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Πρόλογος

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα – μια συνοπτική παρουσίαση

1. Η έννοια της καλλιέργειας
 Η καλλιέργεια ως ενεργητική μάθηση
  Η καλλιέργεια ως μια ενεργητική, κοινωνική και γνωστική διεργασία με τη συμμετοχή  

όλων των αισθήσεων 
 Η καλλιέργεια είναι μια πολιτιστική διεργασία: ισότητα και διαφορές 

2. Οι στόχοι: ικανότητες που κατακτώνται μέσω της καλλιέργειας
 Ικανότητες του εγώ
 Κοινωνικές ικανότητες
 Ικανότητες απόκτησης γνώσεων
 Ικανότητες χρήσης μεθόδων μάθησης
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 Παρατήρηση και τεκμηρίωση
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 Η δομή κάθε πεδίου καλλιέργειας
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 Επικοινωνία: γλώσσες, γραπτός πολιτισμός και Μέσα
 Καλλιτεχνική δημιουργικότητα
 Θεατρική έκφραση
 Μουσική
 Βασικές έννοιες στα μαθηματικά
 Φυσικές επιστήμες και τεχνολογία. Εφαρμογές

5. Η συνεργασία με τους γονείς
 Μετάβαση από την οικογένεια στον παιδικό σταθμό 
 Συζητήσεις για την καλλιέργεια
 Συμμετοχή των γονέων

6. Μετάβαση στην πρωτοβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση
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ματος είναι ο τρόπος με τον οποίο υποστηρίζεται  η/ο  παιδαγωγός, ώστε 
να γνωρίσει καλύτερα το κάθε παιδί, την οικογένεια και το ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτό ζει και κινείται. Έτσι διαμορ-
φώνεται ένα πλαίσιο υποστήριξης για την ανάπτυξη της παιδαγωγικής 
τεκμηρίωσης με μεθόδους που κάνουν ορατό, διαφανές και αντικείμενο 
στοχασμού, διαλόγου και ερμηνείας, οτιδήποτε συνδέεται με την παιδα-
γωγική πράξη.

Στο Πρόγραμμα αυτό, το κάθε παιδί αποτελεί, μέσα στη μοναδικότητά 
του, το σημείο εκκίνησης και το σημείο αναφοράς των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, οι οποίες εκτείνονται από τον σχεδιασμό μέχρι τις 
πρακτικές παιδαγωγικές εφαρμογές και τη διαδικασία αναστοχασμού. Σε 
αυτή τη διαδικασία, το παιδί δεν αντιμετωπίζεται μεμονωμένα αλλά στη 
σχέση του με τα άλλα παιδιά, με την οικογένειά του, με τους/τις παιδα-
γωγούς και με το περιβάλλον του παιδικού σταθμού. Το Πρόγραμμα εί-
ναι, επίσης ,διατυπωμένο με τρόπο εύληπτο και αντιμετωπίζει τις / τους 
παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας ως επαγγελματίες, που στηρίζουν το 
έργο τους στον αναστοχασμό. 

Για την προσαρμογή του Προγράμματος στα ελληνικά δεδομένα εργά-
στηκε επιστημονική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν συνάδελφοι από 
το ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου της Αθήνας, το ΤΕΙ Προσχολικής Αγωγής 
Αθήνας και την Εταιρεία για την Ανάπτυξη και τη Δημιουργική Απασχό-
ληση των Παιδιών (ΕΑΔΑΠ). Μαζί σχεδιάσαμε την πιλοτική εφαρμογή 
του Προγράμματος, η οποία είχε τον χαρακτήρα της έρευνας-δράσης και 
διήρκεσε ένα μήνα. Οι καταγραφές των παιδαγωγών προσχολικής ηλικί-
ας που συμμετείχαν, η παρουσίαση του προσωπικού αναστοχασμού κάθε 
παιδαγωγού και ο αναστοχασμός που αναπτύχθηκε συλλογικά, σε ολοή-
μερο σεμινάριο, στο τέλος, μας οδήγησαν στην κατάθεση συγκεκριμένων 
προτάσεων για την ολοκλήρωση της προσαρμογής του Προγράμματος 
στα ελληνικά δεδομένα. Ως προς τα πεδία καλλιέργειας, που προτεί-
νονται από το Πρόγραμμα, μόνο ένα μικρό μέρος από τις διερευνητικές 
ερωτήσεις, από τους στόχους και από τα ενδεικτικά έργα των παιδαγωγο-
ών δεν έχουν τελικά συμπεριληφθεί στην ελληνικ’η εκδοχή του. Αντίθε-
τα, προσθέσαμε ορισμένες ερωτήσεις-στόχους και έργα που αναφέρονται 
στο αρχικό γερμανικό πρόγραμμα, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονταν 
στην αγγλική εκδοχή. Προσθέσαμε, επίσης, ένα πεδίο καλλιέργειας, που 
αναφέρεται στη θεατρική έκφραση, ένα τομέα που θεωρούμε ιδιαίτερα 
σημαντικό. 

Εισαγωγή

Ο τρόπος με τον οποίο νοούμε το παιδί και την παιδική ηλικία αποτε-
λεί τη βάση πάνω στην οποία δομείται κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
Θεωρώντας ότι κάθε παιδί, κάθε κορίτσι και αγόρι, γεννιέται με μεγάλες 
δυνατότητες, ότι μαθαίνει ενεργητικά, αναζητώντας να δώσει νόημα στον 
κόσμο που το περιβάλλει κι ότι είναι, ήδη από τη γέννησή του, συν-
δημιουργός της κοινής μας κουλτούρας, αντιμετωπίζουμε τους φορείς 
αγωγής και εκπαίδευσης για την πρώιμη παιδική ηλικία ως κοινωνικούς 
φορείς ,που καλούνται να επιτελέσουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο. Σε 
αυτούς είναι που θα τεθούν οι βάσεις για την ολόπλευρη  ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του κάθε παιδιού, ανάπτυξη στην οποία, πέρα από την 
καλλιέργεια γνωστικών και καλλιτεχνικών πεδίων, βασική συνιστώσα 
αποτελεί η καλλιέργεια μιας δημοκρατικής συνείδησης θεμελιώδες στοι-
χείο της οποίας αποτελεί ο σεβασμός στην ποικιλομορφία των ίδιων των 
παιδιών και των οικογενειών τους. Έχοντας, λοιπόν, αυτόν τον προσα-
νατολισμό, αναλάβαμε την εκπόνηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
για τους Παιδικούς Σταθμούς ,που ανέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους παιδικούς σταθμούς που προτεί-
νουμε αποτελεί προσαρμογή για την ελληνική πραγματικότητα του προ-
γράμματος Bridging Diversity ─ an Early Childhood Curriculum. Το Πρό-
γραμμα αυτό εκδόθηκε αρχικά στη γερμανική γλώσσα με τίτλο Berliner 
Bildungsprogramm, für die Bildung, Erziehung und Betreuung von 
Kindern in Tageseinrichtungen bis zu ihrem Schuleintritt και εφαρ-
μόζεται από το 2004 στους ημερήσιους φορείς του Βερολίνου που δέ-
χονται παιδιά από τη γέννησή τους μέχρι την είσοδό τους στο σχολείο. 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Δημόσια Αρχή του Βερολίνου, τη 
Senatsverwaltung für Bildung, Jungend und Sport, για την οποία αρχικά 
δημιουργήθηκε το Πρόγραμμα και η οποία είχε την καλοσύνη να μας 
επιτρέψει να δημιουργήσουμε μια ελληνική εκδοχή του, κάνοντας τις 
σχετικές προσαρμογές. 

Μετά από συστηματική μελέτη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πολ-
λών ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερι-
κής, τα οποία αφορούν την πρώιμη παιδική ηλικία μέχρι την είσοδο 
των παιδιών στο δημοτικό σχολείο, θεωρούμε ότι το Πρόγραμμα αυτό 
έχει ιδιαίτερα καινοτόμα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα μπο-
ρούσαν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση του παιδαγωγικού 
έργου στη χώρα μας. Το πιο σημαντικό καινοτόμο στοιχείο του Προγράμ-
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Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις παιδαγωγούς προσχολικής 
ηλικίας που συμμετείχαν στις διαδικασίες προσαρμογής. Ευχαριστούμε 
ιδιαίτερα τις Ελεάννα Παπαδάκου και Μαρία Πιτσικάλη, καθώς και τις Αν-
δριάνα Γρίβα, Χριστίνα Παναγοπούλου, Ευσταθία Παπαδημητρίου, Μαρί-
να Συριοπούλου, Ροδάνθη Καπανταϊδάκη, Χριστίνα Λαζαράκη, Στρατόθεα 
Μανάβογλου, Αναστασία Πατρινού, Τασία Γκόλφω, Κορίνα Τζανή, Σο-
φία Γαζετά, Ειρήνη Κοντού, Μαριάννα Μιχελάκη, Αναστασία Ντεστιντζή, 
Ευαγγελία Τζότζολη, Βαρβάρα Τσουρουφλή, Αναστασία Σπηλιοπούλου, 
Σταυρούλα Αγγέλη, Χριστίνα Κοτσιά, Γιασεμίνα Χατζηαναγνώστου. Θα 
θέλαμε, επίσης, να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή Κώστα Χρυσαφίδη και 
τη λέκτορα Χαρά Δαφέρμου για την υποστήριξη στο έργο μας και για τα 
εποικοδομητικά τους σχόλια. 

Παραδίδουμε το Πρόγραμμα αυτό, με την ευχή να αποτελέσει μια αρχή 
για να θεωρηθεί δικαίωμα όλων των παιδιών της πρώιμης παιδικής ηλι-
κίας όχι μόνο η πρόσβαση στους παιδικούς σταθμούς, αλλά και η αξιο-
ποίηση των δυνατοτήτων που η πρόσβαση αυτή  προσφέρει.  

Τζέλα Βαρνάβα-Σκούρα
Καθηγήτρια  Τ Ε Α Π Η
Επιστημονική Υπεύθυνη του Έργου
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Στόχοι

Ακόμα κι όταν η καλλιέργεια νοείται ως αυτοπαρακινούμενη διαδικα-
σία, κάθε παιδί δεν παύει να χρειάζεται ξεχωριστή παρότρυνση από τους 
γονείς, την παιδαγωγό προσχολικής ηλικίας και τους άλλους ενήλι-
κες που έχουν την υποχρέωση και την ευθύνη να διαμορφώσουν τους 
στόχους για την αγωγή του παιδιού. Οι στόχοι, που αποβλέπουν στην 
ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, αναφέρονται ως ικανότητες. 
Διακρίνονται σε: ικανότητες του εγώ, κοινωνικές ικανότητες, ικανότητες 
απόκτησης γνώσης και ικανότητες χρήσης μεθόδων μάθησης. Η αναλυ-
τική παρουσίαση αυτών των στόχων αποτελεί κύριο θέμα του δεύτερου 
κεφαλαίου.

Έργο της παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας

Η παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας σχεδιάζει και οργανώνει την καθη-
μερινή ζωή στον παιδικό σταθμό, δίνει κίνητρα για διάφορα παιχνίδια, 
σχεδιάζει και ολοκληρώνει προγράμματα και δημιουργεί το πλαίσιο για 
την πραγματοποίηση των στόχων, με τρόπο που να παρέχει στα παιδιά 
υποστήριξη και να προάγει την καλλιέργειά τους. Ο συνδυασμός όλων 
αυτών των πτυχών του έργου της παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας 
οδηγεί σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων και δράσεων, που είναι σημαντι-
κά για τη σημερινή και τη μελλοντική ζωή όλων των παιδιών. 

Η «παρατήρηση και η τεκμηρίωση» είναι βασική δουλειά της παιδα-
γωγού προσχολικής ηλικίας και διαδραματίζουν εξαιρετικά σημαντικό 
ρόλο στο σχεδιασμό, καθώς οι παιδαγωγικές ευκαιρίες σε έναν παιδικό 
σταθμό δεν προκύπτουν απλώς από ένα καλά προκαθορισμένο πρόγραμ-
μα· αναπτύσσονται στη βάση των ενδιαφερόντων και των εμπειριών των 
παιδιών, γεγονός το οποίο η παιδαγωγός διαπιστώνει παρατηρώντας τα 
παιδιά, σε μια διαδικασία που διαρκώς εξελίσσεται.

Η τεκμηρίωση αποτελεί τη βάση για τον στοχασμό της παιδαγωγού 
προσχολικής ηλικίας και των παιδιών, και βοηθάει τους γονείς να καταλά-
βουν το παιδαγωγικό έργο που πραγματοποιείται στον παιδικό σταθμό.

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται το παιδαγωγικό έργο, που δεν περι-
ορίζεται απλώς σε διδακτικές δραστηριότητες, αλλά δημιουργεί τις προ-
ϋποθέσεις για να αποκτήσουν τα παιδιά ένα περιεκτικό σύνολο εμπειρι-
ών. Παρουσιάζονται επίσης θέματα σχετικά με την παρατήρηση και την 
τεκμηρίωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα – μια συνοπτική παρουσίαση

Η έννοια της καλλιέργειας1 

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται στον ιδιαίτερο τρόπο με τον 
οποίο αντιλαμβανόμαστε τον όρο καλλιέργεια και τη σημασία που έχει 
στη ζωή των παιδιών ως ενεργή, κοινωνική και συναισθηματική διαδικα-
σία μάθησης του κόσμου μέσω της εμπειρίας και όλων των αισθήσεων. 

Στο πλαίσιο της καλλιέργειας, όπως την αντιλαμβανόμαστε σ’ αυτό το 
Πρόγραμμα, οι παιδικοί σταθμοί θεωρούνται διαμορφωτικές κοινωνικο-
πολιτισμικές δομές που επιτελούν ένα συγκεκριμένο κοινωνικό έργο. Οι 
παιδικοί σταθμοί είναι τόποι όπου δίνονται οι ευκαιρίες σε αγόρια και 
κορίτσια να ικανοποιήσουν την εξερευνητική τους διάθεση, ενώ επαγ-
γελματίες για τη μάθηση στην προσχολική ηλικία τα παρακολουθούν 
και τους δημιουργούν κίνητρα. Εκεί, τα παιδιά συμμετέχουν σε ποικίλες 
δραστηριότητες, αναλαμβάνουν ευθύνες, βιώνουν προκλήσεις και επι-
τυχίες. Η διαδικασία της καλλιέργειας, όπως την παρουσιάζουμε εδώ, 
ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση.2 Η 
καθημερινή ζωή στον παιδικό σταθμό προσφέρει στα παιδιά πολλές και 
ποικίλες ευκαιρίες για μάθηση μέσα από την εμπειρία. Δίνει ακόμα τη 
δυνατότητα στα παιδιά να αναπτυχθούν ως κοινωνικά όντα και να ανα-
πτύξουν την προσωπικότητά τους μέσα από τη συνεργασία τους με άλλα 
παιδιά και ενήλικες. Από αυτή την άποψη, η καλλιέργεια είναι κάτι πε-
ρισσότερο από τη συσσώρευση γνώσεων και την εξάσκηση ικανοτήτων 
και δεξιοτήτων. Είναι μέρος μιας συνολικής κοινωνικο-παιδαγωγικής 
αντίληψης, όπως τονίζεται στη μελέτη του ΟΟΣΑ «Starting Strong».3

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται πιο αναλυτικά η έννοια της καλλι-
έργειας, και, συνοπτικά, οι παιδαγωγικές, αναπτυξιακές και κανονιστικές 
βάσεις του Προγράμματος.

1 Απόδοση στα ελληνικά της έννοιας Bildung.
2 Η ολιστική προσέγγιση αντλεί από τις θεωρίες και τις πρακτικές των Wilhelm 

von Humboldt, Friedrich Frobel και Johann Heinrich Pestalozzi.
3 Βλ. σχετικά http://www.oecd.org/dadaoecd/42/1/33978768.pdf, ως μέλος 

της μελέτης του ΟΟΣΑ (Οργάνωση για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυ-
ξη): Starting Strong: Early Childhood Education
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Τα πεδία της καλλιέργειας

Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί την καρδιά του εκπαιδευτικού προγράμμα-
τος· συνενώνει όλα τα προηγούμενα κεφάλαια και τα συνδέει με σχετικά 
περιεχόμενα και θέματα. 

Στον παιδικό σταθμό κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να έρθει σε επαφή 
και να κατανοήσει θέματα που θα το βοηθήσουν να διαμορφώσει ενεργά 
την τωρινή και τη μελλοντική του ζωή, με αυτοπροσδιορισμό και αλλη-
λεγγύη προς τους άλλους. Οι προτάσεις για κάθε πεδίο της καλλιέργειας 
μπορούν να αποτελέσουν έναν οδηγό για τους/τις παιδαγωγούς, προ-
τείνοντάς τους θέματα που είναι σύμφωνα με τη σύγχρονη εκπαιδευτική 
αντίληψη.

Η συνεργασία με τους γονείς

Το παιδί χρειάζεται γερά θεμέλια, για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που 
θα του δοθούν στον παιδικό σταθμό και τα θεμέλια αυτά δημιουργού-
νται στην πρώτη φάση επαφής με τον παιδικό σταθμό, μέσα από τη συ-
νεργασία των παιδαγωγών με τους γονείς. Το πέμπτο κεφάλαιο δείχνει 
πόσο σημαντική είναι αυτή η συνεργασία μεταξύ γονέων και παιδαγωγού 
προσχολικής ηλικίας για την ανάπτυξη του παιδιού και την επιτυχία της 
παιδαγωγικής δουλειάς.
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Δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος

Τα πεδία  
της καλλιέργειας

Σώμα, κίνηση και υγεία

Κοινωνική και πολιτιστική ζωή

Επικοινωνία: γλώσσες, γραπτός πολιτισμός 
και Μέσα

Καλλιτεχνικές δραστηριότητες

Θεατρική έκφραση

Μουσική

Βασικές μαθηματικές εμπειρίες

Βασικές εμπειρίες στις φυσικές  
επιστήμες και στην τεχνολογία

‘Έννοια της καλλιέργειας
• το παιδί στον προσωπικό του κόσμο
• το παιδί στην κοινότητα παιδιών
•  το παιδί ζώντας στον κόσμο, 

ανακαλύπτοντας τον κόσμο

Συνεργασία με τους γονείς

Παιδαγωγικές μέθοδοι – 
εφαρμογές:
• διαμόρφωση της καθημερινής ζωής
• ερεθίσματα και υλικό για παιχνίδι
• δουλειά σε σχέδια εργασίας
• σχεδιασμός χώρου και υλικά

Μετάβαση στην πρωτοβάθμια 
υποχρεωτική εκπαίδευση

Δημοκρατική συμμετοχή – 
Συνεργασία και επικοινωνία

Στόχοι:
• ικανότητες του εγώ
• κοινωνικές ικανότητες
• ικανότητες απόκτησης γνώσης
• ικανότητες χρήσης μεθόδων μάθησης
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κόσμο θα είναι πάντα περιορισμένη.2 Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί, όσο πε-
ρισσότερο ασχοληθούν με τα πολύ ουσιώδη ερωτήματα του παιδιού και 
εμπλακούν ενεργά στις ατομικά προσδιορισμένες ερμηνείες που δίνει, 
τόσο μεγαλύτερη επίδραση θα έχουν. 

Ένα παιδί μοιράζεται πάντα τις ερμηνείες του με άλλους ανθρώπους. 
Συνεπώς, οι απαντήσεις του παιδιού είναι δι-υποκειμενικές.3 Αναπτύσ-
σονται μέσω της αλληλεπίδρασης με άλλα ανθρώπινα πλάσματα, μέσω 
της ανταλλαγής και της σύγκρισης που κάνει μεταξύ των δικών του ερ-
μηνειών και των ερμηνειών των άλλων. Για να μπορεί να εμπιστεύεται 
τις δικές του διερευνητικές δραστηριότητες και τις δικές του γνωστικές 
διεργασίες, το παιδί έχει ανάγκη να εμπιστεύεται και να απολαμβάνει 
την εμπιστοσύνη των ατόμων με τα οποία έχει αναπτύξει σχέση προ-
σκόλλησης και οι οποίοι προσπαθούν να συμμετέχουν συναισθηματικά 
σε ό,τι δίνει κίνητρο στο παιδί. Από τη μια μεριά, είναι οι άνθρωποι με 
τους οποίους το παιδί έχει, ή αναπτύσσει, μια σχέση, οι γονείς και οι 
άλλοι ενήλικες, όταν πρόκειται για το οικογενειακό του περιβάλλον, 
και οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας, όταν πρόκειται για τον παιδικό 
σταθμό. Από την άλλη μεριά, είναι τα άλλα παιδιά στην κοινότητα των 
παιδιών: τα αδέρφια, τα παιδιά στη γειτονιά και στον παιδικό σταθμό. 
Κάθε παιδί έχει ανάγκη να νιώθει ότι οι ενήλικες του πολύ στενού του 
περιβάλλοντος ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες, τα συναισθήματα 
και τις γνωστικές του διεργασίες. Γι’ αυτό η ποιότητα των σχέσεων είναι 
τόσο σημαντική για την ποιότητα της καλλιέργειας.

Όσο μικρότερο είναι το παιδί, τόσο λιγότερο ικανό είναι να αποφασί-
σει μόνο του με ποιον θέλει να αποκτήσει μια σχέση. Αυτό αυξάνει το 
επίπεδο ευθύνης των ενηλίκων οι οποίοι θα πρέπει να αναρωτηθούν τι 
είδους σχέση και ποια ερμηνεία του κόσμου θέλουν να προσφέρουν στο 
παιδί που έχουν αναλάβει να φροντίζουν. Οι ενήλικες έχουν επίσης την 
ευθύνη για την επιλογή των άλλων προσώπων, με τα οποία θα έρθει σε 
πιο στενή επαφή το παιδί κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, και τα οποία 
θα συμβάλουν στη συμπλήρωση και τη διεύρυνση της άποψής του για 
τον κόσμο. Αυτή η ευθύνη αφορά τόσο τους γονείς όσο και τη διεύθυνση 
και το προσωπικό των παιδικών σταθμών.

