηματικά 
και Φυσικές Επιστήμες) 
ως αντικείμενο έρευνας 

Τα παιδιά φέρνουν φυτά στην τάξη και 
αναλαμβάνουν να τα φροντίσουν στο 
κέντρο μάθησης της ‘Φύσης’. (1,4) 

Τα παιδιά ανακαλύπτουν αντικείμενα 
καθημερινής χρήσης στο σχολείο και 
στο σπίτι τους που έχουν πάνω τους 
αριθμούς. Τα παρατηρούν και με βάση 
τις παρατηρήσεις τους κάνουν μια 
συζήτηση σε σχέση με τη χρήση των 
αριθμών στη ζωή μας. (1,4) 

Μεταφορά της γνώσης 
στην καθημερινή ζωή 

 

Τα παιδιά κάνουν μετρήσεις για να 
εκτελέσουν μια συνταγή ή καταγράφουν 
με το δικό τους τρόπο μια συνταγή που 
τους περιγράφει κάποιος από το 
οικογενειακό τους περιβάλλον για να 
την πάρουν στο σχολείο. (1,4) 

Τα παιδιά ετοιμάζουν το τραπέζι στο 
κουκλόσπιτο για γεύμα. Αποφασίζουν 
ότι πρέπει να βάλουν αρκετά πιάτα, 
ποτήρια, πιρούνια κ.α. στο τραπέζι. 
(1,4) 

Ανάπτυξη θετικών 
στάσεων απέναντι 
στη διαδικασία 
μάθησης 

Επιθυμία για 
πειραματισμό, επιμονή 
στην εξεύρεση λύσης 
και ολοκλήρωση μιας 
διαδικασίας, επιθυμία 

για εξεύρεση 
περισσοτέρων λύσεων, 
επιθυμία για εξεύρεση 
καλύτερης λύσης και 

στρατηγικής, 
δεκτικότητα στο λάθος, 

στο ρίσκο και στην 
πιθανότητα αποτυχίας, 

Δίνετε στα 
παιδιά το 
ακόλουθο 
πρόβλημα: 
‘Χρησιμοποιώντας 5 ισομεγεθή 
τετράγωνα, τοποθετώντας τα έτσι ώστε 
το καθένα να έχει τουλάχιστον μια κοινή 
πλευρά με κάποιο άλλο, μπορούμε να 
φτιάξουμε διάφορα σχήματα. Τα 
σχήματα αυτά είναι συνολικά 12 και 
ονομάζονται (πεντόμινο). Ποια είναι τα 
12 πεντόμινο;’ Τα παιδιά γνωρίζοντας 
εκ των προτέρων ότι όλες οι λύσεις στο 
πρόβλημα είναι 12 επιμένουν μέχρι να 
βρουν όλες τις λύσεις. (1,4) 
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επιθυμία για συνέχιση 
της προσπάθειας σε 

περίπτωση αποτυχίας, 
προθυμία για αλλαγή 

στρατηγικής, 
περιέργεια, απόλαυση 

προκλήσεων, 
δεκτικότητα στην 
κριτική, ευελιξία, 
αυτοπεποίθηση, 

διάθεση για 
αυτοκριτική, διάθεση 

για συμβολή στην 
προσπάθεια άλλων.  

Τα παιδιά, προσπαθώντας να 
συνδυάσουν τα 7 σχήματα 

του tangram (κινέζικο 
τετράγωνο) για να 
φτιάξουν δοσμένα 
σχέδια, είναι διατεθειμένα να αλλάξουν 
τη θέση στην οποία αρχικά 
τοποθέτησαν ένα σχήμα όταν βλέπουν 
ότι δεν τα καταφέρνουν και να το 
τοποθετήσουν με ένα διαφορετικό 
τρόπο. (1,4) 

Ανάπτυξη θετικών 
στάσεων απέναντι σε 
συνεργατικές 
διαδικασίες 

Επιθυμία για 
συμμετοχή σε ομαδική 

εργασία και 
συνεργασία, σεβασμός 

και εκτίμηση των 
απόψεων άλλων. 