Όσο πιο πολύπλοκες είναι οι ανταλλαγές ερμηνειών μεταξύ των αν-
θρώπων που το περιβάλλουν και όσο πιο διαφορετικές οι προσεγγί-
σεις σ’ αυτές τις ανταλλαγές, τόσο μεγαλύτερη είναι η δυνατότητα που 
παρέχεται στο παιδί να αποκτήσει μια αντικειμενική αντίληψη του κό-
σμου. Βέβαια, πρόκειται πάντα για μια κατά προσέγγιση αντίληψη, γιατί, 

2 Στη σύγχρονη παιδαγωγική επιστήμη και στην αναπτυξιακή ψυχολογία, οι παι-
δαγωγικές διαδικασίες περιγράφονται ως κατασκευή εικόνων του κόσμου.

3 Γι’ αυτό περιγράφονται επίσης ως κοινωνικές συν-κατασκευές.

Στους παιδικούς σταθμούς, η καλλιέργεια, η αγωγή και η φροντίδα που 
προσφέρονται πρέπει να συμβάλλουν ώστε να εξασφαλίζονται για κάθε 
παιδί ίσες ευκαιρίες και η προοπτική να αναπτύξει μια θετική στάση για 
τη ζωή μέσα στην κοινωνία. Αυτό θα πρέπει να ισχύει ανεξάρτητα από το 
φύλο του παιδιού, την κοινωνική ή οικονομική κατάσταση των γονιών 
του, την εθνικο-πολιτισμική ομάδα στην οποία ανήκει το ίδιο και τα μέλη 
της οικογένειάς του. Ανεξάρτητα από την καταγωγή και τις συνθήκες 
της ζωής του, κάθε παιδί θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να συμβάλει 
με την ευστροφία, τις ικανότητες και τις ατομικές του δυνατότητες στην 
ανάπτυξη της κοινότητας και της κοινωνίας. Αυτή η πολιτική προσέγγιση 
της έννοιας της καλλιέργειας ανταποκρίνεται στη δημοκρατική οργάνω-
ση της κοινωνίας. 

Η καλλιέργεια ως ενεργή μάθηση

Η καλλιέργεια συμβάλλει στο να διαμορφώσει κάθε ανθρώπινο πλά-
σμα, με την απόκτηση εμπειριών, γνώσεων και ικανοτήτων, την άποψή 
του για τον κόσμο.1 Επομένως, πρόκειται για μια διαδικασία που διαρκεί 
ολόκληρη τη ζωή, συνοδεύεται από επιτυχίες, αλλά συχνά αντιμετωπίζει 
και εμπόδια. 

Για να διαμορφώσει κανείς άποψη για τον κόσμο, θα πρέπει: 

να διαμορφώσει μια εικόνα του εαυτού του μέσα στον κόσμο••
να διαμορφώσει μια εικόνα των άλλων μέσα στον κόσμο••
να ζήσει και να διερευνήσει γεγονότα που συμβαίνουν στον κόσμο ••

Οι διαδικασίες μάθησης συνδέονται πάντα με ουσιαστικά ερωτήματα του 
τύπου: Ποιος είμαι; Σε ποιον ανήκω; Ποιοι είναι οι άλλοι; Τι συμβαίνει 
γύρω μου και γύρω μας; Τι υπήρχε πριν από μένα και τι θα υπάρχει 
ύστερα από μένα;

Οι απαντήσεις των παιδιών είναι υποκειμενικές. Είναι ερμηνείες που 
δίνει το καθένα στις προσωπικές του εμπειρίες, τις οποίες αποκτά μέσα 
στον κόσμο που ζει. Είναι αδύνατον η παιδαγωγική δουλειά στα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα να κινητοποιήσει συγκεκριμένες διεργασίες και να 
οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, ως μέρος της καλλιέργειας 
κάθε παιδιού, με τη χρήση βίας. Η επιρροή των εκπαιδευτικών φορέων 
στον τρόπο με τον οποίο το παιδί δημιουργεί τη δική του άποψη για τον 

1 Αυτή η θεώρηση στηρίζεται στις αρχές που αναπτύχθηκαν από τον Wilhelm 
von Humboldt (1767-1835). 
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διά προσχολικής ηλικίας, (από τριών ετών και πάνω), οι σχέσεις τους 
μέσα στην κοινότητα των παιδιών είναι η κινητήρια δύναμη στη διαμόρ-
φωση της άποψής τους για τον κόσμο. Η σχέση με τους γονείς και με την/
τον παιδαγωγό προσχολικής ηλικίας παραμένει πολύ σημαντική, αλλά 
η συναναστροφή με άλλα παιδιά της ηλικίας τους και η αναγνώριση των 
ομοιοτήτων και των διαφορών ανάμεσά τους γρήγορα αποκτά μεγαλύτε-
ρη σημασία. Υπάρχουν, βέβαια, ατομικές διαφορές: μπορεί να υπάρχει 
ένα τρίχρονο κορίτσι που προσανατολίζεται κυρίως προς τα άλλα παιδιά 
της ομάδας, ενώ ένα πεντάχρονο αγόρι μπορεί να αποζητάει στενή σχέση 
με την/τον παιδαγωγό «του» σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητές του. Το 
αντίθετο είναι εξίσου πιθανό, και αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι η 
ακριβής παρακολούθηση κάθε παιδιού ξεχωριστά μέσα στην κοινότητα 
των παιδιών. Είναι πιθανό το αγοράκι που μόλις αναφέρθηκε να μη γίνεται 
ιδιαίτερα αποδεκτό από τα άλλα παιδιά, και να το κοροϊδεύουν. Πώς επη-
ρεάζει κάτι τέτοιο την εικόνα που έχει για τον εαυτό του και πώς επηρεάζει 
την εικόνα που έχει για τους άλλους; Αυτά τα δύο ερωτήματα πάνε μαζί.

Οι επιρροές που δέχονται τα παιδιά σήμερα είναι διαφορετικές από 
εκείνες που δέχονταν τα παιδιά σε παλαιότερες εποχές. Για παράδειγμα, 
η μορφή της οικογένειας και ο ρόλος του παιδιού μέσα σ’ αυτήν έχουν 
αλλάξει. Είτε το θέλουμε –εμείς ή τα παιδιά– είτε όχι, τα παιδιά σήμερα 
έχουν όλο και νωρίτερα πρόσβαση στα Μέσα, που τους ανοίγουν νέους 
ορίζοντες και τα φέρνουν μπροστά σε νέες προκλήσεις. Η πραγματικότητα 
που μεταβάλλεται αλλάζει και τις εμπειρίες που αποκτούν τα παιδιά. Αυτό 
συχνά αντιμετωπίζεται σαν απειλή για την παιδική ηλικία. Μπορεί, όμως, 
να ιδωθεί και ως ευκαιρία. Σε κάθε περίπτωση, ο παιδικός σταθμός δεν 
θα πρέπει να κρατηθεί μακριά από τέτοιες εμπειρίες.

Η καλλιέργεια ως μια ενεργή, κοινωνική και γνωστική 
διεργασία με τη συμμετοχή όλων των αισθήσεων

Η καλλιέργεια ως μια ενεργή διεργασία

Από την πρώτη στιγμή της ζωής του, το παιδί επινοεί αυτοπαρακινούμε-
νες δραστηριότητες, ανακαλύπτοντας, εξερευνώντας και δίνοντας σχήμα 
στον κόσμο και στα πράγματα που ανήκουν σ’ αυτόν, καθώς και σε όλα 
τα φυσικά συμβαίνοντα και στα κοινωνικά γεγονότα και τα περιβάλλοντα 
στα οποία ζει. Το ενεργό παιδί εμπλέκεται συνεχώς στη διαδικασία της 
καλλιέργειας. Η καλλιέργεια δεν μπορεί να επιβληθεί στα παιδιά – δη-
μιουργούν την άποψή τους για τον κόσμο, με τη δική τους ορμή. Τα 
παιδιά θέλουν να μάθουν και να κάνουν κάτι που να έχει νόημα σε αυτό 
τον κόσμο.

απλούστατα, κανείς δεν ξέρει πραγματικά τι είναι «αλήθεια». Έτσι, όταν 
μιλάμε για μια αντικειμενική αντίληψη, εννοούμε τη βεβαιότητα που έχει 
κανείς ότι οι απόψεις του –τουλάχιστον μέσα στο πλαίσιο του πολιτισμι-
κού του περιβάλλοντος– είναι κοινές με τις απόψεις άλλων ανθρώπων 
και ότι μπορεί να τις υποστηρίξει με ευλογοφανή επιχειρήματα και σε 
μελλοντικές του συζητήσεις.

Η καλλιέργεια στηρίζεται πάντα στη συνειδητή παρακίνηση και δια-
μόρφωση μαθησιακών δραστηριοτήτων για τα παιδιά από τους ενήλικες. 
Συνεπώς, η καλλιέργεια αναφέρεται σε ένα έργο δημόσιας ευθύνης, που 
πραγματοποιείται από τους παιδαγωγούς σε δομές (βρεφικούς και παιδι-
κούς σταθμούς) ειδικά σχεδιασμένες γι’ αυτό τον σκοπό. Κάθε παιδί έχει 
δικαίωμα στην παροχή κινήτρων, με συγκεκριμένους στόχους. Ωστόσο, 
στο πλαίσιο αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι στόχοι δεν είναι 
ο τελικός σκοπός. Θεωρούνται, μάλλον, σημεία προσανατολισμού που 
δείχνουν μια κατεύθυνση μέσω της οποίας το παιδί μπορεί να εξερευνή-
σει πλήρως τις ατομικές του δυνατότητες, έχοντας την υποστήριξη που 
χρειάζεται. Οι στόχοι αυτού του προγράμματος βασίζονται, από τη μια 
μεριά, στις ηθικές-κανονιστικές πεποιθήσεις της κοινωνίας και, από την 
άλλη, σε μια ανάλυση της κοινωνικής ανάπτυξης. Με βάση αυτές τις δύο 
πτυχές, πρέπει να παρθούν αποφάσεις σχετικά με τις ικανότητες εκείνες 
που, κατά πάσα πιθανότητα, είναι απαραίτητες σε ένα παιδί για να επι-
βιώσει, να αναπτυχθεί και να παραμείνει ενεργό στον κόσμο μέσα στον 
οποίο μεγαλώνει.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διακρίνει τρία επίπεδα στην υποκειμενι-
κή σημασία της καλλιέργειας (και των περιεχομένων της) για το κάθε 
παιδί:

την εικόνα του εαυτού – το παιδί στον προσωπικό του κόσμο ••
την εικόνα των άλλων – το παιδί στην κοινότητα των παιδιών••
την εικόνα του κόσμου – το παιδί ζώντας στον κόσμο και ανακαλύπτο-••
ντας τον κόσμο 

Αυτή η τριπλή διάκριση όχι μόνο συνδέεται με ορισμένες παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις, αλλά υποδηλώνει επίσης περιοχές έμφασης ψυχολογικών 
αναπτυξιακών διαδικασιών. Όσο μικρότερα είναι τα παιδιά, τόσο περισ-
σότερο τα ερωτήματά τους αφορούν τον εαυτό τους και τους ενήλικες 
του στενού τους περιβάλλοντος. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία 
στην ομάδα παιδιών ηλικίας κάτω των 3 χρόνων είναι να νιώθουν ασφα-
λή στις σχέσεις προσκόλλησης που το καθένα έχει αναπτύξει με άτομα 
του περιβάλλοντός του, και ταυτόχρονα να δίνεται η δυνατότητα να εν-
δυναμώνονται οι υποκειμενικές και εξαιρετικά εξατομικευμένες μορφές 
έκφρασης του παιδιού στην πορεία διαμόρφωσης της αυτοεικόνας του.

Όσο τα παιδιά μεγαλώνουν, τόσο πιο σημαντικές γίνονται οι σχέσεις 
τους με τους άλλους ανθρώπους, ιδιαίτερα με τα άλλα παιδιά. Για τα παι-
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νουν κάτι με τη θέλησή τους. Όποιος ζει με ένα παιδί μπορεί να νιώσει 
πόσο ευτυχισμένο και περήφανο γίνεται όταν ανακαλύπτει κάτι ή όταν 
μπορεί να κάνει κάτι καινούριο, κάτι που έχει μεγάλη σημασία για το 
ίδιο. Αυτή η αίσθηση δίνει κίνητρα στο παιδί για να ζήσει, να μάθει και 
να μπορέσει να κάνει περισσότερα. Η επιθυμία του να προσπαθήσει 
για να πετύχει κάτι, η θέλησή του να ξεπεράσει τις αντιθέσεις και τις 
δυσκολίες, τροφοδοτείται από τη σκέψη της μελλοντικής απόλαυσης. Η 
«σοβαρή πλευρά της ζωής» συνδέεται στην κοινωνία μας με την «αμιγή 
εκπαίδευση» (= σχολικά μαθήματα και μάθηση με εξωτερικούς ελέγχους 
και επιβολές). Προϋποθέτει ότι η καλλιέργεια δεν μπορεί να έχει καμία 
σχέση με τη χαρά και την απόλαυση. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι 
ακριβώς το αντίθετο.

Η καλλιέργεια είναι μια πολιτιστική διεργασία: 
ισότητα και διαφορές

Ισότητα και διαφορές φύλου-πολιτισμικής ομάδας

Τα παιδιά μεγαλώνουν ως αγόρια και κορίτσια. Είναι όλα παιδιά και διαφέ-
ρουν ανάλογα με το φύλο τους. Το τι είναι ένα αγόρι και τι ένα κορίτσι 
αποτελεί μια βιολογική και κοινωνικο-πολιτισμική διαφοροποίηση, και 
καθορίζεται, σε μεγάλο βαθμό, από τις ιδέες και τις προσδοκίες που επι-
κρατούν στην κοινωνία, και έχουν σχέση με τον κοινωνικό καταμερισμό 
της εργασίας ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες. Η συμβίωση του 
παιδιού μέσα στην οικογένεια, στον παιδικό σταθμό, στο σχολείο και στη 
γειτονιά με ενήλικες που έχουν αυτούς τους διακριτούς ρόλους επιδρά 
στον τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνει την έννοια του φύλου του. Αυτό 
ενισχύεται περισσότερο από τις εικόνες αντρών και γυναικών που μεταδί-
δονται από τα διάφορα μέσα επικοινωνίας.5 Τα παιδιά, όλο και περισσό-
τερο, αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως θηλυκό ή αρσενικό μέλος της 
κοινωνίας, και αυτό επηρεάζει όλα εκείνα που θέλουν να μάθουν για τον 
κόσμο, που θέλουν να είναι ικανά να κάνουν, που πιστεύουν ότι μπο-
ρούν να προσφέρουν με τις συγκεκριμένες τους γνώσεις και ικανότητες.

Ισότητα και κοινωνικο-πολιτισμικές διαφορές

Τα παιδιά ανήκουν σε μια οικογένεια6 που, με βάση έναν κοινωνικό μέσο 

5 Εδώ περιλαμβάνονται μέσα κάθε είδους: βιβλία, παραμύθια, εικόνες σε βι-
βλία, διαφημιστικές αφίσες, ταινίες, παιχνίδια κτλ.

6 Σήμερα, οικογένεια θεωρείται κάθε μορφή θεσμοθετημένης συμβίωσης όπου 

Η καλλιέργεια ως κοινωνική πρακτική

Τα παιδιά πάντα συνδέουν τις δραστηριότητές τους με άλλους ανθρώ-
πους, με εκείνον που είναι μαζί και αλληλεπιδρούν. Το παιδί κινείται και 
εκφράζεται, προκαλώντας και επιδιώκοντας την ανταπόκριση από τους 
ανθρώπους που ζουν μαζί του. Όταν όσοι αλληλεπιδρούν μαζί του αντα-
ποκρίνονται, δείχνοντας ότι έχουν αντιληφθεί και έχουν αναγνωρίσει τις 
ενέργειες και τις επιθυμίες του, το παιδί ενθαρρύνεται να επιδοθεί σε 
περισσότερες, πιο διαφοροποιημένες δραστηριότητες. Αν όμως οι εκ-
φραστικοί τρόποι του παιδιού απορρίπτονται, τότε παύει η ορμητικότητα 
του παιδιού για καλλιέργεια.

Η καλλιέργεια είναι μια γνωστική διεργασία με τη συμμετοχή όλων των 
αισθήσεων 

Έρευνες που έχουν γίνει για τη λειτουργία του εγκεφάλου επιβεβαιώ-
νουν την εκπαιδευτική εμπειρία ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν 
χρησιμοποιούν, όσο περισσότερο γίνεται, τις αισθήσεις τους κατά την 
επεξεργασία σύνθετων πληροφοριών. Στην ηλικία των 4-6 χρόνων, οι 
ικανότητες της αισθητηριακής, της οπτικής και της ακουστικής αντίληψης 
των παιδιών εξελίσσονται διαρκώς. Οι εντυπώσεις και οι ανακαλύψεις 
που κερδίζονται με την κίνηση, το άγγιγμα και την αίσθηση, τη μυρωδιά 
και τη γεύση, την όραση και την ακοή, δημιουργούν μόνιμες συνάψεις 
μεταξύ των νευρικών κυττάρων του εγκεφάλου. Αυτές οι συνάψεις σχη-
ματίζουν τους λεγόμενους γνωστικούς χάρτες της σκέψης, στους οποίους 
ταξινομούνται οι μεταγενέστερες εμπειρίες. Όσο περισσότερες και πιο 
ποικίλες είναι οι συνάψεις που δημιουργούνται από τις αισθητηριακές 
εμπειρίες, τόσο το καλύτερο. Αν, για παράδειγμα, ένα παιδί δέχεται σχε-
δόν αποκλειστικά μιμητικά ερεθίσματα, η ανάπτυξη του ατομικού γνω-
στικού του χάρτη θα περιοριστεί, εξαιτίας της μονόπλευρης αλληλεπί-
δρασης.4

Η καλλιέργεια είναι μια απολαυστική διεργασία

«Τα παιδιά μαθαίνουν μόνο ό,τι θέλουν να μάθουν, όχι ό,τι πρέπει να 
μάθουν». Με τα λόγια αυτά, ο νευροφυσιολόγος Wolf Singer τονίζει 
πόσο σημαντικό είναι τα παιδιά να μαθαίνουν, να κάνουν και να βιώ-

4 Σε αυτό το πλαίσιο, οι έρευνες που έχουν γίνει για τον εγκέφαλο επικρίνουν 
τις διδακτικές επιλογές που δίνουν υπερβολική έμφαση στην ανάπτυξη της 
αφαίρεσης και της έννοιας της λογικής ομιλίας.
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όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή ή τις ατομικές 
τους δυνατότητες, να μπορούν να ευεργετηθούν από την αρχή ακόμα της 
φοίτησής τους σε αυτά.

Ηθική και θρησκευτική καλλιέργεια

Στην πορεία για την ανακάλυψη του κόσμου, το παιδί όλο και περισσό-
τερο κατανοεί τις αξίες που καθορίζουν τη συμπεριφορά του. Ακόμα και 
τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ασχολούνται με τα θεμελιώδη ερωτήματα 
της ανθρώπινης ύπαρξης. Γεγονότα όπως η γέννηση ενός αδερφού, ο 
θάνατος κάποιου στενού συγγενή ή ο χωρισμός των γονιών γεννούν 
ερωτήματα σχετικά με τον σκοπό και τους περιορισμούς της ζωής, για τις 
αιτίες του πόνου και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για μια ολοκλη-
ρωμένη ζωή. Τα παιδιά θέτουν ερωτήματα που έχουν θρησκευτικό και 
φιλοσοφικό χαρακτήρα.

Εξίσου σημαντικό είναι να μάθουν τα παιδιά να είναι υπεύθυνα για 
τις πράξεις τους και να αντιμετωπίζουν με σεβασμό τους ανθρώπους, τα 
ζωντανά πλάσματα και τη φύση.

Το παιδί αρχικά αναφέρεται στους ανθρώπους που ζουν μαζί του και 
υιοθετεί τις αξίες τους. Στον παιδικό σταθμό, όμως, το παιδί γνωρίζει 
παιδιά από διαφορετικές κουλτούρες, ιδεολογικές, θρησκευτικές κτλ. 
Προσπαθεί σοβαρά να καταλάβει. Οι ενήλικες ακούν με προσοχή τις 
ιδέες του, τις σκέψεις και τα συμπεράσματά του και το βοηθούν να εμβα-
θύνει. Στον παιδικό σταθμό γίνεται λόγος για θρησκευτικές πεποιθήσεις 
και παραδόσεις, ως μέρος της κοινωνίας που ζούμε.

Η/Ο παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας δίνει στα παιδιά τον χώρο και 
τον χρόνο για να συζητήσουν ερωτήματα σχετικά με την ευτυχία και τη 
δυστυχία, τη χαρά και τη θλίψη, την υγεία και την αρρώστια, τη δικαιο-
σύνη και την αδικία, την ενοχή και την αποτυχία, την αρμονία και την 
αντιπαράθεση, καθώς και ερωτήματα σχετικά με τον Θεό. Υποστηρίζει 
και ενθαρρύνει τα παιδιά να εκφράζουν τα συναισθήματα και τις πεποι-
θήσεις τους γι’ αυτά τα ζητήματα. Μαθαίνοντας για άλλες θρησκείες, πο-
λιτισμούς και παραδόσεις, τα παιδιά γνωρίζουν διαφορετικούς τρόπους 
αντιμετώπισης της ζωής, της πίστης και της πνευματικότητας. Με αυτό 
τον τρόπο αναπτύσσεται ο σεβασμός τους για τις άλλες θρησκείες, τους 
άλλους πολιτισμούς και αντιλήψεις για τον κόσμο.