Τα παιδιά αναλαμβάνουν σε ομάδες να 
φροντίσουν ζωντανούς οργανισμούς 
που φιλοξενούν στην τάξη τους. (1,4) 

Τα παιδιά σε ζευγάρια παίζουν στο 
κέντρο μάθησης του ‘Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή’ με το λογισμικό KidPad 
(www.cs.umd.edu/hcil/kiddesign/kidpad.
shtml) σχεδιάζοντας. Το λογισμικό 
επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση μέχρι 
και 4 ποντικιών ταυτόχρονα από 
διαφορετικούς χρήστες. Δύο παιδιά 
επιλέγουν από ένα χρώμα (π.χ. μπλε 
και κίτρινο). Ενώνοντας τα πινέλα τους 
το χρώμα στην οθόνη τους μετατρέπεται 
σε πράσινο Επαναλαμβάνουν τη 
διαδικασία και με άλλα χρώματα, 
παρατηρούν τι συμβαίνει σε κάθε 
περίπτωση και διερωτούνται γιατί 
συμβαίνει αυτό. (1,4) 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

Οικοδόμηση 
συμβολικών 
αναπαραστάσεων 
(εννοιών) στην 
προσπάθεια 
επεξήγησης 
φαινομένων του 
μαθηματικού και 
φυσικού κόσμου 

 

 

Μέσα από την ερμηνεία των δεδομένων 
τους, τα παιδιά, αποφάσισαν ότι το αν 
βυθίζεται ή επιπλέει ένα σώμα 
οφείλεται στον όγκο του (μεγαλύτερος 
όγκος πιο εύκολα επιπλέει) και στη 
μάζα του (μικρότερη μάζα, πιο εύκολα 
επιπλέει) [η έννοια της πυκνότητας των 
υλικών] (4) 

Τα παιδιά, στην προσπάθεια τους να 
μοιράσουν καραμέλες σε δύο παιδιά 
έτσι ώστε τα δύο παιδιά να έχουν τον 
ίδιο αριθμό από καραμέλες, καταλήγουν 
ότι υπάρχουν δύο είδη αριθμών. Για 
κάποιους αριθμούς αντικειμένων 
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μπορείς να μοιράσεις τα αντικείμενα σε 
δύο ίσα μέρη χωρίς να μείνει υπόλοιπο 
(ζυγοί αριθμοί) ενώ για κάποιους 
αριθμούς αντικειμένων όταν τους 
μοιράσεις σε δύο ίσα μέρη περισσεύει 
ένα αντικείμενο (μονοί). (4) 

Τα παιδιά κάνουν μετρήσεις στις 
πλευρές διαφορετικών ειδών τριγώνων 
και καταγράφουν τις μετρήσεις τους. 
Παρατηρώντας τις καταγραφές τους 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 
υπάρχουν τρία είδη τριγώνων: τρίγωνα 
με τρεις ίσες/ίδιες πλευρές (ισόπλευρα), 
τρίγωνα με τρεις άνισες/διαφορετικές 
πλευρές (σκαληνά) και τρίγωνα με δύο 
πλευρές ίσες/ίδιες και μια διαφορετική 
(ισοσκελή). 

Περιγραφή σχέσεων 
μεταξύ εννοιών 

 

Τα παιδιά συμφώνησαν ότι όσο 
μεγαλύτερος είναι ο όγκος ενός 
σώματος (διατηρώντας σταθερή τη 
μάζα του), τόσο πιο εύκολα επιπλέει, 
ενώ όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα του 
τόσο πιο δύσκολα επιπλέει 
(διατηρώντας σταθερό τον όγκο του). 
Αλλαγή σε ένα από τα δύο μεγέθη, 
επιφέρει αλλαγή στο φαινόμενο. (4) 

Αναγνώριση της 
ανάγκης για 
οικοδόμηση εννοιών 

Κατανόηση των 
εννοιών ως ανθρώπινα 
κατασκευάσματα και 
του ρόλου τους στην 
επεξήγηση φαινομένων 
και στην ικανοποίηση 
καθημερινών αναγκών 

 

Μέσα από την ερμηνεία των δεδομένων 
τους, τα παιδιά, αποφάσισαν ότι το 
άχρωμο νάιλον σακούλι δεν μπορεί να 
καταταχθεί ούτε στην στήλη των υλικών 
που τους επιτρέπουν να δουν από μέσα 
(διαφανή, π.χ. γυαλί) ούτε στη στήλη 
των υλικών που δεν τους επιτρέπουν αν 
δουν από μέσα (αδιαφανή, π.χ., 
αδιαφανή). Έτσι αποφασίζουν να 
δημιουργήσουν μία τρίτη στήλη, 
ανάμεσα στις δύο άλλες για να το 
κατατάξουν (ημιδιαφανή). (4) 

Τα παιδιά παρατηρώντας και 
ομαδοποιώντας τις δικές τους 
κατασκευές τετραπλεύρων με βάση τα 
υλικά που χρησιμοποίησαν και τον 
τρόπο που τα διαρρύθμισαν στο χώρο, 
ανακαλύπτουν τις σχέσεις εγκλεισμού 
που υπάρχουν σε σχέση με τα διάφορα 
είδη σχημάτων (π.χ ρόμβος/ τετράγωνο, 
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ορθογώνιο/ τετράγωνο). (4) 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 