όρο, έχει χαμηλή, μέση ή καλή κοινωνική και οικονομική κατάσταση. Τα 
παιδιά όταν γεννιούνται είναι γενετικά περίπου το ίδιο προικισμένα7 και 
έχουν περίπου τις ίδιες δυνατότητες καλλιέργειας. Ωστόσο, οι πραγματι-
κές πιθανότητες για καλλιέργεια είναι απρόβλεπτες, και εξαρτώνται από 
τα ερεθίσματα που θα δεχτούν από την οικογένεια και το στενό τους πε-
ριβάλλον, καθώς και από το πώς θα απορροφήσουν τα ερεθίσματα αυτά, 
μέσα στα όρια των σωματικών και ψυχικών τους δυνατοτήτων.

Ισότητα και εθνικο-πολιτισμικές διαφορές

Τα παιδιά ζουν είτε με τους δύο γονείς, είτε μόνο με τη μητέρα ή τον 
πατέρα, είτε με άλλους ενήλικες (άντρες ή γυναίκες) που έχουν μεγαλώ-
σει στην ίδια περιοχή ή που προέρχονται από ένα εντελώς διαφορετικό 
περιβάλλον και είχαν παρόμοιες ή εντελώς διαφορετικές εμπειρίες στην 
παιδική τους ηλικία. Ανήκουν σε μία μητέρα και/ή σε έναν πατέρα, οι 
οποίοι μιλούν την ίδια γλώσσα με τους άλλους ανθρώπους στο περιβάλ-
λον τους, ή έχουν γονείς που συνήθως μιλούν μια διαφορετική γλώσσα. 
Μερικά αγόρια και κορίτσια μεγαλώνουν σε οικογένειες όπου ισχύουν 
και οι δύο παραπάνω περιπτώσεις.

Ισότητα και ατομικές διαφορές

Όλα τα παιδιά είναι ίσα, αλλά το κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Ακόμα 
και τα παιδιά που ανήκουν στο ίδιο φύλο και στην ίδια κοινωνική ή 
εθνικο-πολιτισμική ομάδα διαφέρουν το ένα από το άλλο. Είναι σημα-
ντικό να ξέρουμε σε ποια ομάδα ανήκει ένα παιδί, για να λαμβάνουμε 
υπόψη το συγκεκριμένο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο και ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για το παιδί. Επιπλέον, κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ανα-
γνωρίζουν οι άλλοι την ατομικότητά του και να σέβονται τη διαφορετι-
κότητά του. Αυτά που τους αρέσουν ή δεν τους αρέσουν, τα ιδιαίτερα 
ταλέντα και τα μειονεκτήματά τους διαμορφώνουν την καλλιέργεια των 
παιδιών. Το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα δεν δίνει σε όλα τα παιδιά, 
κορίτσια και αγόρια, ίσες δυνατότητες να αναπτύξουν τις ικανότητές τους 
για μάθηση και σχολική επιτυχία. Τα αποτελέσματα των ερευνών για τα 
σχολεία δείχνουν πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη μας, και ότι θα πρέπει να 
οργανώσουμε τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα με τέτοιο τρόπο, ώστε 

ένας τουλάχιστον ενήλικας ζει με ένα τουλάχιστον παιδί.
7 Τα γενετικά γνωρίσματα ενός παιδιού που γεννιέται σήμερα διαφέρουν ελά-

χιστα από εκείνα ενός παιδιού που γεννήθηκε την εποχή του ανθρώπου του 
Νεάντερταλ.
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2. Στόχοι: 
ικανότητες που αποκτώνται 
μέσω της καλλιέργειας
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πτυξιακής ψυχολογίας. Είναι αναγκαίο να προσδιορίσουμε τις ικανότητες 
εκείνες που θεωρούμε ότι θα ικανοποιούν τις μελλοντικές απαιτήσεις. 
Τα παιδιά, βέβαια, δεν χρειάζονται ικανότητες μόνο για το μέλλον, αλλά 
και για το παρόν. Χάρη σε αυτές τις ικανότητες θα μπορούν να ενεργούν 
ανεξάρτητα και υπεύθυνα. Επομένως, είναι χρήσιμο να γίνει λόγος για 
ικανότητες κατάλληλες για τις ηλικιακές ομάδες που φοιτούν στους βρε-
φικούς και στους παιδικούς σταθμούς.

Όταν περιγράφουμε αυτές τις ικανότητες ως στόχους, είναι σημαντικό 
να θυμόμαστε ότι δεν τις αντιμετωπίζουμε ως αποτελέσματα ή καταληκτι-
κά σημεία, αλλά κυρίως ως βοηθήματα προσανατολισμού.

Οι ικανότητες έχουν χωριστεί ανάλογα με τις παιδαγωγικές κατευθυ-
ντήριες γραμμές των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων σε: ικα-
νότητες του εγώ, κοινωνικές ικανότητες, ικανότητες απόκτησης γνώσε-
ων. Σε αυτές προστέθηκε η κατηγορία των ικανοτήτων χρήσης μεθόδων 
μάθησης, που αναδεικνύει τη σημασία της διά βίου μάθησης. Πρέπει να 
τονιστεί ότι το παιδί αποκτά συνείδηση των διαδικασιών μάθησής του 
(αργά και) σταδιακά.

Ικανότητες του εγώ
Το παιδί μαθαίνει τον εαυτό του, εμπιστεύεται τις δυνάμεις του, ενερ-
γεί με υπευθυνότητα για λογαριασμό του, αναπτύσσει ανεξαρτησία και 
πρωτοβουλίες, στρέφει την προσοχή του σε συγκεκριμένο κάθε φορά 
αντικείμενο και μαθαίνει να συγκεντρώνεται.

Κοινωνικές ικανότητες
Το παιδί αναπτύσσει κοινωνικές σχέσεις και επιδιώκει αμοιβαία αναγνώ-
ριση και εκτίμηση· κατανοεί όσα συμβαίνουν γύρω του· συνεργάζεται 
υπεύθυνα με τους άλλους.

Ικανότητες απόκτησης γνώσης
Το παιδί γνωρίζει τον κόσμο, ανακαλύπτει νέες περιοχές γνώσης, απο-
κτά θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και ικανότητες (ικανότητες και 
δεξιότητες), και αναπτύσσει την ικανότητα να κρίνει και να αναλαμβάνει 
δραστηριότητες· επίσης αναπτύσσει την αντίληψή του και την εκφραστι-
κή του ικανότητα.

Ικανότητες χρήσης μεθόδων μάθησης
Το παιδί κατανοεί τι μαθαίνει και πώς το μαθαίνει· μπορεί να αποκτά μόνο 
του γνώσεις και δεξιότητες· μπορεί να διακρίνει μεταξύ σημαντικού και 
μη σημαντικού· είναι έτοιμο να μάθει από τους άλλους.

Στη συνέχεια, θα αναφέρουμε μερικά παραδείγματα στόχων. Αργότερα, 
στο πλαίσιο των πεδίων της καλλιέργειας, θα επανεξετάσουμε τους στό-
χους και θα τους περιγράψουμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Οι στό-

Όσο κι αν η καλλιέργεια είναι υποκειμενική και αυτο-παρακινούμενη, 
είναι απαραίτητο να διατυπωθούν κάποιοι στόχοι για τη δουλειά στον 
παιδικό σταθμό. Ευθύνη των θεωρητικών της εκπαίδευσης είναι να με-
λετήσουν τις ικανότητες εκείνες που χρειάζονται τα παιδιά για να μπο-
ρέσουν να επιβιώσουν στον σημερινό και στον μελλοντικό κόσμο και 
να διαμορφώσουν ενεργά την κοινωνία. Ακολουθεί μια σειρά αξιολο-
γήσεων και αποφάσεων: ποιοι στόχοι είναι ιδιαίτερα επιθυμητοί; Ποιες 
ικανότητες πρέπει να καλλιεργηθούν κατά προτεραιότητα στη διάρκεια 
της εκπαιδευτικής δουλειάς;

Συμφωνούμε με την άποψη που διατυπώνουν διάφοροι θεωρητικοί της 
εκπαίδευσης και κοινωνικοί επιστήμονες ότι η μελλοντική κοινωνία:

••θα είναι μια κοινωνία της γνώσης, στην οποία η περιέργεια, η επι-
θυμία και η ικανότητα για μάθηση, καθώς και η δημιουργικότητα θα 
παίζουν σημαντικό ρόλο

••θα είναι μια κοινωνία κινδύνου, στην οποία οι άνθρωποι θα πρέπει να 
μπορούν να αντιμετωπίζουν την αβεβαιότητα, και στην οποία ενδέχεται 
να υφίστανται τις αποτυχίες, χωρίς να υπάρχει συλλογική αυτοοργά-
νωση και ατομική υπευθυνότητα, μια κοινωνία στην οποία οι άνθρω-
ποι θα πρέπει να είναι ευέλικτοι, αλλά ταυτόχρονα να διατηρούν την 
ταυτότητά τους

••θα παραμείνει μια κοινωνία εργασίας, στην οποία, όμως, οι απαιτήσεις 
από τους ανθρώπους που θέλουν να συμμετέχουν θα είναι όλο και πιο 
υψηλές

••θα παραμείνει μια δημοκρατική κοινωνία, στην οποία οι άνθρωποι θα 
μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, να συμμετέχουν 
στην πολιτική και σε ζητήματα δημόσιου συμφέροντος, να αντιστέκο-
νται στον πειρασμό του φονταμενταλισμού και στις ακρότητες και να 
σέβονται τις αποφάσεις της πλειοψηφίας

••θα πρέπει να ενισχυθεί ως κοινωνία των πολιτών, με διάφορες μορ-
φές συμμετοχής, αλληλεγγύης, κοινωνικών δικτύων και συνεργασίας 
μεταξύ των πολιτών, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή, το επάγ-
γελμα και την ηλικία τους

••θα παραμείνει μια κοινωνία μεταναστών, στην οποία θα πρέπει να 
ενταχθούν άνθρωποι με διαφορετική καταγωγή, θρησκεία, πολιτισμό 
και παραδόσεις· μια κοινωνία στην οποία οι υπάρχουσες συγκρούσεις 
και προκαταλήψεις θα πρέπει να ξεπεραστούν, και θα πρέπει να ανα-
πτυχθούν τρόποι για να ζούμε και να δουλεύουμε όλοι μαζί· μια κοι-
νωνία στην οποία ο καθένας θα μπορεί να διατηρήσει την κουλτούρα 
του, συμβάλλοντας όμως ταυτόχρονα στον αμοιβαίο εμπλουτισμό.

Η εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς προετοιμάζει τα παιδιά για τις προ-
κλήσεις του μέλλοντος, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις θεωρίες της ανα-
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••προσφέρει και δέχεται βοήθεια
••σέβεται το σώμα του, το φροντίζει και το διατηρεί υγιές· απολαμβάνει 

την κίνηση
••αναπτύσσει την ευαισθησία του· ξέρει τι κάνει κάποιον καλό, ακούει 

την ‘εσωτερική του φωνή’, δέχεται και ξεπερνάει τους φόβους του 
(=γίνεται θαρραλέο)

Κοινωνικές ικανότητες

Το παιδί:
••αντιλαμβάνεται τις προσδοκίες, τις ανάγκες και τα συναισθήματα των 

άλλων· φέρεται και του φέρονται με εκτίμηση
••ακούει τους άλλους, μαθαίνει να συμπάσχει· μαθαίνει να βλέπει τα 

πράγματα από την άποψη κάποιου άλλου και να ανταποκρίνεται
••είναι ικανό να ασκεί και να δέχεται την κριτική, να διαπραγματεύεται 

τις συγκρούσεις και να φτάνει σε συμβιβασμούς
••αναγνωρίζει ότι τα δικαιώματά του ισχύουν, μόνο επειδή και οι άλλοι 

έχουν τα ίδια δικαιώματα
••αρχίζει να καταλαβαίνει ποιοι παίρνουν τις διάφορες αποφάσεις και με 

ποιον τρόπο, και θέλει –και μπορεί– να έχει λόγο για τις αποφάσεις 
που το αφορούν

••αντιλαμβάνεται τον ρόλο των Μέσων και τα χρησιμοποιεί ως μέσο 
επικοινωνίας

••είναι ανοιχτό, αναγνωρίζει και σέβεται τις διαφορετικές κουλτούρες· 
μαθαίνει ότι στη ζωή των ανθρώπων υπάρχουν πολιτισμικές και θρη-
σκευτικές διαφορές 

••είναι ανοιχτό και δεν ανέχεται τις διακρίσεις
••συμφωνεί με τους νόμους και τους κανόνες της συνύπαρξης
••αναλαμβάνει την ευθύνη για τον εαυτό του και για τους άλλους, ιδι-

αίτερα όταν πρόκειται για πιο αδύναμους ανθρώπους· αναπτύσσει την 
αίσθηση του δικαίου

••αισθάνεται ότι είναι ικανό να παίρνει μέρος σε κοινές δραστηριότητες
••αναγνωρίζει και σέβεται το γεγονός ότι οι άλλοι μπορεί να διαφέρουν 

σε πολλά πράγματα: ότι υπάρχουν αγόρια και κορίτσια, νέοι και γέροι, 
άνθρωποι με ή χωρίς ειδικές ανάγκες

Ικανότητες απόκτησης γνώσεων

Το παιδί:
••κάνει γενικεύσεις, διαμορφώνει έννοιες, τις οποίες και χρησιμοποιεί 

σε διάφορες καταστάσεις στη ζωή του
••αναγνωρίζει την ύπαρξη κοινών σημείων και διαφορών

χοι διατυπώνονται πάντα σε σχέση με τις εμπειρίες τις οποίες τα παιδιά 
δικαιούνται να ζήσουν, καθώς και στις ικανότητες και στη γνώση που 
πρέπει να αποκτήσουν, μέσα από διαφορετικές διαδικασίες μάθησης, 
στη διάρκεια της προσωπικής τους καλλιέργειας. Οι στόχοι διαμορφώ-
νονται με βάση την επιθυμία και την αυτοπεποίθηση των παιδιών για να 
αυξήσουν τις δυνατότητές τους και να περιορίσουν τις αδυναμίες τους. 
Οι στόχοι αποτελούν βοηθήματα προσανατολισμού για τη δουλειά της/
του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας.

Η παρακολούθηση και η τεκμηρίωση της καλλιέργειας κάθε παιδιού 
θα πρέπει να γίνεται σε σχέση με τους στόχους που έχουμε θέσει, έτσι 
ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε από νωρίς ενδείξεις ξεχωριστών χα-
ρισμάτων ή ελλειμματικών ικανοτήτων και να σχεδιάσουμε την κατάλλη-
λη μορφή στήριξης.

Ικανότητες του εγώ

Το παιδί:
••αποκτά επίγνωση των αναγκών του, των απαιτήσεων και των συναι-

σθημάτων του και τα εκφράζει κατάλληλα
••αποκτά εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και συνειδητοποιεί ότι είναι 

ικανό να κάνει να συμβούν πράγματα
••αποκτά την αυτοπεποίθηση για να υποστηρίζει τα δικαιώματά του και 

να αμύνεται ενάντια στην αδικία
••αποκτά επίγνωση της προσωπικής του ιστορίας, της ιστορίας και των 

παραδόσεων της οικογένειάς του· αναπτύσσει την αίσθηση ότι ανήκει 
κάπου και αναγνωρίζει ότι η ταυτότητά του είναι πολιτισμικά διαμορ-
φωμένη

••μαθαίνει να ζει με αιφνιδιασμούς, κινδύνους και αντιφάσεις· μαθαίνει 
να τα βγάζει πέρα με τις αλλαγές στη ζωή του και με τις οριακές κατα-
στάσεις

•• εκφράζεται λεκτικά και με άλλους τρόπους, επικοινωνεί με τους άλλους 
(μπορώ να βοηθήσω σε κάτι, ξέρω κάτι, οι άνθρωποι με ακούνε)

••είναι περίεργο και ανοιχτό σε καινούριες εμπειρίες, γνώσεις και πλη-
ροφορίες

••διαμορφώνει τη δική του γνώμη για τα πράγματα και τα φαινόμενα και 
δέχεται τη γνώμη των άλλων

••αναπτύσσει ιδέες, παίρνει πρωτοβουλίες, εμπνέει τους άλλους, επιβε-
βαιώνει τον εαυτό του

••επιμένει σε ένα έργο που έχει αναλάβει, δεν παραιτείται με την πρώτη 
ατυχία ή αποτυχία

••εκτιμά την ομορφιά στο περιβάλλον, χαίρεται τη φύση, την τέχνη και 
τον πολιτισμό, διασκεδάζει και απολαμβάνει τα μέσα επικοινωνίας 

••αναπτύσσει και διατηρεί επαφές· συνεργάζεται
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••νιώθει απόλαυση αναζητώντας πιθανές λύσεις και προσπαθώντας να 
τις εφαρμόσει, δοκιμάζοντας, ερευνώντας και ρισκάροντας, ξεπερνώ-
ντας δυσκολίες 

••βάζει στόχους, έχει δίψα για γνώση, αποφασιστικότητα, επιμονή και 
επιδεξιότητα

••επικοινωνεί με τον λόγο, εκφράζει στους άλλους τις επιθυμίες, τις 
προθέσεις και τα σχέδιά του· εκφράζεται με μη λεκτικά μέσα

••προσέχει πολύ τη λεκτική επικοινωνία, καταλαβαίνει το περιεχόμενο 
και αναπαράγει τις ιδέες με κατανοητό, λεκτικά ορθό και γραμματικά 
σωστό τρόπο· καταλαβαίνει τις μη λεκτικές εκφράσεις

••αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές γλώσσες· επικοινωνεί με 
ελληνικά υψηλού επιπέδου και με τη γλώσσα της οικογένειάς του

••αποκτά ενδιαφέρον για τα γραπτά σύμβολα της γλώσσας, για τα βιβλία 
και για την ανάγνωση

••εκφράζει ιδέες, επιθυμίες, συναισθήματα και κρίσεις με καλλιτεχνικά 
μέσα, και με δημιουργικότητα και φαντασία

••αναπτύσσει δεξιότητες ως προς τη χρήση αντικειμένων, εργαλείων, 
υλικών, τεχνικών δουλειάς, τεχνικών εφαρμογών και ηλεκτρονικών 
μέσων

•• ξέρει γιατί και με ποιον τρόπο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν, διαμορ-
φώνουν και υποστηρίζουν τη φύση· αποκτά αίσθηση ευθύνης για τη 
φύση

Ικανότητα χρήσης μεθόδων μάθησης

Το παιδί:
••αναγνωρίζει ότι η γνώση επεκτείνει την ακτίνα δράσης του και τις δυ-

νατότητές του για λήψη αποφάσεων
••καταλαβαίνει για ποιο λόγο είχε καλά μαθησιακά αποτελέσματα· ανα-

καλύπτει τις πηγές των λαθών του
••αναγνωρίζει ότι η προσπάθεια μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία
••αναπτύσσει την υπομονή για επανάληψη και εξάσκηση 
••υπολογίζει και προγραμματίζει τον χρόνο του
•• ταξινομεί και συστηματοποιεί τις εμπειρίες και τις ιδέες του· αναγνωρί-

ζει και δημιουργεί σχέσεις μεταξύ πραγμάτων και φαινομένων 
••μεταφέρει και χρησιμοποιεί εμπειρίες και θεωρίες από τη μια περιοχή 

δραστηριότητας στην άλλη
••βρίσκει νέες λύσεις, ανταλλάσσοντας σκέψεις και απόψεις με άλλους 

ανθρώπους· είναι έτοιμο να μάθει από άλλους
••γνωρίζει τις διάφορες δυνατότητες που υπάρχουν για την απόκτηση 

γνώσης και πληροφοριών (ειδικούς, βιβλία και άλλα Μέσα)
••απολαμβάνει τη μάθηση
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3. Οι παιδαγωγικές μέθοδοι 
- Εφαρμογές



ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

32

εχομένων των πεδίων της καλλιέργειας.
Τα παιδιά, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους, μαθαίνουν μέσα από 

συγκεκριμένες εμπειρίες και δραστηριότητες. Οι σωματικές εμπειρίες, το 
κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, η γλώσσα και η ομιλία, η καλ-
λιτεχνική δημιουργικότητα και οι μουσικές δραστηριότητες, οι εμπειρίες 
από τις φυσικές επιστήμες και από τα βασικά μαθηματικά προσφέρουν 
διάφορους τρόπους προσέγγισης του κόσμου. Η εκμάθηση της χρήσης 
τεχνικών μέσων και η απόκτηση πρόσβασης σε πληροφορίες από άλλες 
σφαίρες της ζωής διευρύνουν τους ορίζοντες των παιδιών πολύ πέρα 
από τα όρια της ζωής τους στον παιδικό σταθμό.

Η γνώση που έχει κάθε παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας για την κα-
τάσταση στην κοινότητα των παιδιών καθορίζει αποφασιστικά την ποι-
ότητα των ερεθισμάτων που προσφέρει ο παιδικός σταθμός. Επιτρέπει 
στην/στον παιδαγωγό να εκτιμήσει ποια γνωστικά περιεχόμενα και ποιες 
μαθησιακές εμπειρίες είναι σημαντικές για τα παιδιά, έτσι ώστε να μπο-
ρέσουν να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους και να διευρύνουν τη 
σφαίρα των δραστηριοτήτων τους.