Κατανόηση (με 
έμμεσους και άμεσους 
τρόπους) της φύσης 
και των 
χαρακτηριστικών της 
μαθηματικής και 
επιστημονικής 
γνώσης (δηλαδή του 
τρόπου με τον οποίο 
δομείται, εξελίσσεται, 
εγκυροποιείται) 

Η μαθηματική και 
επιστημονική γνώση  

(α) έχει ιστορία, 
εξελίσσεται και αλλάζει,  

(β) είναι ένα 
ανθρώπινο, κοινωνικό 

προϊόν,  
(γ) είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με την 
καθημερινότητα και τις 
ανθρώπινες ανάγκες 
όπως αυτές ορίζονται 
μέσα από το χώρο και 

το χρόνο,  
(δ) μπορεί να 

ανακαλυφθεί/επινοηθεί 
από τον καθένα με 
διαφορετικό τρόπο  

Τα παιδιά εμπλέκονται σε διαδικασίες 
μάθησης μέσα από τις οποίες κατανοούν ότι 
για να είναι μια απάντηση «ορθή» θα πρέπει 
να είναι αποδεκτή από την «επιστημονική 
κοινότητα». (1,4) 

Τα παιδιά εμπλέκονται σε διαδικασίες 
μάθησης μέσα από τις οποίες κατανοούν ότι 
για να είναι μια απάντηση «ορθή» θα πρέπει 
να στηρίζεται σε δεδομένα τα οποία 
επαληθεύτηκαν μέσα από πειράματα 
περισσότερες από μία φορά. (4) 

Τα παιδιά εμπλέκονται σε διαδικασίες 
μάθησης μέσα από τις οποίες κατανοούν ότι 
μία «ορθή» απάντηση μπορεί να αλλάξει 
υπό το φως νέων δεδομένων και 
παρατηρήσεων. (4) 

Τα παιδιά φτιάχνουν μια έκθεση στην 
τάξη τους με αντικείμενα καθημερινής 
χρήσης που έχουν πάνω τους 
αριθμούς. Τα παρατηρούν και με βάση 
τις παρατηρήσεις τους κάνουν μια 
συζήτηση σε σχέση με τη χρήση των 
αριθμών στη ζωή μας, τα διαφορετικά 
είδη αριθμητικών συμβόλων ή αριθμών  
που μπορεί να ανακαλύψουν σε αυτά, 
και τη διαφορετική διαρρύθμιση των 
αριθμών πάνω σε αυτά. (4) 

Κατανόηση της 
δυναμικής αλλά και 
αβέβαιης φύσης της 
μαθηματικής και 
επιστημονικής 
γνώσης 
Η επιστήμη στηρίζεται 

τόσο σε εμπειρικά 
δεδομένα όσο και στη 
δημιουργικότητα και 

φαντασία. Το λάθος, η 
αποτυχία και η 

διαφωνία αποτελούν 
σημαντικά συστατικά 

στην εξέλιξη της 
επιστημονικής και 

μαθηματικής γνώσης. 

Τα παιδιά αναλαμβάνουν ατομικά να 
φτιάξουν τις δικές τους ταμπελίτσες για 
κουτιά που περιέχουν μέσα σύνολα 
αντικειμένων τα οποία θα τους βοηθούν 
να γνωρίζουν πόσα αντικείμενα έχει 
μέσα το κάθε κουτί χωρίς να τα 
ανοίξουν. Το κάθε παιδί φτιάχνει το 
δικό του αριθμητικό σύστημα το οποίο 
μπορεί να είναι αυθαίρετο, συμβολικό, 
εικονικό ή συμβατικό. Με τις 
ταμπελίτσες τους τα παιδιά φτιάχνουν 
αφίσες για κάθε αριθμό δείχνοντας έτσι 
τους διαφορετικούς τρόπους με τους 
οποίους κάποιος μπορεί να 
αναπαραστήσει ένα σύνολο 
αντικειμένων. Συσχετίζουμε τους 
τρόπους αυτούς με εικόνες από την 
ιστορία των αριθμών και πληροφορίες 
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που υπάρχουν σε σχετικά βιβλία.  (1,4) 

Τα παιδιά αξιολογούν τα λάθη τους σε 
μια διαδικασία επίλυσης προβλήματος 
με τρόπο που να τους οδηγήσει προς 
μια αποτελεσματικότερη στρατηγική 
επίλυσης. (1,4)  
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