Σε κάθε παιδικό σταθμό, κατά τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό 
της καθημερινής ρουτίνας, μεγάλη σημασία έχουν οι ειδικές φυσικές 
ανάγκες των παιδιών αυτής της ηλικίας. Η αψιθυμία και οι οξυμμένες αι-
σθήσεις τους, καθώς και η ταχύτητα με την οποία τα παιδιά εξαντλούνται, 
καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη μιας ευαίσθητης ισορροπίας μεταξύ 
εντατικής δραστηριότητας και χαλάρωσης. Είναι, επίσης, σημαντικό να 
αποφεύγονται οι μονόπλευρες προσεγγίσεις, η υπερβολική προσπάθεια 
και ο υπερβολικός θόρυβος, και να επιτρέπονται παρεκκλίσεις από το 
πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορεί να ικανοποιηθεί η μεγάλη ανάγκη των 
παιδιών για κίνηση και έκφραση. Οι ατομικές διαφορές των παιδιών, και 
ιδιαίτερα οι ανάγκες των παιδιών με αναπηρίες, πρέπει να λαμβάνονται 
σοβαρά υπόψη.

Σχεδιασμός της καθημερινής ζωής με τα παιδιά

Η ζωή στον παιδικό σταθμό διαμορφώνει ένα ανεξάρτητο κοινωνικό δί-
κτυο σχέσεων. Αυτό κάνει κάθε παιδικό σταθμό ένα ιδανικό εργαστήριο 
κοινωνικής συμπεριφοράς. Ακόμα και οι επαναλαμβανόμενες καθημε-
ρινές καταστάσεις, π.χ., η άφιξη, η προσωπική υγιεινή, το φαγητό, η 
φροντίδα των φυτών και των ζώων, η αναχώρηση, προσφέρουν πάρα 
πολλά ερεθίσματα για μάθηση. Οι καθημερινές εμπειρίες επιτρέπουν στα 
παιδιά να αποκτήσουν συγκεκριμένες ιδέες για την ηθική και τις συνή-
θειες συμπεριφοράς.

Οι συνθήκες που δημιουργούν οι παιδαγωγοί στον κάθε παιδικό 
σταθμό και ο τρόπος με τον οποίο οργανώνουν την καθημερινή ζωή 
έχουν, επομένως, πρωταρχική σημασία. Τα παιδιά θα έχουν περισσό-

Οι παιδικοί σταθμοί είναι τόποι όπου τα παιδιά μπορούν να βρουν ασφά-
λεια, να δημιουργήσουν σχέσεις και να αποκτήσουν ποικίλα ερεθίσματα 
από την επαφή τους με τα άλλα παιδιά. Είναι τόποι όπου τα παιδιά μπο-
ρούν να ικανοποιήσουν την ανάγκη που αισθάνονται για ανακαλύψεις, 
να αναλάβουν ευθύνες και να πάρουν μέρος σε πολλές διαφορετικές 
δραστηριότητες. 

Τα θεμέλια για να μπορέσει ένα παιδί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που 
του προσφέρονται στον παιδικό σταθμό, δημιοουργούνται στην πρώτη 
φάση προσαρμογής μέσω συνεργασίας της/του παιδαγωγού με τους γο-
νείς. Στη φάση αυτή, στα βρεφικά τμήματα είναι σημαντική η προσεκτική 
παρατήρηση της συμπεριφοράς προσκόλλησης του παιδιού και η επαγ-
γελματική αντίδραση της/του παιδαγωγού σ’ αυτήν. Καθώς τα παιδιά 
που έρχονται στα βρεφικά τμήματα έχουν και διαφορετικές εμπειρίες 
προσκόλλησης, χρειάζονται και διαφορετικού είδους υποστήριξη από 
τους γονείς και την/τον παιδαγωγό προσχολικής ηλικίας. Όταν τα παιδιά 
βρεθούν στα μεγαλύτερα τμήματα του παιδικού σταθμού (από 3 ετών και 
πάνω), είναι σημαντικό κάθε παιδί να έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει 
μια σχέση εμπιστοσύνης με την/τον παιδαγωγό προσχολικής ηλικίας και 
θετικές συναισθηματικές σχέσεις με τα άλλα παιδιά της ομάδας.

Όταν η καθημερινή ζωή στον βρεφικό και στον παιδικό σταθμό έχει 
σχεδιαστεί με φροντίδα, προσφέρει στα παιδιά πολλές και διαφορετικές 
ευκαιρίες να ανακαλύψουν τον κόσμο γύρω τους και να αποκτήσουν τις 
γνώσεις και τις ικανότητες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξή τους. 
Η συνύπαρξη και η συνεργασία με μεγαλύτερα και με μικρότερα παιδιά, 
το να μεγαλώνουν μαζί με παιδιά που έχουν ή όχι αναπηρίες, τα επανα-
λαμβανόμενα στοιχεία της καθημερινής ρουτίνας, τα πολλά διαφορετικά 
παιχνίδια, τα συλλογικά διαμορφωμένα σχέδια εργασίας και, φυσικά, 
ο εμπνευσμένος σχεδιασμός των χώρων, δίνουν πολλές ευκαιρίες για 
την απόκτηση εμπειριών και γνώσεων. Άλλες σημαντικές ευκαιρίες για 
μάθηση είναι οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την πρακτική ζωή 
και τον σχεδιασμό της καθημερινότητας. Γι’ αυτό τον λόγο, η ζωή στον 
παιδικό σταθμό πρέπει να εξετάζεται ανάλογα με τις εμπειρίες που προ-
σφέρει στα μικρότερα και στα μεγαλύτερα παιδιά,: ποιες συγκεκριμένες 
εμπειρίες προσφέρουν οι δραστηριότητες της καθημερινής ζωής για την 
ανάπτυξη των ικανοτήτων του εγώ, για την ανάπτυξη των κοινωνικών 
ικανοτήτων, των ικανοτήτων απόκτησης γνώσεων και εκείνων που ανα-
φέρονται στη χρήση μεθόδων μάθησης; Με ποιον τρόπο τα παιδιά μπο-
ρούν να ενεργοποιηθούν αποτελεσματικά; Όλα αυτά πρέπει να συνυπο-
λογιστούν κατά τον σχεδιασμό της παιδαγωγικής δουλειάς, έτσι ώστε 
από τις εμπειρίες των παιδιών να επιλεγούν καταστάσεις που έχουν 
νόημα γι’ αυτά, η παιδαγωγική δουλειά να συνδεθεί με τις εμπειρίες 
τους και τα ερωτήματά τους, και να δοθεί στα παιδιά αρκετή ελευθερία 
για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Ταυτόχρονα πρέπει να σχεδιαστεί 
συστηματικά η πορεία προς την πραγμάτωση των στόχων και των περι-
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••δίνουν ερεθίσματα στα παιδιά για να βοηθούν το ένα το άλλο, να 
δείχνουν το ένα στο άλλο καινούρια πράγματα, πώς να κάνουν ή να 
μιμούνται πράγματα, πώς να ζητούν ή να δέχονται βοήθεια

••παρατηρούν τα παιδιά και προσπαθούν να ανακαλύψουν ποια ερωτή-
ματα και ποια προβλήματα τα απασχολούν

••ενθαρρύνουν τα παιδιά να κάνουν ερωτήσεις και τα αφήνουν να βρουν 
μόνα τους τις απαντήσεις, υποστηρίζοντας αυτή την αναζήτηση 

••διατηρούν ζωντανή τη δική τους παιδιάστικη περιέργεια και την επι-
θυμία τους να μαθαίνουν, και δείχνουν στα παιδιά ότι οι ενήλικες 
μαθαίνουν κι αυτοί

••υποστηρίζουν τα παιδιά ώστε να βρίσκουν τις δικές τους στρατηγι-
κές μάθησης και επίλυσης προβλημάτων, να επιμένουν σ’ αυτό που 
κάνουν και να μην παραιτούνται από μία ερώτηση αν δεν βρουν την 
απάντηση

••προσφέρουν περιθώρια για ανεξάρτητη εξερεύνηση, πειραματισμό και 
δημιουργία, έτσι ώστε υποστηρίζουν την απόκτηση γνώσεων, ικανο-
τήτων και δεξιοτήτων

••προσφέρουν στα παιδιά θέματα, που είναι σημαντικά για την ένταξή 
τους σε αυτή την κοινωνία, παρόλο που μπορεί να βρίσκονται πέρα 
από την ακτίνα δράσης τους και τις εμπειρίες τους

••δίνουν στα παιδιά τον χρόνο που χρειάζονται για να μάθουν και φρο-
ντίζουν να μη διακόπτουν τις ατομικές διαδικασίες μάθησης

••δίνουν ερεθίσματα στα παιδιά ώστε να προγραμματίζουν μόνα τους την 
καθημερινή τους ζωή, να είναι ενεργά για την κοινότητα, να συμμετέ-
χουν στη ζωή της κοινότητας και να αναλαμβάνουν ευθύνες

••επιτρέπουν στα παιδιά να έχουν αυτόνομη πρόσβαση στα υλικά και στα 
τεχνολογικά μέσα και ανακαλύπτουν τις πιθανές χρήσεις τους μαζί με 
τα παιδιά.

••βοηθούν τα παιδιά να ανακαλύψουν τη γειτονιά τους και το περιβάλ-
λον γύρω από τον παιδικό σταθμό

••παίρνουν υπόψη τους τα κοινά ενδιαφέροντα και τα ιδιαίτερα γνωρί-
σματα παιδιών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο 

••εξασφαλίζουν ότι οι διαφορετικές γλώσσες και διάλεκτοι των παιδιών 
γίνονται δεκτές στην καθημερινή ζωή με τον οφειλόμενο σεβασμό και 
την προσοχή που τους αρμόζει

••εξασφαλίζουν ότι το πολιτισμικό υπόβαθρο των παιδιών αντιπροσω-
πεύεται στον σχεδιασμό των χώρων και στην επιλογή υλικών και βι-
βλίων

••καλλιεργούν μια ατμόσφαιρα αλληλοσεβασμού και αλληλοεκτίμησης
••διαμορφώνουν και να προσανατολίζουν κατάλληλα την καθημερινή 

ρουτίνα και ενισχύουν την αίσθηση της κοινότητας στα παιδιά με σχέ-
δια εργασίας και επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες

τερες ευκαιρίες να αποκτήσουν εμπειρίες και ικανότητες, αν μπορούν 
να παίρνουν περισσότερες πρωτοβουλίες και αποφάσεις. Σε όλες σχε-
δόν τις καταστάσεις της καθημερινής ζωής, οι παιδαγωγοί μπορούν να 
δώσουν συνέχεια στην περιέργεια των παιδιών, να υποστηρίξουν την 
επιθυμία τους για ανακαλύψεις, να τα βοηθήσουν να κατανοήσουν σε 
βάθος καταστάσεις και φαινόμενα, και να εφαρμόσουν στην πράξη τις 
ιδέες τους.

Όταν σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε την καθημερινή ζωή στον 
παιδικό σταθμό, πρωταρχική μας έγνοια είναι να αισθάνονται καλά όλα 
τα παιδιά. Όσο περισσότερο χρόνο περνάει ένα παιδί στον παιδικό σταθ-
μό τόσο σημαντικότερο γίνεται το έργο της ικανοποίησης των φυσικών 
του αναγκών, συγχρόνως με την τήρηση των παιδαγωγικών στόχων που 
υποστηρίζουν τις πρωτοβουλίες και τον αυτοπροσδιορισμό του παιδιού 
και τη φροντίδα για τη συνολική του καλλιέργεια. Η καθημερινή ρουτίνα 
πρέπει να ενθαρρύνει τα παιδιά να έχουν προσωπική αντίληψη για την 
κατάσταση της υγείας τους και την ικανότητα να ρυθμίζουν τις εναλλαγές 
δραστηριότητας και ξεκούρασης, ανάλωσης και ανάκτησης δυνάμεων, 
συγκέντρωσης και χαλάρωσης.

Ποιότητα στον σχεδιασμό της καθημερινής ζωής

Οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας: 
••εξασφαλίζουν ότι η καθημερινή ρουτίνα ικανοποιεί τις διάφορες φυσι-

κές και κοινωνικές ανάγκες των παιδιών, και ότι αφήνει τα περιθώρια 
για την απόκτηση των κατάλληλων εμπειριών

••λαμβάνουν υπόψη τους τις διαφορετικές ικανότητες των παιδιών και 
εξασφαλίζουν ότι τα παιδιά με αναπηρίες μπορούν να συμμετέχουν 
στην κοινότητα

••καθώς τα παιδιά τούς θεωρούν δικά τους πρόσωπα και τους εμπιστεύ-
ονται, οι παιδαγωγοί μπορούν να τους προσφέρουν συναισθηματική 
φροντίδα, προστασία και ασφάλεια

••αφουγκράζονται τα προβλήματα και τις επιθυμίες τους, τις ανάγκες και 
τα συναισθήματα των παιδιών και τα παίρνουν στα σοβαρά

••δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για τις εναλλαγές δραστηριό-
τητας και ξεκούρασης, ανάπαυσης και κίνησης, και ενθαρρύνουν υγιει-
νές συνήθειες διατροφής

••υποστηρίζουν το κέφι και την ευχαρίστηση της σωματικής δραστηριό-
τητας και προωθούν την ανάπτυξη των κινητικών ικανοτήτων και της 
επιδεξιότητας.

••βάζουν τα παιδιά να συμμετέχουν στον σχεδιασμό και στον προγραμ-
ματισμό της ζωής στην κοινότητα, συμβάλλουν με τις γνώμες και με 
τις ιδέες τους σ’ αυτό, και τα ενθαρρύνουν να εκφράζουν τις επιθυμίες 
τους



ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

34

τα πράγματα που είδαν, βίωσαν, έμαθαν –ακόμα και μέσω της τηλε-
όρασης, του βίντεο κτλ.– και τα βοηθούν να καταλάβουν διάφορα 
θέματα, ανάλογα με το επίπεδο της ανάπτυξής τους χωρίς αυστηρές 
απαγορεύσεις, αλλά με περιορισμούς και κανόνες που θα τους έχουν 
συμφωνήσει μαζί με τα παιδιά

••δίνουν κίνητρα για να γίνουν τα παιχνίδια πιο ενδιαφέροντα και με 
μεγαλύτερη πολυμορφία, αλλά χωρίς να δυναστεύουν τις ιδέες του 
παιχνιδιού.

Σχεδιασμός και διαμόρφωση σχεδίων εργασίας 

Τα σχέδια εργασίας (projects) είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων με εσω-
τερική μεταξύ τους συνοχή, που επιτρέπουν στα παιδιά να ασχοληθούν 
εκτεταμένα με ένα θέμα από την καθημερινότητά τους. Παιδιά και ενή-
λικες συμμετέχουν σε μια συλλογική διαδικασία εξερεύνησης, αναζή-
τησης και έρευνας. Παρά τον αναγκαίο σχεδιασμό και την προετοιμασία 
που απαιτείται, τα σχέδια εργασίας είναι μέθοδοι μάθησης ανοιχτές στις 
αυθόρμητες ιδέες των παιδιών και σε καινούριες ιδέες. Οι παιδαγωγοί 
προσχολικής ηλικίας διαλέγουν μαζί με τα παιδιά το θέμα και διαμορ-
φώνουν συλλογικά τον σκελετό του περιεχομένου και τα χρονοδιαγράμ-
ματα. Τα θέματα που θα επιλεγούν πρέπει να προσφέρονται για έρευνα, 
να μπορούν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο ενός σχεδίου εργασίας, να 
επιδέχονται αλλαγές κατά την πορεία και να δίνουν ευκαιρίες για εμπει-
ρίες. Τα σχέδια εργασίας, που σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται ως 
ευκαιρίες για μάθηση, πρέπει να περιλαμβάνουν μια ποικιλία από δρα-
στηριότητες παιχνιδιού και μάθησης. Τα παιδιά θα δείξουν ενδιαφέρον 
για ένα σχέδιο εργασίας αν τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν 
στην εξέλιξή του. Επομένως, τα σχέδια εργασίας δεν σχεδιάζονται για τα 
παιδιά, αλλά μαζί με τα παιδιά.

Η μάθηση στα σχέδια εργασίας είναι μια μαθησιακή δράση που επικε-
ντρώνεται στην ανακάλυψη και στη διερεύνηση. Το αποτέλεσμα δεν είναι 
γνωστό εκ των προτέρων, και οι ερωτήσεις δεν είναι συγκεκριμένες από 
την αρχή. Τα σχέδια εργασίας δεν περιορίζονται μόνο μέσα στα όρια του 
παιδικού σταθμού. Είναι ένας ιδιαίτερα καλός τρόπος να ανοιχτεί ο παιδικός 
σταθμός στον έξω κόσμο. Προσφέρουν την ευκαιρία της συνάντησης με ει-
δικούς ή της δημιουργίας αυθόρμητων επαφών με γείτονες και τεχνίτες, οι 
οποίοι ενισχύουν ‘εθελοντικά’ το εκπαιδευτικό έργο με τις εμπειρίες τους. 
Χάρη στα σχέδια εργασίας, τα παιδιά μπορούν να ανακαλύψουν άγνωστες 
σ’ αυτά περιοχές, που, όμως, γειτονεύουν με τον παιδικό σταθμό.

Παιχνίδι
Το παιχνίδι είναι μια αυτοπαρακινούμενη δραστηριότητα, μέσω της 
οποίας τα παιδιά διαμορφώνουν και αναδομούν την πραγματικότητά 
τους. Τα παιδιά ενεργούν και συμπεριφέρονται σάμπως το παιχνίδι να 
είναι η πραγματικότητα. Μέσα από το παιχνίδι χτίζουν χωρίς προσπάθεια 
κοινωνικές σχέσεις. Τα παιδιά πάντα δίνουν ένα νόημα στο παιχνίδι τους. 
Χρησιμοποιούν τη φαντασία τους για να ξαναφτιάξουν τον κόσμο, έτσι 
ώστε να ταιριάζει με τις ιδέες τους. Για όσους παίρνουν μέρος στο παιχνί-
δι, σημασία έχει μόνο η δραστηριότητα και όχι το αποτέλεσμα.

Το παιχνίδι είναι μια διαδικασία μάθησης, στην οποία συμμετέχουν 
όλες οι αισθήσεις, με έντονη συναισθηματική εμπλοκή και ανάλωση 
νοητικής και σωματικής ενέργειας. Είναι συναρπαστικό, γιατί μέσω του 
παιχνιδιού τα παιδιά μαθαίνουν να πειραματίζονται με τη δοκιμή και το 
λάθος, αλλά χωρίς φόβο της αποτυχίας· μαθαίνουν να θέτουν στον εαυ-
τό τους ερωτήματα και να επινοούν τις δικές τους απαντήσεις.

Όταν οι παιδαγωγοί παίζουν με τα παιδιά, συμμετέχουν στο παιχνίδι 
τους χωρίς να το δυναστεύουν ή να το χρησιμοποιούν για υποτιθέμενους 
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το παιχνίδι, από τη μεριά των παιδιών, είναι μια 
απαλλαγμένη από σκοπιμότητες δραστηριότητα. Δεν πρέπει να χρησι-
μοποιείται από τον ενήλικα ως όργανο για να επιτύχει κάποιο στόχο του.

Προϋποθέσεις για να διευρυνθούν οι δημιουργικές 
δραστηριότητες στον χώρο του παιχνιδιού:

Οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας 
••δημιουργούν, μαζί με τα παιδιά, ένα περιβάλλον με έμπνευση, ερεθί-

σματα και ελεύθερους χώρους για διάφορα παιχνίδια
••δίνουν στα παιδιά αντικείμενα με πολλές και διαφορετικές δυνατότητες 

χρήσης, όπως παιχνίδια, αντικείμενα της καθημερινής ζωής, διάφορα 
τεχνικά μέσα και φυσικά υλικά, τα οποία κάθε παιδί θα μπορεί να τα 
χρησιμοποιεί (σχεδόν) όποτε θέλει

••εξασφαλίζουν ότι τα παιδιά με μείζονες ή πολλαπλές αναπηρίες θα 
μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους παρόμοια αντικείμενα, υλικά και 
μέσα, έτσι ώστε τα ενδιαφέροντά τους να ικανοποιούνται και να προω-
θείται η ανεξάρτητη δραστηριότητά τους

••επιτρέπουν στα παιδιά να αποκτήσουν στοιχειώδη εμπειρία με τη φω-
τιά, το νερό, το χώμα και τον αέρα

••έχουν ευρύ ρεπερτόριο επιλογών παιχνιδιού
••ενθαρρύνουν τα παιδιά να αποφασίζουν μόνα τους τι, πότε, για πόση 

ώρα και με ποιον θέλουν να παίξουν
••παρατηρούν αν υπάρχουν παιδιά που αποτραβιούνται ή αποκλείονται 

από το παιχνίδι και αναζητούν τους πιθανούς λόγους
••υποστηρίζουν την επιθυμία των παιδιών να ζουν μέσα στο παιχνίδι 
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να για τη συμμετοχή και την επιτυχία τους
••προσπαθούν να διακρίνουν αν αυτή η διαδικασία αποτίμησης και ελέγ-

χου ευνοεί τις πράξεις του κάθε παιδιού και αν απαντά σε ερωτήματα 
σχετικά με το ποιοι στόχοι επιτεύχθηκαν και κατά πόσο το θέμα είχε 
επιλεγεί σωστά

•• τεκμηριώνουν, με τη βοήθεια και των παιδιών, το σχέδιο εργασίας, 
χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα (ηχογράφηση, βίντεο, φωτογραφίες), 
έτσι ώστε τα παιδιά και οι γονείς να μπορούν να αναγνωρίσουν και να 
κατανοήσουν την πορεία της ανάπτυξης

Διαμόρφωση χώρων που εμπνέουν

Ο διαφορετικός χαρακτήρας του κάθε χώρου, από αυτούς που διατίθενται 
στα παιδιά, τους δίνει και διαφορετικά ερεθίσματα. Χώροι οργανωμένοι 
με φροντίδα προωθούν την ατομική δραστηριότητα, την επικοινωνία, 
την κοινωνική αλληλεπίδραση και συνύπαρξη, τα βοηθούν να γνωρί-
σουν το σώμα τους και καλλιεργούν την αισθητική τους. Οι αίθουσες 
και οι χώροι στον παιδικό σταθμό πρέπει να ευνοούν την έρευνα και τον 
πειραματισμό. Χρειάζονται ελεύθεροι χώροι για κίνηση και ζώνες για 
ανάπαυση και χαλάρωση.

Οι αίθουσες πρέπει να δημιουργούν μια ευχάριστη αίσθηση. Αν τα 
παιδιά μπορούν να επηρεάσουν τον σχεδιασμό των χώρων, θα νιώσουν 
σίγουρα ευφορία. Οι εμπνευσμένοι χώροι συχνά, και πολύ σωστά, απο-
καλούνται ‘ο τρίτος εκπαιδευτής’.

Προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό των αιθουσών και την επιλογή 
των υλικών

Οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας
••σχεδιάζουν μαζί με τα παιδιά τις αίθουσες με τέτοιο τρόπο, ώστε τα 

παιδιά να μπορούν να επιδίδονται σε ατομικές και δημιουργικές δρα-
στηριότητες

••αναπτύσσουν μαζί με τα παιδιά ιδέες για τον σχεδιασμό του παιδικού 
σταθμού και των ελεύθερων χώρων του, έτσι ώστε ο καθένας να μπο-
ρεί να νιώθει καλά και να είναι ευχαριστημένος

•• τα σχέδια που δημιουργούν έχουν σαφήνεια, ώστε τα παιδιά να προ-
σανατολίζονται ευκολότερα, και να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στα 
υλικά που χρησιμοποιούνται

••σχεδιάζουν τους χώρους και επιλέγουν τα υλικά, ώστε τα παιδιά να 
παίρνουν ερεθίσματα για να πειραματίζονται και να ερευνούν, να δοκι-
μάζουν και να φτιάχνουν πράγματα μόνα τους

••διασφαλίζουν ότι οι χώροι καθρεφτίζουν ιδιαίτερα στοιχεία της κάθε πε-

Προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση σχεδίων 
εργασίας με τα παιδιά 

Οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας
••ανακαλύπτουν μέσω συστηματικής και σκόπιμης παρατήρησης τα ενδια-

φέροντα και τις ανάγκες των παιδιών, τα ερωτήματα και τα προβλήματά 
τους και ποιο θέμα τα απασχολεί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή

••αναλύουν, μαζί με τα παιδιά, τους γονείς και τους συναδέλφους τους, 
την κατάσταση από όλες τις πλευρές, και συζητούν τα όσα έχουν εντο-
πίσει 

••ενδιαφέρονται και μαθαίνουν για τις πρόσφατες προόδους των ερευ-
νών που αναφέρονται στην ανάπτυξη των παιδιών

••ενημερώνονται διαρκώς για τις κοινωνικές και πολιτιστικές εξελίξεις 
και αποφασίζουν ποιες από αυτές είναι σημαντικές για τη διεύρυνση 
των οριζόντων των παιδιών.

Οι παιδαγωγοί, αναπτύσσοντας τους συγκεκριμένους στόχους  
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων,
••αποφασίζουν ποιο θέμα θα εξεταστεί στο πλαίσιο ενός σχεδίου εργα-

σίας, ενώ εξασφαλίζουν ότι τα παιδιά, δουλεύοντας στο σχέδιο εργα-
σίας, μπορούν να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους και να αποκτήσουν 
κίνητρα για να δραστηριοποιηθούν σε κοινωνικά υπεύθυνες πράξεις

••εφαρμόζουν στο σχέδιο εργασίας τους γενικούς στόχους της παιδαγω-
γικής προσέγγισης και τους συσχετίζουν με τις γνώσεις, τις ικανότητες 
και τις δεξιότητες που έχουν ήδη τα παιδιά

••επιλέγουν σχέδια εργασίας που προάγουν την ανάπτυξη και κάνουν 
τις απαραίτητες αλλαγές, ανάλογα με την ηλικία, τις ικανότητες, τις 
αναπηρίες ή τις ειδικές ανάγκες των παιδιών

Οι παιδαγωγοί σκέφτονται και σχεδιάζουν μαζί με τα παιδιά τον 
τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί το σχέδιο εργασίας,
••αρχίζουν να συγκεντρώνουν, χωρίς κανένα περιορισμό, ιδέες για το 

θέμα, φτιάχνοντας μια δεξαμενή ιδεών, απόψεων, ερωτημάτων και 
συσχετισμών στην οποία αυτοί, ή οποιοσδήποτε άλλος, μπορούν να 
συνεισφέρουν, χωρίς περιορισμούς

••σχεδιάζουν και υποστηρίζουν τις διαφορετικές, κάθε φορά, δραστη-
ριότητες του κάθε παιδιού ξεχωριστά, των μικρών και των μεγάλων 
ομάδων, αλλά και όλου του παιδικού σταθμού μαζί

••βοηθούν τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τα σχέδιά τους και τις προ-
θέσεις τους

Οι παιδαγωγοί, όταν αξιολογούν τις εμπειρίες μαζί με όλους  
τους συμμετέχοντες,
••εκτιμούν πόσο ενεργά συμμετείχαν τα παιδιά και αν νιώθουν χαρούμε-
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περιοχή είναι μικρή και όταν θεωρεί ότι το παιδί μπορεί να χρειάζεται 
ειδική βοήθεια και ενθάρρυνση. Σε μερικές ξεχωριστές περιπτώσεις μπο-
ρεί να είναι αναγκαία η πρόσκληση ενός ειδικού που θα προσφέρει μια 
εμπεριστατωμένη γνώμη και βοήθεια για την υποστήριξη των ιδιαίτερων 
αναγκών του παιδιού.

Παρατήρηση της κατάστασης στην κοινότητα των παιδιών
Η παρατήρηση είναι επίσης σημαντική, γιατί επιτρέπει στην παιδαγωγό 
προσχολικής ηλικίας να αναγνωρίσει τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες 
της κοινότητας των παιδιών, και να εντοπίσει τις ενδείξεις εκείνες που θα 
τη βοηθήσουν στη διαμόρφωση σχεδίων εργασίας, στην επιλογή νέων 
υλικών και στη διαμόρφωση των χώρων.

Τα θέματα που απασχολούν τα παιδιά φανερώνονται από τις ερωτήσεις 
που θέτουν, από το περιεχόμενο των παιχνιδιών τους και από τη συμπε-
ριφορά τους. Με την παρατήρηση μπορούν ακόμα να επισημανθούν οι 
κοινωνικές σχέσεις στην κοινότητα των παιδιών, δηλαδή ποιο παίζει με 
ποιο, με τι και πόσο συχνά, ποια απασχολούνται συνήθως μόνα τους κτλ. 
Εδώ, το επαγγελματικό μάτι της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας 
θα πρέπει να ανακαλύψει ποια θέματα που συνδέονται με την ανάπτυξη 
βρίσκονται πίσω από τη συμπεριφορά κάθε παιδιού.

Κανόνες παρατήρησης
Τα δεδομένα από την παρατήρηση συγκεντρώνονται και ταξινομούνται 
ανάλογα με το ερώτημα που τίθεται κάθε φορά. Εκτός από την παρατήρη-
ση που γίνεται με τυχαίο τρόπο και σε καθημερινή βάση, οι παιδαγωγοί 
προσχολικής ηλικίας πρέπει να προγραμματίζουν χρόνο για συστηματική 
παρατήρηση. Προτείνουμε το κάθε παιδί να παρατηρείται χωριστά από 
δύο τουλάχιστον συναδέλφους. Ανάλογα με τον σκοπό της παρατήρησης, 
οι παρατηρητές πρέπει να δώσουν μια ακριβή περιγραφή τού τι κάνει το 
παιδί ή διάφορα παιδιά, με ποιον τρόπο και πόσο συχνά. Οι παιδαγωγοί 
προσχολικής ηλικίας παρακολουθούν τις δραστηριότητες και στηρίζονται 
στις τεκμηριωμένες παρατηρήσεις, αποφεύγοντας τις γενικές κρίσεις για 
το παιδί που παρατηρούν. Οι συσκέψεις μεταξύ συναδέλφων είναι χρήσι-
μες, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στις/στους παιδαγωγούς προσχολικής 
ηλικίας να διαμορφώσουν τις αντιλήψεις τους και τις ερμηνείες τους, ξε-
περνώντας κρίσεις που είχαν κυρίως υποκειμενικό χαρακτήρα.

Βήματα παρατήρησης – ένα παράδειγμα (βλ. πίνακα)
Στην τεκμηρίωση, τα σημεία που έγιναν αντικείμενο παρατήρησης (1), οι 
υποθέσεις για τις πιθανές τους αιτίες (2) και οι αποτιμήσεις (3) πρέπει να 
σημειώνονται ξεχωριστά. Ο επαγγελματικός στοχασμός της ομάδας των 
παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας βοηθά τη διαφοροποίηση ανάμεσα σ’ 
αυτά που συμβαίνουν στον παιδικό σταθμό και στο πώς αυτά θα πρέπει 
να ερμηνευτούν.

ριοχής, καθώς και στοιχεία από διάφορες κουλτούρες και παραδόσεις
••δημιουργούν στον παιδικό σταθμό ένα περιβάλλον που επιτρέπει σε 

παιδιά και γονείς να αποκτήσουν καινούριες διαπολιτισμικές εμπειρίες.
••προάγουν, με τον σχεδιασμό των αιθουσών και την επιλογή των υλικών, 

την αισθητική καλλιέργεια των παιδιών και, όταν είναι αναγκαίο, αποτρέ-
πουν την υπερβολική διέγερση και τις καταναλωτικές συμπεριφορές

••ενθαρρύνουν τα παιδιά να φροντίζουν διάφορα φυτά και ζώα με τον 
σωστό τρόπο

••ενθαρρύνουν τον πειραματισμό με διάφορα υλικά, τον χειρισμό εργα-
λείων και τη χρήση Μέσων 

••δίνουν στα παιδιά ευκαιρίες για μια ποικιλία κινητικών εμπειριών
••διαμορφώνουν, μαζί με τα παιδιά, τους ελεύθερους χώρους του παιδι-

κού σταθμού, ώστε να δημιουργηθούν περιοχές για κίνηση, ανάπαυση 
και απομόνωση, και επαφή με τη φύση.

Παρατήρηση και τεκμηρίωση

Η τακτική, συστηματική παρατήρηση των παιδιών είναι ένα από τα σημα-
ντικότερα έργα των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας. Η παρατήρηση 
είναι απαραίτητη, γιατί δίνει τη δυνατότητα στις παιδαγωγούς να παρέ-
χουν στα παιδιά αποτελεσματική υποστήριξη. Η πρόθεση της παρατήρη-
σης πρέπει να είναι ξεκάθαρη από την αρχή.

Παρατήρηση της ανάπτυξης του κάθε παιδιού ξεχωριστά
Ένας από τους λόγους που πρέπει να γίνεται παρατήρηση είναι για να 
παρακολουθούμε, σε τακτικά διαστήματα, την ανάπτυξη των ενδιαφερό-
ντων του κάθε παιδιού, την αναπτυξιακή του διαδικασία και τη συναισθη-
ματική του κατάσταση. Οι ικανότητες που περιγράφηκαν προηγουμένως 
ως στόχοι δείχνουν ποιες δραστηριότητες του παιδιού χρειάζεται να πα-
ρατηρεί η παιδαγωγός. Η/Ο παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας μπορεί 
να συγκεντρώνει κάθε φορά την προσοχή της σε μια συγκεκριμένη ικα-
νότητα και να την παρακολουθεί για ένα διάστημα, έτσι ώστε να είναι σε 
θέση να αποτιμήσει τη συμπεριφορά του παιδιού. Η ιδέα είναι να επιβε-
βαιώσει και να τεκμηριώσει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του παιδιού 
τη δεδομένη χρονική στιγμή, τον τρόπο με τον οποίο το παιδί εκφράζει 
αυτές τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του και με ποιες δραστηριότητες 
ασχολείται. Όταν η παιδαγωγός μιλάει με τους γονείς για την πρόοδο του 
παιδιού τους, θα συγκρίνει μαζί με αυτούς τη συμπεριφορά του παιδιού 
σε σχέση με την προηγούμενη φάση της ανάπτυξής του. Οι παρατηρήσεις 
της παιδαγωγού θα συμπληρώνονται με τις παρατηρήσεις των γονέων 
για τη συμπεριφορά του παιδιού μέσα στην οικογένεια.

Η/Ο παιδαγωγός έχει ιδιαίτερη ευθύνη, όταν έχει την εντύπωση ότι η 
πρόοδος που παρουσιάζει η ανάπτυξη του παιδιού σε μία συγκεκριμένη 
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••Ποιες υποθέσεις διατυπώνουν οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας 
για τον τρόπο που εκφράζεται και για τον τρόπο που δρα το παιδί; 
Ποιες ανάγκες και ποια ενδιαφέροντα θα μπορούσαν να έχουν δώσει 
το κίνητρο γι’ αυτές τις εκφράσεις και τις πράξεις του παιδιού; Ποια 
ερωτήματα και θέματα μπορεί να απασχολούν το παιδί τη συγκεκριμέ-
νη στιγμή;

••Ποιες από τις ικανότητες του παιδιού είναι αναγνωρίσιμες στην υπό 
παρατήρηση κατάσταση;

Ως αποτέλεσμα της αποτίμησης, οι παιδαγωγοί προσχολικής 
ηλικίας συζητούν:
••Με ποιον τρόπο μπορούν να ενισχυθούν οι ικανότητες των παιδιών;

Περιγραφή του πλαισίου:
Τι συνέβη πριν από την παρατηρούμενη κατάσταση; Τι κάνει •• η/ο παι-
δαγωγός προσχολικής ηλικίας γι’ αυτό; Τι υποθέτει; 

••Πού πραγματοποιείται η κατάσταση που παρατηρείται;
••Ποιες δυνατότητες έχει το παιδί να δράσει και να εκφραστεί πραγματι-

κά σε αυτή την κατάσταση και σ’ αυτό τον τόπο;

Κατά την αποτίμηση πρέπει ν’ απαντηθούν τα εξής ερωτήματα:
••Ποιες ενδείξεις που παρατηρήθηκαν στο παιδί μπορεί να θεωρηθεί ότι 

εκφράζουν είτε την ευφορία του είτε τη δυσφορία του;
••Ποιες ενδείξεις εκφράζουν την εσωτερική συμμετοχή του παιδιού (εμπλο-

κή), την έλλειψη ενδιαφέροντος (αδιαφορία) ή την αντίστασή του;

Βήματα

Παρατήρηση και περιγραφή
Η/Ο παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας πρώτα περιγράφει αποκλειστικά 
όσα έχει δει και έχει ακούσει. Εδώ μπορεί να είναι χρήσιμες φωτογρα-
φίες και βιντεοταινίες.

Ερμηνεία και συζήτηση
Η/Ο παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας προσπαθεί να συνδέσει μεταξύ 
τους τις διάφορες παρατηρήσεις και να βρει ερμηνείες που να συ-
νάγονται από τη γνώση της για το παιδί. Υπάρχουν πάντα αρκετές 
ερμηνείες για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, και υπάρχουν πάντα πολλοί 
τρόποι σύνδεσης και αιτιολόγησής τους. Ανάλογα με την κατάσταση, 
τις εμπειρίες και τα συναισθήματα, η/ο παιδαγωγός προσχολικής ηλι-
κίας επιλέγει με τρόπο υποκειμενικό τις ερμηνείες που θα μελετήσει, 
οι οποίες πρέπει στη συνέχεια να ελεγχθούν, να εμπλουτιστούν ή να 
προσαρμοστούν, με βάση παρατηρήσεις που έχουν γίνει σε άλλες 
στιγμές, σε άλλες καταστάσεις ή από άλλες/άλλους παιδαγωγούς.

Αποτίμηση και απόφαση
Το θέμα που έχει παρατηρηθεί και οι πιθανές συνδέσεις μπορούν τώρα 
να ερμηνευτούν σε σχέση με τα ερωτήματα ανάλυσης και τους στόχους 
της καλλιέργειας. Σ’ αυτή τη βάση, οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας 
αποφασίζουν εάν και τι είδους υποστήριξη, έμπνευση ή αλλαγή χρει-
άζεται το παιδί ή η κοινότητα των παιδιών.

Παράδειγμα

Ο Γιώργος, 3 ετών, δείχνει σε όλα τα παιδιά την καινούρια του πυ-
ροσβεστική αντλία. Μετά παίζει για μισή ώρα με αυτήν, ανοίγοντας 
και κλείνοντας συνεχώς τη σκάλα και βάζοντας μικρές φιγούρες να 
ανεβοκατεβαίνουν.

Τις προηγούμενες μέρες, ο Γιώργος τριγυρνούσε στην αίθουσα χωρίς 
να βρίσκει με τι να παίξει για πολλή ώρα. Πιθανές εξηγήσεις:

Τα παιχνίδια που είναι διαθέσιμα στην αίθουσα δεν είναι κατάλληλα • 
για την ηλικία του παιδιού.
Ο Γιώργος έπαιξε περισσότερο τη συγκεκριμένη μέρα, σε σύγκριση • 
με τις προηγούμενες μέρες, σαν αντίδραση στο γεγονός ότι τα με-
γαλύτερα παιδιά του παιδικού σταθμού εκείνη την ημέρα έλειπαν 
σε εκδρομή.
Παίζει πολύ εντατικά και για ιδιαίτερα μεγάλο διάστημα, επειδή η • 
πυροσβεστική αντλία είναι δώρο από τον μπαμπά του, τον οποίο 
επισκέπτεται μόνο δύο φορές την εβδομάδα.

Πιθανά συμπεράσματα:
Ο Γιώργος ενδιαφέρεται για τις τεχνικές λεπτομέρειες των αυτοκι-• 
νήτων και ανακαλύπτει τις λειτουργίες τους. Η επιλογή παιχνιδιών 
πρέπει να διευρυνθεί.
Τα μικρότερα παιδιά δεν έχουν αρκετό χώρο για να αποσυρθούν, • 
όταν στον παιδικό σταθμό είναι παρόντα όλα τα παιδιά.
Ο Γιώργος έχει επηρεαστεί από την επίσκεψη στον πατέρα του, την • 
προηγούμενη μέρα. Ήταν πολύ αναστατωμένος πριν να τον δει και 
χρειάζεται χρόνο μετά για να αφομοιώσει τις εμπειρίες του μέσα 
από το παιχνίδι.
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μελλοντική υποστήριξη του παιδιού (σχέδιο υποστήριξης)
••κρατάνε γραπτό αρχείο των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αναστοχα-

σμού που πραγματοποιείται με τα παιδιά, τους γονείς και τους συνα-
δέλφους τους και το χρησιμοποιούν για την ατομική τεκμηρίωση της 
καλλιέργειας κάθε παιδιού. Για τη συγκρότηση του αρχείου, μπορεί 
να χρησιμοποιηθούν, εκτός από τη γραπτή τεκμηρίωση, και διάφορα 
άλλα μέσα

••δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά και στους γονείς να έχουν πρόσβαση 
στις τεκμηριώσεις αυτές 

••Ποια υποστήριξη πρέπει να δοθεί στις ανάγκες του παιδιού, σε σχέση 
με τα ερωτήματά του, και με ποιον τρόπο μπορεί να βοηθηθεί κατά την 
αναζήτηση απαντήσεων; Ποια ερεθίσματα μπορούν να του δώσουν τα 
άλλα παιδιά και ποια η/ο παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας;

••Ποιες αλλαγές μπορούν να γίνουν μέσα από ενέργειες της/του παιδα-
γωγού προσχολικής ηλικίας, όσον αφορά τις ρουτίνες του παιδικού 
σταθμού, τη διαμόρφωση των χώρων, την ποικιλία/επιλογή υλικών, 
ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να αναπτύσσει πρωτοβουλίες 
στην επεξεργασία των ερωτημάτων του, των ενδιαφερόντων του και 
των επιθυμιών του;

••Ποια θέματα και ποια ερωτήματα θα βοηθήσουν αυτό το παιδί να διευ-
ρύνει τους ορίζοντές του;

Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να γίνει αντικείμενο παρατήρησης. Πρέπει 
να ξέρει ότι το παρατηρούν και γιατί το παρατηρούν. Αν ένα παιδί νιώ-
σει πως ενοχλείται στις δραστηριότητές του από την παρατήρηση, θα 
αποτραβηχτεί. Αυτή η απόφαση πρέπει να γίνει σεβαστή. Κατά κανόνα, 
όμως, τα παιδιά απολαμβάνουν την προσοχή που κερδίζουν όταν τα πα-
ρατηρεί η/ο παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας. Τα παιδιά συχνά ζητούν 
από εκείνον που τα παρατηρεί να τους διαβάσει τις σημειώσεις που έχει 
γράψει γι’ αυτά.

Εικόνες, ερωτήσεις και σχόλια των παιδιών, με τις πρωτότυπες κατα-
γραφές τους, ή έκθεση αντικειμένων που είναι σημαντικά γι’ αυτά, όλα 
έχουν τη θέση τους σε κάθε τεκμηρίωση της προόδου της καλλιέργειας 
κάθε παιδιού. Αυτή η τεκμηρίωση μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά 
κατά τη διαδικασία μετάβασης στην υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση.

Προϋποθέσεις για την παρατήρηση και την τεκμηρίωση:

Οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας 
••παρατηρούν κάθε παιδί (μόνο του ή σε ομάδες) τακτικά και σκόπιμα 

και συζητούν με τους γονείς του 
•• τεκμηριώνουν τις παρατηρήσεις τους και τις αξιολογούν μαζί με τα 

παιδιά, στην ομάδα και με τους γονείς
••αφιερώνουν την προσοχή τους σε όλα τα παιδιά και δεν παρατηρούν 

μόνο εκείνα που περιστασιακά ή μόνιμα χρειάζονται περισσότερη προ-
σοχή

••περιγράφουν, με τη βοήθεια των παρατηρήσεών τους, των εξηγήσεων 
που δίνουν τα παιδιά και της γνώμης των γονιών, την πρόοδο που έχει 
κάνει κάθε παιδί και τις διαδρομές που έχει ακολουθήσει για να φτάσει 
ως εκεί

••αναπτύσσουν μαζί με τους γονείς, αν χρειάζεται, ένα σχέδιο για τη 
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4. Τα πεδία της καλλιέργειας
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νου να δώσουν τη δυνατότητα στα παιδιά να αποκτήσουν τις ικανότητες 
εκείνες που διατυπώνονται στους στόχους. Τα υποδείγματα αυτά έχουν 
προκύψει από την πρακτική εμπειρία και έχουν συγκεντρωθεί από διά-
φορους παιδικούς σταθμούς. Οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας, για 
να τα εφαρμόσουν σε άλλους παιδικούς σταθμούς, θα πρέπει να τα προ-
σαρμόσουν ή να τα συμπληρώσουν.

Σε κάθε ενότητα, ο κατάλογος των δραστηριοτήτων περιλαμβάνει:
••δραστηριότητες από την καθημερινή ζωή 
••ερεθίσματα και υλικά για παιχνίδι
••δουλειά σε σχέδια εργασίας
••σχεδιασμό του χώρου και υλικά 

Ένα ευρύτερο έργο των παιδαγωγών, που αγκαλιάζει όλα τα υπόλοιπα, 
είναι η παρατήρηση και τεκμηρίωση, στην οποία αναφερθήκαμε εκτενώς 
στις σελίδες 30-32. 

Η διάταξη των επτά πεδίων της καλλιέργειας ακολουθεί μια αναλυτική 
λογική. Η κατάταξη δεν είναι ιεραρχική, και όλα τα πεδία έχουν την 
ίδια βαρύτητα. Στην πραγματικότητα της καθημερινής ζωής, στο παιχνίδι 
των παιδιών, στα σχέδια εργασίας, στον σχεδιασμό των χώρων και στην 
επιλογή των υλικών θα αναμειγνύονται και θα συνδυάζονται θέματα από 
διάφορα πεδία της καλλιέργειας. Γι’ αυτό τον λόγο, τα πεδία της καλλι-
έργειας δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο 
και σε διαδοχική σειρά. Η ιδέα είναι ότι οι παιδαγωγοί προσχολικής 
ηλικίας θα πρέπει, στις τακτικές τους συναντήσεις, να επιβεβαιώνουν ότι 
στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων συνυπολογίζουν θέματα από όλα 
τα πεδία της καλλιέργειας. Το ζητούμενο είναι κάθε παιδί να εξοικειώνε-
ται με θέματα από όλα τα πεδία της καλλιέργειας.

Παρ’ όλα αυτά, το πεδίο της καλλιέργειας «Επικοινωνία: γλώσσα, γρα-
πτός πολιτισμός και Μέσα» έχει ιδιαίτερη σημασία, και οι λόγοι είναι 
προφανείς. Η γλώσσα είναι ένα μέσο για την απόκτηση γνώσης και για 
την αλληλοκατανόηση. Η ανάπτυξη ικανοτήτων σε όλα τα πεδία της 
καλλιέργειας συνδέεται άμεσα με τις γλωσσικές ικανότητες του παιδιού. 
Λόγω της θεμελιώδους σημασίας που έχει η ανάπτυξη των ικανοτήτων 
επικοινωνίας για τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή και για την απόκτη-
ση γνώσης, μερικές πλευρές της κατάκτησης και της χρήσης της γλώσσας 
μπορεί να συναντηθούν σε όλα τα άλλα πεδία της καλλιέργειας, και γι’ 
αυτό η παρατήρηση και η τεκμηρίωση πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες 
τις δραστηριότητες της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας.

Δομή της Ενότητας

Κάθε πεδίο της καλλιέργειας αποτελείται από τέσσερις ενότητες:
••Μια σύντομη θεωρητική εισαγωγή
••Το παιδί στον προσωπικό του κόσμο
••Το παιδί μέσα στην κοινότητα των παιδιών
••Ζώντας στον κόσμο, ανακαλύπτοντας τον κόσμο

Στην εισαγωγή γίνεται μια σύντομη επισκόπηση των πιο σημαντικών πλη-
ροφοριών που αναφέρονται στο συγκεκριμένο πεδίο της καλλιέργειας. Οι 
τρεις επόμενες ενότητες παρακολουθούν την καλλιέργεια, όπως περιγρά-
φεται στο Πρόγραμμα. Τοποθετούν το παιδί στο κέντρο, αλλά το βλέπουν 
από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Καθεμία από αυτές τις τρεις ενότητες διαμορφώνεται με παρόμοιο τρό-
πο. Καθεμία ενότητα αρχίζει με διερευνητικές ερωτήσεις, ακολουθούν 
οι στόχοι που περιγράφονται ως ικανότητες και, τέλος, προτείνεται στις/
στους παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας μια σειρά από δράσεις κατάλ-
ληλες για τις ηλικίες αυτές. Υπενθυμίζουμε ότι οι διερευνητικές ερωτή-
σεις, οι στόχοι και οι δράσεις πρέπει να εκλαμβάνονται ως παραδείγματα 
και όχι ως ένας εξαντλητικός κατάλογος.
 
Στόχος των διερευνητικών ερωτήσεων είναι να βοηθηθούν οι παιδαγω-
γοί προσχολικής ηλικίας, ώστε μαζί με τα παιδιά, τους γονείς και την 
ομάδα να κατανοήσουν τις συνθήκες που επικρατούν στον δικό τους 
παιδικό σταθμό. Το ζητούμενο είναι να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν 
τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού σε κάθε πεδίο της καλ-
λιέργειας.

Οι στόχοι δίνουν μια πιο συγκεκριμένη μορφή στις γενικές ικανότητες 
για κάθε πεδίο της καλλιέργειας. Αυτές οι ικανότητες διακρίνονται σε:
•• Ικανότητες του εγώ
••Κοινωνικές ικανότητες
•• Ικανότητες απόκτησης γνώσης
•• Ικανότητες χρήσης μεθόδων μάθησης

Η περιγραφή των ικανοτήτων δίνει έναν προσανατολισμό για τον σχε-
διασμό και τις εκπαιδευτικές δράσεις. Βοηθά επίσης στην υποστήριξη 
της σκόπιμης και συστηματικής παρατήρησης της ανάπτυξης όλων των 
παιδιών.

Στην τελευταία ενότητα υπάρχει ένας κατάλογος με δραστηριότητες για 
τις/τους παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας. Προσφέρονται ιδέες και 
ερεθίσματα τα οποία οι παιδαγωγοί μπορούν να αξιοποιήσουν προκειμέ-
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Η δομή κάθε πεδίου της καλλιέργειας

Παρατήρηση και τεκμηρίωση

Το παιδί και ο προσωπικός του κόσμος:
διερευνητικές ερωτήσεις

Το παιδί μέσα στην κοινότητα των παιδιών:
διερευνητικές ερωτήσεις

Το παιδί ζώντας στον κόσμο, 
ανακαλύπτοντας τον κόσμο:

διερευνητικές ερωτήσεις

Στόχοι:
• Ικανότητες του εγώ
• Κοινωνικές ικανότητες
• Ικανότητες απόκτησης γνώσης
•  Ικανότητες χρήσης μεθόδων 

μάθησης

Παιδαγωγικές μέθοδοι – 
εφαρμογές:
• στην καθημερινή ζωή
•  ερεθίσματα και υλικά για 

παιχνίδι
• δουλειά σε σχέδια εργασίας
• σχεδιασμός χώρου και υλικά
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χεριών. Περιλαμβάνει την παρότρυνση για κίνηση, την ψυχοκινητική 
διέγερση, την υγιεινή διατροφή, διάφορες μορφές χαλάρωσης και 
προσπάθειας, τη φροντίδα και τη συμμετοχή για τη διατήρηση ενός 
υγιεινού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας), κάθε ανθρώπινο πλάσμα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
να φροντίζει για την καλή σωματική του κατάσταση και να κάνει ό,τι 
μπορεί για να δημιουργήσει υγιεινές συνθήκες ζωής.

Η κατανόηση αυτής της διάστασης που έχει η αγωγή υγείας την 
κάνει ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος της καλλιέργειας, αγω-
γής και φροντίδας στον παιδικό σταθμό. Η αγωγή υγείας συνδέεται με 
το φυσικό ενδιαφέρον των παιδιών για το σώμα τους. Η θεμελιακή 
σύνδεση ανάμεσα στην τροφή και στην απέκκριση (και ο τρόπος με 
τον οποίο την αντιμετωπίζουμε) είναι αποφασιστικής σημασίας για 
την καλή σωματική και συναισθηματική κατάσταση του παιδιού. Αυτή 
η πλευρά της αγωγής υγείας δεν πρέπει να περιορίζεται σε απλή «δι-
δασκαλία της καθαριότητας», αλλά πρέπει επίσης να εντάσσεται στην 
έννοια της καλλιέργειας, όπως την αντιλαμβάνεται αυτό το Πρόγραμ-
μα. Όλα τα παιδιά πρέπει να μπορούν να αναπτύξουν μια σχέση χωρίς 
αναστολές με το σώμα τους. Οι ερωτήσεις τους για τη σεξουαλικότητα 
πρέπει να λαμβάνουν ειλικρινείς απαντήσεις, κατάλληλες για τη συ-
γκεκριμένη κάθε φορά κατάσταση.

Κινητικές δραστηριότητες που έχουν επιθετική μορφή (πάλη, πο-
δόσφαιρο, ομαδικά παιχνίδια και πολεμικές τέχνες) θεωρούνται ακό-
μα κυρίως «αγορίστικα» παιχνίδια, ενώ άλλες μορφές, περισσότερο 
ήπιες (χορός, σκοινάκι, τραμπάλα) θεωρούνται τυπικά «κοριτσίστι-
κα» παιχνίδια. Αλλά η φύση δεν καθορίζει ποιες κινήσεις πρέπει να 
κάνουν τα αγόρια και ποιες τα κορίτσια. Ο παιδικός σταθμός πρέπει 
να προσφέρει σε όλα τα αγόρια και σε όλα τα κορίτσια την ευκαιρία 
να επιλέξουν κινητικές δραστηριότητες ανάλογες με τις προσωπικές 
ανάγκες και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα.

Από την ώρα που θα γεννηθεί το παιδί, οι αντιληπτικές ικανότητες 
του σώματος αναπτύσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε, κάθε φορά που 
οι μη απτικές (μακρινές) αισθήσεις –η όσφρηση, η ακοή, η όραση– 
αλληλεπιδρούν με τις απτικές αντιλήψεις (αφή), να πραγματοποιού-
νται διάφορες εσωτερικές διεργασίες ως αντίδραση στα ερεθίσματα 
αυτά. Με τον τρόπο αυτό το παιδί διαμορφώνει τις ιδέες του για τον 
εξωτερικό κόσμο και δημιουργεί τη βάση για την καλλιέργειά του. 
Οτιδήποτε αντιλαμβάνεται το παιδί με το σώμα του και οι ερμηνείες 
που δίνει γίνεται η πηγή των εμπειριών του που καθορίζουν την καλ-
λιέργειά του. Επομένως, η πρώιμη σκέψη σε ένα παιδί αρχίζει με τις 
αισθησιοκινητικές δραστηριότητες του βρέφους, το οποίο προσπαθεί 
να επεξεργαστεί όλες τις σωματικές του εμπειρίες με τις αισθήσεις 
του. Όσο αναπτύσσονται οι αισθησιοκινητικές του ικανότητες, τόσο 
πιο σύνθετες και επεξεργασμένες γίνονται οι αντιληπτικές εμπειρίες 
και αποθηκεύονται στη μνήμη. Οι σωματικές αντιλήψεις, οι αντιλήψεις 
με τις μακρινές αισθήσεις και οι συναισθηματικές αντιλήψεις αλληλε-
πιδρούν διαρκώς μεταξύ τους.

Όταν τα παιδιά κινούνται, αναπτύσσουν  
τα συναισθήματά τους

Καθώς αναπτύσσονται οι σωματικές του ικανότητες, το παιδί μαθαίνει, 
από τη στιγμή που αρχίζει να μπουσουλάει και μετά, πώς να αποδε-
σμεύεται από τον ενήλικα, μαθαίνει να είναι πιο ανεξάρτητο και να 
αποφασίζει μόνο του πώς θα επεκτείνει την ακτίνα των δραστηριοτή-
των του. Όσο πιο ασφαλές είναι το συναισθηματικό του δέσιμο με τον 
ενήλικα, τόσο αποτελεσματικότερα και πιο δυναμικά εφορμά το παιδί 
στο άγνωστο για εκείνο περιβάλλον. Κατά τις εξερευνήσεις του, βιώ-
νει όλο το φάσμα των συναισθημάτων του: μπορεί να προσκολλάται 
κάπου ανήσυχο και μετά να συνεχίζει την πορεία του τολμηρά, μπο-
ρεί τη μια στιγμή να δείχνει αποκαρδιωμένο και την άλλη να δείχνει 
υπερβολική αυτοεκτίμηση.

Η αγωγή υγείας στον παιδικό σταθμό πηγαίνει πολύ πέρα από την 
εκμάθηση του βουρτσίσματος των δοντιών και του πλυσίματος των 

Πεδίο καλλιέργειας:
ΣΩΜΑ, ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
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Το παιδί στον προσωπικό του κόσμο – διερευνητικές ερωτήσεις

••Πώς περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους τα μέλη της οικογένειας; 
Ποια σημασία έχουν γι’ αυτά η κίνηση και τα σπορ;

••Ποιες διατροφικές παραδόσεις καλλιεργούνται στην οικογένεια;

Το παιδί στον προσωπικό του κόσμο

••Πώς έρχεται το παιδί στον παιδικό σταθμό; Με τα πόδια, αγκαλιά ή με 
κάποιο μεταφορικό μέσο;

••Ποια είδη κίνησης προτιμάει το παιδί;

••Το παιδί δείχνει να απολαμβάνει την κίνηση ή μοιάζει ανήσυχο;

••Ποιοι είναι οι προσωπικοί του ρυθμοί στον ύπνο και στο ξύπνημα; 
Πότε είναι δραστήριο και πότε χρειάζεται ανάπαυση;

••Μπορεί το παιδί να βρει την ισορροπία του μεταξύ κίνησης και χαλά-
ρωσης; Πότε η ένταση που αισθάνεται μειώνεται περισσότερο, όταν 
κινείται ή όταν χαλαρώνει;

••Πόσο άνετο είναι το παιδί με το σώμα του; Ποιο είδος επαφής βρίσκει 
ευχάριστο και ποιο δυσάρεστο;

••Πόσο ανεξάρτητο είναι το παιδί στην προσωπική του υγιεινή και στον 
έλεγχο των λειτουργιών του σώματός του;

••Ποιες είναι οι συνήθειες που έχει στο φαγητό;

••Βρίσκει το παιδί συντρόφους για τα παιχνίδια κίνησης που προτιμάει; 
Ζητάει από άλλα παιδιά να παίξουν μαζί του τέτοια παιχνίδια;

••Φανερώνει τα συναισθήματά του; Είναι συγκρατημένο; Μπορεί να συμπά-
σχει με άλλους; Ποιανού τη φυσική επαφή και τη στοργή αναζητάει;

••Απολαμβάνει το παιδί να γευματίζει με άλλους;

••Πώς αντιμετωπίζει η οικογένεια την αρρώστια; Πόσο βέβαιη είναι η 
οικογένεια ότι οι χειρισμοί της για τη διατήρηση της υγείας και για την 
πρόληψη της αρρώστιας είναι σωστοί;

••Ποιες μέθοδοι καθαριότητας χρησιμοποιούνται στην οικογένεια;

••Πώς αντιδρούν τα μέλη της οικογένειας στον τρόπο που εκφράζει τη 
σεξουαλικότητά του;
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Στην καθημερινή ζωή (ενδεικτικά)
••δίνει προσοχή στα σήματα που στέλνει κάθε παιδί σχετικά με την 
ανάγκη του για κίνηση και χαλάρωση, με τη σωματική του ευφορία ή 
δυσφορία· εμπνέει ατομικές κινητικές δραστηριότητες· συγκεντρώνει 
την προσοχή του στις κινητικές δεξιότητες του κάθε παιδιού και το 
ενθαρρύνει • σέβεται τα συναισθήματα, τις προτιμήσεις, τα ενδια-
φέροντά του • προσέχει τους διαιτητικούς κανόνες του κάθε παιδιού 
ξεχωριστά· σέβεται αυτά που αρέσουν και αυτά που δεν αρέσουν στα 
παιδιά· δεν εξαναγκάζει τα παιδιά να φάνε· δεν προσπαθεί να τα πείσει 
να δοκιμάσουν λίγο φαγητό· τους προσφέρει φαγητά από τις χώρες 
προέλευσης των παιδιών ή των γονιών • τους μιλάει όταν τα ντύνει 
ή τα αλλάζει· ενθαρρύνει τα παιδιά, ώστε να μάθουν να φροντίζουν 
μόνα τους την ατομική τους υγιεινή και καθαριότητα

Ερεθίσματα και υλικό για παιχνίδι (ενδεικτικά) 
••εξοπλισμός και υλικό για όλες τις ηλικιακές ομάδες και για όλα τα 
στάδια ανάπτυξης: τρίκυκλα και ποδήλατα χωρίς πεντάλ, σανίδες με 
ρόδες, τραμπολίνα, σκοινάκια, μπάλες, τοίχος αναρρίχησης, παιχνί-
δια ισορροπίας • υλικά κατάλληλα για την ανάπτυξη των ατομικών 
ενδιαφερόντων και της (πολιτισμικής) ταυτότητας κάθε παιδιού· επι-
τρέπει στα παιδιά να φέρνουν μαζί τους το κουκλάκι τους και άλλα 
παιχνίδια από το σπίτι τους

Δουλειά σε σχέδιο εργασίας ( ενδεικτικά)
••Το σώμα μου • Από πού έρχομαι; • Τι χαίρομαι να κάνω; • Τι φο-
βάμαι; •Είμαι πιο ψηλός/κοντός από… είμαι πιο χοντρός /αδύνατος 
από… • Είμαι υγιής, είμαι άρρωστος • Είμαι στον γιατρό, είμαι στο 
νοσοκομείο • Τα δόντια μου· Είμαι στον οδοντίατρο • Τι μου αρέσει, 
τι δεν μου αρέσει • Είμαι πολύ όμορφος… είμαι πολύ καλός…

Διαμόρφωση χώρου και υλικά (ενδεικτικά) 
••Αίθουσες και εξωτερικοί χώροι εξοπλισμένοι, με πολλές και διαφο-
ρετικές ευκαιρίες για κινητικές δραστηριότητες και παιχνίδια • γωνιές 
στις οποίες τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να χαλαρώσουν • χώροι 
που όλα τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν ελεύθερα • ευχάρι-
στα διακοσμημένες τουαλέτες • ατομικά είδη μπάνιου • διακόσμηση 
τραπεζιού που μπορεί να διαλέξει κάθε παιδί

Έργα της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας

Ικανότητες του εγώ
••να νιώθει ευτυχισμένο στο σώμα του
••να βρίσκει ευχαρίστηση στην κίνηση, να ανακαλύπτει και να θέτει 

σε δοκιμασία τις δυνατότητες του σώματός του
••να απολαμβάνει την ευκινησία όπως το να προχωράει προς τα 

πίσω, να σέρνεται, να ισορροπεί, να πηδάει, να σκαρφαλώνει και 
να κατεβαίνει μόνο του, να στέκεται στο ένα πόδι

••να έχει φυσικές επιδεξιότητες και να συντονίζει σωστά τις κινήσεις 
του, π.χ., να πετάει και να πιάνει την μπάλα, να κάνει ποδήλατο, να 
ασκεί τη λεπτή κινητικότητά του

••να χαίρεται το φαγητό και να του αρέσει να το επιλέγει· να αρνείται 
ό,τι δεν του αρέσει· να αναγνωρίζει την πείνα, τη δίψα και την ικα-
νοποίησή τους

••να υπολογίζει τους κινδύνους

Κοινωνικές ικανότητες
•• να απολαμβάνει την κίνηση μαζί με άλλους· να βάζει κανόνες και να 

δέχεται τους κανόνες των άλλων
••να εκφράζει ευχαρίστηση και δυσαρέσκεια
••να υποστηρίζει τα όρια που έχει θέσει το ίδιο και να δέχεται τα όρια 

των άλλων

Ικανότητα απόκτησης γνώσεων
••να ξέρει το όνομα κάθε μέρους του σώματος
••να καταλαβαίνει στοιχειωδώς τις σωματικές λειτουργίες 
••να αναγνωρίζει και να ονομάζει τα συναισθήματά του και τις αισθή-

σεις του
••  να καταλαβαίνει τι σημαίνει υγιεινή διατροφή
••να καταλαβαίνει τις πολιτισμικές διαφορές στις συνήθειες φαγητού, 

στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το σώμα μας, στη σεξουαλικότη-
τα, στην υγεία και στα πρότυπα ρόλων

••να μάθει τι κάνει καλό στο σώμα και τι βλάπτει

Ικανότητα χρήσης μεθόδων μάθησης
••να αναγνωρίζει τα σήματα που του στέλνει το σώμα του, καθώς 

αναπτύσσεται και να τους δίνει σημασία
••να θέλει να βασίζεται στις δυνάμεις του και να επιχειρεί καινούρια 

πράγματα
••να αντιλαμβάνεται στοιχειωδώς ότι μπορεί μόνο του να ρυθμίζει την 

ευφορία που νιώθει μέσω της κίνησης και της σωστής διατροφής 
••να αναγνωρίζει την επανάληψη και την εξάσκηση ως μεθόδους ανά-

πτυξης των φυσικών του ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του

Στόχοι: το παιδί στον προσωπικό του κόσμο
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••Υπάρχουν κάποια παιδιά που έχουν κάποιες αλλεργίες, π.χ., σε ορι-
σμένα φαγητά ή στις τρίχες ζώων;

••Υπάρχει η δυνατότητα να κινηθούν περισσότερες από μία διαφορε-
τικές ομάδες στους εσωτερικούς ή στους εξωτερικούς χώρους του 
παιδικού σταθμού;

••Υπάρχουν δυνατότητες να απομονωθούν μικρές ομάδες;

••Οι πολιτισμικά καθορισμένοι κανόνες και οι διατροφικές συνήθειες 
των οικογενειών γίνονται σεβαστές;

••Τα γεύματα είναι φρεσκοφτιαγμένα; Τα παιδιά συμμετέχουν στην επι-
λογή και στην προετοιμασία του φαγητού;

••Τα παιδιά τρώνε σε ατμόσφαιρα χαλάρωσης και επικοινωνίας;

••Υπάρχει πάντα διαθέσιμο νερό ή κάποιος χυμός για τα παιδιά;

••Τα μπάνια και οι τουαλέτες βρίσκονται σε καλή κατάσταση; 

••Ποιο τυπικό ακολουθείται στην ατομική υγιεινή;

••Ποια ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά, ξεχωριστά γνωρίσματα ή δε-
ξιότητες εμφανίζουν τα παιδιά στην ομάδα;

••Ποιες οικογενειακές κουλτούρες εκπροσωπούνται στην ομάδα και με 
ποιον τρόπο ο συνδυασμός τους επηρεάζει το πεδίο “σώμα, κίνηση 
και υγεία’’;

••Σύμφωνα με τις οικογενειακές κουλτούρες που εκπροσωπούνται στην 
ομάδα, ποιος είναι ο ρόλος που το παιδί καλείται να διαδραματίσει; 
Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές παρουσιάζουν οι ρόλοι αυτοί 
μεταξύ τους; Με ποιο τρόπο αυτή η σχέση επηρεάζει την ανάπτυξη 
του παιδιού (ως προς το πεδίο “σώμα, κίνηση και υγεία’’);

••Ποιες πολιτισμικές διαφορές εντοπίζετε στον τρόπο με τον οποίο 
εκδηλώνεται μέσα στην ομάδα η σχέση των παιδιών με το σώμα τους 
(πλύσιμο, γυμνότητα, χρήση της τουαλέτας κ.ά.);

••Με ποιον τρόπο εκφράζουν τα παιδιά τα συναισθήματά τους και πώς 
ανταποκρίνονται οι άλλοι σ’ αυτό;

••Πώς συμπεριφέρεται το ένα παιδί με το άλλο; Πώς εξωτερικεύουν τα 
παιδιά την επιθετικότητα; Πώς αντιδρούν τα άλλα παιδιά; 

••Τι σημαίνει για το παιδί η έκφραση στοργής, το ξέφρενο παιχνίδι, το 
μάλωμα;

••Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες κατά φύλο για να παίξουν ορισμένα 
παιχνίδια σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πώς δημιουρ-
γούνται αυτές οι ομάδες; Χωρίζονται και ανάλογα με το είδος της κι-
νητικής δραστηριότητας; Ποιες κινητικές δραστηριότητες προτιμούν 
τα αγόρια και ποιες τα κορίτσια;

••Πώς επηρεάζουν οι πολιτισμικές διαφορές τις ομάδες παιχνιδιού και 
τις φιλίες;

••Σε ποια παιδιά αρέσει να κάνουν μόνα τους πράγματα που έχουν σχέ-
ση με την ατομική υγιεινή, όπως είναι το πλύσιμο και το βούρτσισμα 
των δοντιών;

••Προτιμούν τα παιδιά να τρώνε σε μικρά ή σε μεγάλα τραπέζια; Σε 
ποια παιδιά αρέσει να κάθονται το ένα δίπλα στο άλλο;

Το παιδί στην κοινότητα των παιδιών – διερευνητικές ερωτήσεις

Το παιδί στην κοινότητα των παιδιών
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Στην καθημερινή ζωή (ενδεικτικά)
••να βοηθάει τα παιδιά να θέτουν και να εφαρμόζουν κανόνες • να 
καθιερώνει μικρές τελετουργίες για την ατομική υγιεινή, για τη χα-
λάρωση • να χρησιμοποιεί και να δημιουργεί ιδέες για την κίνηση 
σε ομάδες • να αναπτύσσει δραστηριότητες που προωθούν εμπειρίες 
κοινότητας (μεγάλες και μικρές ομάδες) • να ενθαρρύνει τα παιδιά να 
συμμετέχουν και να αναλαμβάνουν μικρές ευθύνες για την ομάδα • να 
καθοδηγεί συζητήσεις με τα παιδιά σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά του καθένα, τις ομοιότητες και τις διαφορές

Ερεθίσματα και υλικό για παιχνίδια (ενδεικτικά) 
••κούκλες για αγόρια και κορίτσια, υλικά για παιχνίδια αντρικού και 
γυναικείου ρόλου • εξοικείωση των παιδιών με παιχνίδια από παλαι-
ότερες εποχές και από διαφορετικές κουλτούρες (σκοινάκι, κυνηγη-
τό, κρυφτό ή παιχνίδια με την μπάλα) •εικονογραφημένα βιβλία και 
άλλα μέσα για το σώμα, την κίνηση, την τροφή και το φαγητό, την 
υγεία, τη γέννηση και τη σεξουαλικότητα

Δουλειά σε σχέδιο εργασίας (ενδεικτικά)
••Είδη κίνησης σε παλαιότερες εποχές και σήμερα • κινητικές πε-
ριπέτειες: Ποιος τολμάει να… • Εμείς ως ομάδα… • Παραδοσιακές 
γιορτές και γεύματα οικογενειών που εκπροσωπούνται στην ομάδα • 
Πώς είναι το σώμα μου από μέσα; Η τροφή που τρώω πού πηγαίνει; 
• Υγιεινή διατροφή

Σχεδιασμός χώρου και υλικά (ενδεικτικά)
••Βιβλία και άλλα μέσα για το σώμα και τη γέννηση, για το φαγητό 
στη χώρα καταγωγής των παιδιών ή των οικογενειών τους • ψυκτικά 
και θερμαντικά υλικά • αντικείμενα για την ατομική υγιεινή που να 
μπορούν να τα φτάσουν τα παιδιά • καθρέφτες • χρήση μέσων για να 
καταγράφουντα παιδιά, π.χ., φωτογραφίες από γιορτές στην ομάδα, 
από παιχνίδια κίνησης και παιχνίδια ρόλων

Έργα της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας

Ικανότητες του εγώ
••να εκφράζει τις προσωπικές του ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τα 

συναισθήματά του και να βρίσκει κατανόηση από τους άλλους σχε-
τικά μ’ αυτά

••να μπορεί να αναζητάει ή να αποφεύγει τη φυσική επαφή
••να μπορεί να απολαμβάνει τα γεύματα και να συμβάλλει στη δημι-

ουργία μιας ευχάριστης ατμόσφαιρας την ώρα του φαγητού

Κοινωνικές ικανότητες
••να προτείνει κινητικά παιχνίδια και δραστηριότητες και να μπορεί 

να υποστηρίζει τα ενδιαφέροντά του απέναντι στους άλλους
••να είναι ικανό να δέχεται τους κανόνες που θέτει η ομάδα παιχνι-

διού και να συνεργάζεται
••να διατηρεί τη σωματική του ακεραιότητα· να είναι ικανό να θέτει 

και να διεκδικεί τα όριά του
••να αντιλαμβάνεται τις σωματικές δεξιότητες των άλλων και να τους 

βοηθάει, αν χρειάζεται
••να χαίρεται όταν ασκείται μαζί με άλλους σε δύσκολες κινητικές 

δραστηριότητες και να μην παραιτείται, αλλά να επιμένει 

Ικανότητα απόκτησης γνώσεων
••να καταλαβαίνει τις έννοιες που εκφράζουν συναισθήματα και αι-

σθήματα και να μιλάει με τους άλλους γι’ αυτές
••να γνωρίζει για τις διαφορετικές προτιμήσεις των άλλων και να 

αποδέχεται τα όριά τους
••να ξέρει τους κανόνες που ισχύουν στα ομαδικά παιχνίδια

Ικανότητα χρήσης μεθόδων μάθησης
••να καταλάβει σε βασικές γραμμές ότι τα παιδιά στην ομάδα έχουν 

διαφορετικές φυσικές ικανότητες, ότι υπάρχουν μικρότερα και με-
γαλύτερα παιδιά, παιδιά με αναπηρίες κτλ.

••να αναγνωρίζει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην ομάδα και 
να θέλει να συμμετέχει σ’ αυτές

•• να ξέρει ότι οι άλλοι άνθρωποι σκέφτονται και νιώθουν διαφορετικά

Στόχοι: το παιδί στην κοινότητα των παιδιών
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••Σε ποιες συνθήκες ζουν τα παιδιά και ποια περιθώρια για κίνηση τούς 
προσφέρουν τα σπίτια τους και η γειτονιά τους;

••Ποιες διαδρομές μπορούν να κάνουν μόνα τους τα παιδιά; Πού μπο-
ρούν να κινηθούν ελεύθερα τα παιδιά στη γειτονιά; Ποιους κινδύ-
νους πρέπει να μάθουν να αντιμετωπίζουν εκεί;

••Με ποιες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες μπορεί να εμπλουτιστούν οι 
εμπειρίες των παιδιών σχετικά με την κίνηση και την υγεία;

••Πού και πώς έπαιζαν οι γονείς των παιδιών, οι παππούδες και οι 
γιαγιάδες τους; Ποιες διαδρομές έκαναν και πώς ταξίδευαν;

••Με ποιον τρόπο μπορούν να δοθούν στις οικογένειες συμβουλές για 
την υγεία και τη διατροφή;

••Ποιες πληροφορίες και ιδέες απέκτησαν τα παιδιά από τα Μέσα σχε-
τικά με την τροφή και το φαγητό, την άθληση και την υγεία; Είναι 
σωστές οι εντυπώσεις που αποκόμισαν;

••Υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας με υπηρεσίες υγείας ή με αθλη-
τικούς συλλόγους; Τι επιλογές προσφέρουν;

Ζώντας στον κόσμο, ανακαλύπτοντας τον κόσμο – διερευνητικές ερωτήσεις

Ζώντας στον κόσμο, ανακαλύπτοντας τον κόσμο
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Στην καθημερινή ζωή (ενδεικτικά) 
•• τακτικές έξοδοι για την ανακάλυψη της γύρω περιοχής, εστιάζοντας, 
στην περίπτωση αυτή, στο σώμα, στην κίνηση, την υγεία· πώς ζουν 
και πώς κινούνται οι άνθρωποι… • διερεύνηση νέων ερεθισμάτων 
για κίνηση σε παιδικές χαρές και άλλους τόπους • τακτικές εκδρομές 
στη φύση, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες· παρατήρηση των 
αλλαγών

Ερεθίσματα και υλικά για παιχνίδι (ενδεικτικά)
Όπως παραπάνω

Δουλειά σε σχέδιο εργασίας (ενδεικτικά)
••Διαφορές μεταξύ της ζωής των παιδιών στην πόλη και των παιδιών 
στην εξοχή • Κινήσεις των μωρών, των μικρών παιδιών, των παιδιών 
σχολικής ηλικίας, των εφήβων, των ενηλίκων, των γερόντων: κοινά 
στοιχεία, ομοιότητες και διαφορές • Δυνατότητες κίνησης το καλοκαί-
ρι/χειμώνα· η επίδρασή τους στον τρόπο που αισθάνεται το σώμα • 
Εποχές χωρίς παιχνίδια • Πώς αναπτύσσεται το ανθρώπινο σώμα από 
τη γέννηση ως τον θάνατο; • Πώς επηρεάζουν τη ζωή και τις εμπειρίες 
μας οι εποχές του χρόνου; • Επίσκεψη σ’ ένα ιατρείο, ένα νοσοκομείο, 
ένα αγρόκτημα, μια αγορά

Σχεδιασμός χώρου και υλικά (ενδεικτικά)
•• τεκμηρίωση για τα σχέδια εργασίας • εποχιακές αλλαγές στον σχε-
διασμό της διακόσμησης • μέσα ενημέρωσης που δίνουν βασικές 
πληροφορίες για τα θέματα των σχεδίων εργασίας 

Έργα της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας

Ικανότητες του εγώ
••να αναπτύξει την αυτοπεποίθησή του για την ανακάλυψη του αγνώ-

στου
••να αναπτύσσει την επιθυμία και την ικανότητα να αποτιμά τους κιν-

δύνους και να παίρνει ρίσκα 
••να μπορεί να ντύνεται μόνο του και με τρόπο που να προστατεύει 

τον εαυτό του, παίρνοντας υπόψη του τις αλλαγές του καιρού και τις 
δραστηριότητές του

Κοινωνικές ικανότητες
••να απολαμβάνει τα γεύματα με άλλους και να συμβάλλει στη δημι-

ουργία μιας ευχάριστης ατμόσφαιρας την ώρα του φαγητού
••να σέβεται τις πολιτισμικές διαφορές που μπορεί να εκφράζονται 

μέσα από το ρόλο του φύλου στη συγκεκριμένη κουλτούρα ή με 
την εμφάνιση

Ικανότητα απόκτησης γνώσεων
••να διακρίνει και να κατανοεί, σε βασικές γραμμές, τους διαφορετι-

κούς τρόπους ζωής που υπάρχουν στον κόσμο
••να κατανοεί, σε βασικές γραμμές, τη σημασία της υγιεινής διατρο-

φής και των διαφορετικών τρόπων ζωής 
••να καταλάβει ότι στον κόσμο υπάρχουν ανισότητες στη δυνατότητα 

πρόσβασης σε τροφή, νερό και “υγεία”
••να κατανοήσει βασικές αρχές σχετικά με το υγιεινό περιβάλλον και 

την οικολογία

Ικανότητα χρήσης μεθόδων μάθησης
••να εμπλουτίζει την άποψη που έχει για τον κόσμο με νέες ιδέες και 

εμπειρίες
••να βλέπει ομοιότητες και διαφορές ιστορικού και πολιτισμικού χα-

ρακτήρα ανάμεσα στην πραγματικότητα της δικής του ζωής και στον 
ευρύτερο κόσμο

••να θέλει να επεκτείνει την ακτίνα δράσης του

Στόχοι: Ζώντας στον κόσμο, ανακαλύπτοντας τον κόσμο
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προσφέρει την ευκαιρία να εκπαιδευτούν από νωρίς σε δημοκρατικές 
μορφές συμβίωσης. Τα παιδιά ανακαλύπτουν μεταξύ τους ομοιότητες 
και διαφορές, εκφράζουν τις επιθυμίες και τις ιδέες τους, διευθετούν 
διαφωνίες. Τους δίνεται το περιθώριο να αναλάβουν ευθύνες και να 
αντιληφθούν ότι μπορούν ενεργά να συμμετάσχουν στη δημιουργία 
πιο δίκαιων συνθηκών συμβίωσης και συνεργασίας. Οι παιδαγωγοί 
προσχολικής ηλικίας καταλαβαίνουν πότε είναι απαραίτητο να παρέμ-
βουν για να προστατέψουν τα δικαιώματα κάθε παιδιού ξεχωριστά.

Οι κοινωνικές σχέσεις είναι η προϋπόθεση και το θεμέλιο όλων των 
διαδικασιών που οδηγούν στην καλλιέργεια. Από την ώρα που θα 
γεννηθεί, το παιδί δέχεται ερεθίσματα από τα πρόσωπα με τα οποία 
αναπτύσσει σχέσεις προσκόλλησης, τα οποία είναι συνήθως οι γονείς. 
Η ασφάλεια που του προσφέρει αυτή η προσκόλληση με τη μητέρα 
και τον πατέρα επιτρέπει στο παιδί να δημιουργήσει περισσότερες 
σχέσεις με τα άλλα παιδιά, αλλά και με τους ενήλικες, να εξερευνήσει 
το περιβάλλον του και να αποδεχτεί τους κανόνες της συνύπαρξης.

Οι γονείς και οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας, που συνοδεύουν 
προσεκτικά το παιδί στις εξερευνήσεις του και ικανοποιούν όλες του 
τις ανάγκες, για τροφή, στοργή, ενθάρρυνση και παρηγοριά, δίνουν 
τη δυνατότητα στο παιδί να αναπτύξει την αυτοπεποίθησή του και να 
αποκτήσει μια αισιόδοξη άποψη για τη ζωή. Τα παιδιά είναι περήφανα 
για την πρόοδο που κάνουν μόνα τους στην προσπάθειά τους να κα-
τακτήσουν τον κόσμο: συμμετέχοντας στην ευχαρίστηση και στην πε-
ρηφάνια που αισθάνεται το παιδί, οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας 
και οι γονείς το ενθαρρύνουν να δοκιμάζει πράγματα και προάγουν με 
τον τρόπο αυτό την αυτοεκτίμησή του.

Κάθε γονιός επιτρέπει στο παιδί τους διαφορετικό πεδίο και ακτίνα 
δράσης για την ανακάλυψη του κόσμου. Μεγαλώνοντας το παιδί τους, 
η ανησυχία που αισθάνονται οι γονείς ή η εμπιστοσύνη με την οποία 
το περιβάλλουν εξαρτάται από το πού ζει η οικογένεια, από το αν το 
παιδί είναι αγόρι ή κορίτσι, από τις θρησκευτικές και γενικότερα τις 
πολιτισμικές αξίες που ισχύουν στην οικογένεια και από τον τρόπο με 
τον οποίο μεγάλωσαν οι ίδιοι οι γονείς. Οι παιδαγωγοί προσχολικής 
ηλικίας μπορούν να εξισορροπήσουν σε σημαντικό βαθμό τις εμπει-
ρίες που το παιδί κουβαλά από την οικογένεια. Το φάσμα εμπειριών 
που προσφέρεται από τον παιδικό σταθμό πρέπει να συνδέεται με την 
κουλτούρα της οικογένειας του παιδιού και να τη συμπληρώνει, έτσι 
ώστε να αισθάνεται το παιδί ότι ο παιδικός σταθμός δεν συγκρούεται 
με τις αξίες και τις ιδέες των γονιών του, ούτε και τις απορρίπτει. Εί-
ναι σημαντικό ο παιδικός σταθμός να καλωσορίζει και να αποδέχεται 
τους γονείς.

Στον παιδικό σταθμό τα παιδιά έρχονται για πρώτη φορά σε επα-
φή με μια μεγαλύτερη κοινότητα παιδιών. Αυτή η συνάντηση τους 

Πεδίο καλλιέργειας:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ
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••Ποιοι αποτελούν τα μέλη της οικογένειας του παιδιού; Έχει μεγαλύ-
τερα ή μικρότερα αδέρφια;

••Ο πατέρας και η μητέρα του εργάζονται, σπουδάζουν, είναι άνεργοι; 
Χρειάζεται να διανύσουν μεγάλη απόσταση για να πάνε στη δου-
λειά;

••Η οικογένεια έχει μετακομίσει πρόσφατα στην περιοχή;

••Έχει μεταναστευτικές εμπειρίες η οικογένεια; Πού μεγάλωσαν οι γο-
νείς/οι παππούδες-γιαγιάδες; Πόσο καιρό ζουν στην περιοχή; Ποιες 
γλώσσες μιλά η οικογένεια;

••Το παιδί γνωρίζει μόνο την οικογένειά του ή υπάρχουν φίλοι και 
άνθρωποι από το περιβάλλον του που είναι σημαντικοί γι’ αυτό;

••Ποια σημαντικά οικογενειακά θέματα απασχόλησαν πρόσφατα το 
παιδί;

••Ποιες είναι οι οικογενειακές παραδόσεις του παιδιού; Πώς κατανέ-
μονται οι οικογενειακές υποχρεώσεις ανάμεσα στα μέλη της οικο-
γένειας; Ποιον/α βλέπει το παιδί να ασχολείται με ό,τι αφορά στην 
καθημερινότητα της οικογένειας; Ποιο μέλος της οικογένειας έχει 
κατά κύριο λόγο την επαφή με τον παιδικό σταθμό;

••Ποιες είναι οι συνθήκες ζωής του παιδιού; Εξασφαλίζει ο τόπος κα-
τοικίας τους δυνατότητες για παιχνίδι, κίνηση, επαφή με τη φύση, 
ευκαιρίες για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις;

Το παιδί στον προσωπικό του κόσμο – διερευνητικές ερωτήσεις

Το παιδί στον προσωπικό του κόσμο
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Στην καθημερινή ζωή (ενδεικτικά) 
••καλωσορίζει και αποχαιρετάει ο ίδιος το παιδί και τους γονείς του  
••συζητά με τα παιδιά π.χ. για το πώς ξεκίνησε η ημέρα τους ή για 
τυχόν σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν ή πρόκειται να συμβούν ••
εντάσσει στο πρόγραμμα του παιδικού σταθμού σημαντικές γιορτές 
των οικογενειών (της κουλτούρας τους) ••λαμβάνει υπόψη τι συνη-
θίζουν να τρώνε και να πίνουν στην οικογένεια κάθε παιδιού και, αν 
χρειάζεται, διευρύνει αυτές τις συνήθειες· λαμβάνει υπόψη το τυπικό 
υγιεινής κάθε οικογένειας και το διευρύνει, αν χρειάζεται

Ερεθίσματα και υλικό για παιχνίδι (ενδεικτικά) 
••άρθρα για καθημερινή πρακτική χρήση και οικιακά σκεύη από την 
οικογενειακή ζωή των παιδιών ••παιχνίδια και τραγούδια, με τα οποία 
τα παιδιά μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους ••οικιακά 
σκεύη και υλικά για κατασκευές, κούκλες, φιγούρες ζώων, υλικά που 
υποστηρίζουν τα παιχνίδια ρόλων και ταύτισης ••χάρτες της πόλης 
για παιδιά· οικοδομικά υλικά και υλικά κατασκευών για να μιμηθούν 
κτίρια της γύρω περιοχής

Δουλειά σε σχέδιο εργασίας (ενδεικτικά)
••Επαγγέλματα των γονιών ••Κάθε οικογένεια είναι διαφορετική • Τι 
μου αρέσει και τι όχι; Τι με ευχαριστεί και τι με φοβίζει; Τι με κάνει να 
θυμώνω και πώς αντιδρώ;

Σχεδιασμός του χώρου και υλικά (ενδεικτικά) 
••Φωτογραφίες των παιδιών και των οικογενειών στον χώρο της ομά-
δας • φωτογραφίες ή ζωγραφιές των σπιτιών των παιδιών • καθημε-
ρινά είδη οικιακής χρήσης και εσωτερικής διακόσμησης/στοιχεία επί-
πλωσης που φανερώνουν την οικογενειακή κουλτούρα των παιδιών • 
εικονογραφημένα βιβλία που περιλαμβάνουν την οικογενειακή κουλ-
τούρα των παιδιών • ντουλάπια/κουτιά για τα προσωπικά αντικείμενα 
κάθε παιδιού 

Έργα της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας

Ικανότητες του εγώ
••να εκφράζει επαρκώς τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τα συναι-

σθήματά του
••να αποκτήσει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, να θεωρεί τις επιτυ-

χίες του ως προσωπικό του έργο 
••να βλέπει τον εαυτό του ως μέρος μιας κοινότητας στην οποία νιώ-

θει ότι ανήκει
••να διαμορφώνει μια γνώμη και να έχει προσωπική άποψη
••να αναπτύσσει ιδέες, να παίρνει πρωτοβουλίες, να εμπνέει τους 

άλλους, να επιβεβαιώνεται
••να ζει με αιφνιδιασμούς, ρίσκα και αντιφάσεις και να είναι σε θέση 

να αντιμετωπίζει οριακές καταστάσεις
••να αναγνωρίζει τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς του

Κοινωνικές ικανότητες
••να αντιλαμβάνεται και να αποδέχεται τις προσδοκίες, τις ανάγκες και 

τα συναισθήματα των άλλων
••να γνωρίζει τους κανόνες της συμβίωσης· να μπορεί να διακρίνει τις 

συμπεριφορές συμμόρφωσης από εκείνες της μη συμμόρφωσης
••να είναι ικανό να λέει “όχι”
••να εκφράζει και να αποδέχεται την κριτική
••να κατανοεί τις διαφορετικές προσδοκίες, να διαπραγματεύεται τις 

συγκρούσεις και, αν χρειάζεται, να φτάνει σε συμβιβασμούς
••να αναγνωρίζει ότι μπορεί να ισχύουν και άλλα πρότυπα και ότι 

μπορεί να υπάρχουν κανόνες διαφορετικοί από αυτούς που ισχύουν 
στην οικογένειά του· να καταλαβαίνει γιατί συμβαίνει αυτό

Ικανότητες απόκτησης γνώσεων
••να ξέρει τις παραδοσιακές γιορτές και τις εποχές του έτους, να ξέρει 

και να κατονομάζει σχετικές δραστηριότητες
••να ξέρει προσωπικά στοιχεία, όπως το όνομα και τη διεύθυνσή 

του

Ικανότητες χρήσης μεθόδων μάθησης
••να αναγνωρίζει ότι υπάρχει σχέση και αλληλεπίδραση ανάμεσα στη 

συμπεριφορά τη δική του και στη συμπεριφορά των άλλων
••να αναγνωρίζει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
••να κατανοεί ότι η γνώση και η ικανότητα επεκτείνουν την ακτίνα 

δράσης του

Στόχοι: Το παιδί στον προσωπικό του κόσμο
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••Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές αποδίδονται στη διαφορετική 
εθνικότητα των παιδιών, στη γλώσσα, στο χρώμα του δέρματος, στη 
θρησκεία;

••Υπάρχουν παιδιά με αναπηρίες;

••Πώς επηρεάζουν οι κοινωνικές διαφορές την καθημερινή ζωή των 
παιδιών;

••Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές εντοπίζονται στους τύπους των 
οικογενειών;

••Υπάρχουν αξιοπρόσεκτες διαφορές και ομοιότητες ανάμεσα σε κορί-
τσια και αγόρια; Υπάρχουν συμπεριφορές που αποδίδονται στο φύλο 
των παιδιών ή γίνονται αξιολογήσεις ανάλογα μ’ αυτό; Υπάρχουν 
κορίτσια ή αγόρια που αποκλείονται;

••Ποια παιδιά διατηρούν επαφή μεταξύ τους και έξω από τον παιδικό 
σταθμό;

••Ποιες φιλίες, ποια κοινά ενδιαφέροντα και ποιες διαφορές εκδηλώ-
νουν τα παιδιά στην κοινότητα των παιδιών; Υπάρχουν καβγάδες; 
Γιατί;

Το παιδί στην κοινότητα των παιδιών – διερευνητικές ερωτήσεις

Το παιδί στην κοινότητα των παιδιών
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Στην καθημερινή ζωή (ενδεικτικά)
••να εξετάζει τα ατομικά χαρακτηριστικά των παιδιών: τις προτιμήσεις 
και τις αντιπάθειές τους, τις επιθυμίες και τους φόβους τους· τις ομοιό-
τητες ή τις έκδηλες διαφορές ••να κάνει σαφές ποιες ελευθερίες και 
ποιοι περιορισμοί υπάρχουν· να δημιουργεί και να επεκτείνει ελεύ-
θερους χώρους· να καθορίζει με σαφήνεια τις καθημερινές δραστη-
ριότητες· να δημιουργεί κανόνες και να τους ακολουθεί· να τηρεί ένα 
συγκεκριμένο τυπικό • να διαμορφώνει την καθημερινή ζωή μαζί με 
τα παιδιά • να οργανώνει τις «συσκέψεις» των παιδιών • να φωτογρα-
φίζει, να ηχογραφεί και να κινηματογραφεί τα παιδιά 

Ερεθίσματα και υλικά για παιχνίδι (ενδεικτικά) 
••κούκλες που εκφράζουν την προσωπικότητα των παιδιών ••καθη-
μερινά είδη οικιακής χρήσης και εργαλεία από την οικογενειακή ζωή, 
την κουλτούρα και την παράδοση των παιδιών

Δουλειά σε σχέδιο εργασίας (ενδεικτικά) 
••Πού μένω και πού μένουν οι άλλοι; ••Ποιος μένει στη γειτονιά μας; 
Πώς ζουν οι άνθρωποι στην περιοχή μας; ••Πού μας αρέσει να είμαστε 
και πού μας αρέσει να πηγαίνουμε;

Σχεδιασμός χώρου και υλικά (ενδεικτικά) 
••σχεδιασμός των χώρων μαζί με τα παιδιά και τους γονείς ••ποι-
κιλία διαφόρων υλικών για πειραματισμό και σχεδιασμό εργαλείων 
κάθε είδους, υπερυψωμένα βάθρα/σημεία για παρουσιάσεις· υλικά σε 
αφθονία

Έργα της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας

Ικανότητες του εγώ
••αναπτύσσει το συναίσθημα ότι ανήκει σε μία ομάδα, ότι είναι μέρος 

της· αναγνωρίζει τι το συνδέει με την ομάδα
••διαμορφώνει μια γνώμη και δέχεται τις απόψεις άλλων
••έχει την αυτοπεποίθηση να υποστηρίζει τα δικαιώματά του και να 

αμύνεται ενάντια στην αδικία

Κοινωνικές ικανότητες
••να ακούει τους άλλους, να μπορεί να συμπάσχει, να ανταποκρίνεται 

σε άλλα παιδιά
••να παίρνει μέρος σε αντιπαραθέσεις και να παίζει συμφιλιωτικό 

ρόλο
••να εκφράζει και να δέχεται κριτική
••να συμφωνεί σε τύπους και να τηρεί κανόνες που διευκολύνουν τη 

συμβίωση 
••να μιλά ελεύθερα στην κοινότητα των παιδιών

Ικανότητα απόκτησης γνώσεων
••να συσχετίζει αντικείμενα, υλικά, τρόπους, παιχνίδια με την κουλ-

τούρα του· να αναγνωρίζει τις άλλες κουλτούρες που εκπροσωπού-
νται στην κοινότητα των παιδιών

••να αντιλαμβάνεται, σε ένα βαθμό, τις διαφορές και τις ομοιότητες 
ανάμεσα στα παιδιά της κοινότητας

Ικανότητες χρήσης μεθόδων μάθησης
••να φτάνει σε διάφορες πιθανές λύσεις μέσω της ανταλλαγής εμπει-

ριών και απόψεων
••να συνεργάζεται και να συνδυάζει τη δουλειά του με τη δουλειά των 

άλλων, με σκοπό τη δημιουργία ενός συλλογικού έργου 
••να είναι έτοιμο να μάθει από άλλους

Στόχοι: Το παιδί στην κοινότητα των παιδιών
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••Ποιες κοινωνικές και πολιτιστικές εμπειρίες μπορούν να έχουν τα 
παιδιά στη γειτονιά τους; Είναι περιοχή φιλική προς τα παιδιά και τις 
οικογένειές τους;

••Τι εγκαταστάσεις υπάρχουν για τα παιδιά και τις οικογένειές τους 
(βιβλιοθήκες, μουσεία, εκκλησίες, αθλητικοί σύλλογοι, λέσχες νεό-
τητας και ψυχαγωγίας, αγορές, βιβλιοπωλεία με τμήματα για παιδιά 
κτλ.); Σε ποιες ηλικιακές ομάδες απευθύνονται; Τι έχουν ήδη μάθει 
τα παιδιά χάρη σ’ αυτές;

••Ποιες ευκαιρίες για εμπειρίες που θα μπορούσαν να αποκτήσουν τα 
παιδιά έχουν εξαφανιστεί, ποιες είναι καινούριες, ποιες αλλάζουν;

••Υπάρχουν τοπικές παραδόσεις και γιορτές; Τι σημαίνουν για τα παι-
διά;

••Ποια Μέσα χρησιμοποιούν τα παιδιά; Ποια προγράμματα εμπλουτί-
ζουν τα παιδιά και ποια έρχονται σε σύγκρουση με τη λογική και τον 
ψυχικό τους κόσμο (παιδικά προγράμματα, ειδήσεις για καταστροφές, 
πόλεμο και βία, διαφημίσεις);

••Ποιες επαφές έχουν τα παιδιά με μέλη της οικογένειάς τους που δεν 
ζουν στην ίδια περιοχή; Τι έχουν να πουν γι’ αυτά τα μέλη;

••Τι εντυπώσεις αποκομίζουν τα παιδιά όταν βρίσκονται σε άλλο περι-
βάλλον (διακοπές, επίσκεψη σε συγγενείς κτλ.);

••Πώς ζούσαν οι άνθρωποι εδώ σε παλαιότερες εποχές; Ποιοι άνθρω-
ποι, ποιοι τόποι έχουν να αφηγηθούν θρύλους για τις εποχές αυτές;

••Ποιες παραδόσεις και αξίες καλλιεργούνται στον παιδικό σταθμό;

••Ο σχεδιασμός των χώρων, η επιλογή του υλικού και των δραστηριο-
τήτων αντανακλούν την πολιτισμική διαφορετικότητα της κοινότητας 
των παιδιών; Μπορούν τα παιδιά να βρουν στον παιδικό σταθμό αντι-
κείμενα με τα οποία είναι εξοικειωμένα από το σπίτι τους;

Ζώντας στον κόσμο, ανακαλύπτοντας τον κόσμο – διερευνητικές ερωτήσεις

Ζώντας στον κόσμο, ανακαλύπτοντας τον κόσμο
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Στην καθημερινή ζωή (ενδεικτικά)
••να ψωνίζει τα καθημερινά αντικείμενα μαζί με τα παιδιά στην αγορά 
και τα μαγαζιά που χρησιμοποιούν οι οικογένειές τους· να συμμετέχει 
σε πρωτοβουλίες και σε γιορτές της γειτονιάς ••να χρησιμοποιεί (μαζί 
με τα παιδιά) τα μέσα μαζικής μεταφοράς· να εξερευνά μαζί τους την 
περιοχή, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν σημαντικά κτίρια και 
να εντοπίζουν επικίνδυνα σημεία ••να εξασκεί τα παιδιά στη διαδρο-
μή προς το σχολείο ••να παρουσιάζει σχέδια εργασίας του παιδικού 
σταθμού και των παιδιών στον «έξω κόσμο»

Ερεθίσματα και υλικά για παιχνίδι (ενδεικτικά) 
••καθημερινά αντικείμενα από τα διάφορα ιστορικά και πολιτισμικά 
πλαίσια ••τυπικά αντικείμενα από το περιβάλλον

Δουλειά σε σχέδιο εργασίας (ενδεικτικά) 
••Τι είναι ενδιαφέρον εδώ…: διερεύνηση από τη σκοπιά των παιδιών 
• Ιστορική έρευνα, επίσκεψη σε μουσεία· μαθαίνοντας την πολιτισμι-
κή κληρονομιά • Η διαφήμιση δίνει αυτά που υπόσχεται; • Πώς ζουν 
οι οικογένειες σε άλλες χώρες; • Υπάρχουν άλλοι παιδικοί σταθμοί; 
Πώς είναι και τι κάνουν εκεί τα παιδιά;

Σχεδιασμός χώρου και υλικά (ενδεικτικά)
•• τεχνικά/τεχνολογικά μέσα: τηλέφωνο, φωτογραφική μηχανή, βί-
ντεο, υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο· εναλλακτικά, χρήση 
άλλων ιδρυμάτων (υπολογιστής σε κέντρο νεότητας, σε σχολεία, σε 
βιβλιοθήκες κά.) ••αυθεντικά είδη οικιακής χρήσης (π.χ. που είναι 
για πέταμα) και όχι παιχνίδια-μινιατούρες τέτοιων αντικειμένων ••το 
ίδιο ισχύει για την προώθηση της κουλτούρας του φαγητού: όχι πλα-
στικά σερβίτσια, αλλά πλήρεις σειρές μαχαιροπίρουνων…

Έργα της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας

Ικανότητες του εγώ
••να μη φοβάται τον «έξω κόσμο»
••να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως μέρος του περιβάλλοντος στο 

οποίο ζει
••να είναι ικανό να προσεγγίσει άλλους ανθρώπους· να είναι ικανό να 

τους ζητήσει κάτι ή να τους θέσει ερωτήσεις· να είναι ικανό να λέει 
«όχι»

••να είναι ικανό να φέρεται κατάλληλα σε δημόσιους χώρους

Κοινωνικές ικανότητες
••να αντιλαμβάνεται και να σέβεται τις διαφορές στα ενδιαφέροντα 

μεταξύ των παιδιών και μεταξύ παιδιών και ενηλίκων
••να αντιλαμβάνεται τις διαφορές στα ενδιαφέροντα των διαφόρων 

ομάδων στη γειτονιά
••να μπορεί να χρησιμοποιεί τα Μέσα ως μορφές επικοινωνίας

Ικανότητες απόκτησης γνώσεων
••να χρησιμοποιεί τις κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες που του 

δίνονται 
••να γνωρίζει τα σημαντικά ιδρύματα που υπάρχουν στην ευρύτερη 

περιοχή, απ’ όπου μπορεί να αποκομίσει στοιχεία για την ενίσχυση 
της ταυτότητάς του 

••να κινείται με ασφάλεια στον δρόμο και όταν χρησιμοποιεί μέσα 
μαζικής μεταφοράς

••να μάθει τον δρόμο για τον παιδικό σταθμό
••να μπορεί να διακρίνει ανάμεσα στις δικές του πραγματικές εμπειρί-

ες και σ’ αυτές που δημιουργούνται από τα Μέσα
••να διαμορφώνει γενικεύσεις και έννοιες: παρελθόν, παρόν, μέλ-

λον, βασικές γεωγραφικές έννοιες

Ικανότητες χρήσης μεθόδων μάθησης
••να κατανοήσει, σε βασικές γραμμές, ότι οι απόψεις του δεν είναι 

αναγκαστικά σωστές και ότι αξίζει να διαφωνεί με άλλους γι’ αυτές
••να ξέρει και να εφαρμόζει διαδικασίες λήψης αποφάσεων
••να χρησιμοποιεί τα Μέσα για να αποκτήσει γνώσεις και να αντλήσει 

πληροφορίες και, όταν είναι απαραίτητο, να ζητάει βοήθεια από 
ειδικούς

Στόχοι: Ζώντας στον κόσμο, ανακαλύπτοντας τον κόσμο
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και τους εφαρμόζουν. Η ανταπόκριση που έχουν όταν μιλούν τούς δεί-
χνει αμέσως αν χρησιμοποίησαν σωστά τη γλώσσα ή αν έκαναν κάποιο 
λάθος και πρέπει να το διορθώσουν, παρόλο που τα παιδιά δεν έχουν 
τη δυνατότητα να κάνουν αυτούς τους συλλογισμούς. Τα «λάθη» δεί-
χνουν ότι τα παιδιά επεξεργάζονται ακόμη τη δομή. Όσο πιο πλούσιες 
και διαφορετικές είναι οι εμπειρίες και οι δραστηριότητες των παιδιών, 
τόσο οι γλωσσικές του ικανότητες διεγείρονται, διαφοροποιούνται και 
ενισχύονται.

Ταυτόχρονα, τα παιδιά παρατηρούν τον τρόπο με τον οποίο οι άν-
θρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους, πώς ακούν ο ένας τον άλλο και 
πώς καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλο. Μ’ αυτό τον τρόπο τα παιδιά 
μαθαίνουν τη βασική δομή του διαλόγου και καταλαβαίνουν τη σχέση 
ανάμεσα στους συνομιλητές. Νιώθουν τη σημασία που δίνεται στις 
δικές τους λέξεις από την κοινότητα. Αντιλαμβάνονται αν και πόσο 
στα σοβαρά τα παίρνουν.

Όσο περισσότερους διαλόγους κάνουν τα παιδιά, τόσο αυξάνονται 
τα κίνητρά τους για την ανάπτυξη της γλώσσας τους. Η σωστή δια-
τύπωση δεν έχει τόση σημασία, όσο έχει η επιθυμία του παιδιού να 
εκφραστεί και να επικοινωνήσει. Εδώ, τα παιδιά χρειάζονται υποστή-
ριξη. Τα παιδιά, που για κάποιο χρονικό διάστημα δεν έχουν θετική 
ανταπόκριση, παραιτούνται. Παραμένουν στο επίπεδο που είχαν φτά-
σει ή επιστρέφουν στη σιωπή.

Γραπτός πολιτισμός, σύμβολα στη θέση των ήχων της 
ομιλούμενης γλώσσας

Οι εμπειρίες των παιδιών με τα σύμβολα, γράμματα και αριθμούς, 
είναι σημαντικές προϋποθέσεις για το επόμενο γνωσιακό βήμα προς 
την αφηρημένη σκέψη: οι γραπτοί χαρακτήρες παίρνουν τη θέση της 
ομιλούμενης γλώσσας. Σκέψεις, ιστορίες, παραμύθια, τραγούδια μπο-
ρούν να διατηρηθούν και να μεταδοθούν στις επόμενες γενιές μ’ αυτό 
τον τρόπο. Η εξοικείωση των παιδιών με τον κόσμο του βιβλίου τούς 
ανοίγει καινούριους ορίζοντες. Αναγνωρίζουν ότι η ικανότητα να δια-
βάζουν τούς δίνει ένα μέσο πρόσβασης στη γνώση του κόσμου. Τα 

Η γλώσσα είναι επικοινωνία σε διαδικασίες 
δραστηριότητας

Η ανάπτυξη της γλώσσας και η καλλιέργεια μέσω της γλώσσας ξεκι-
νούν από τη γέννηση. Το παιδί αντιλαμβάνεται τη γλώσσα που μιλιέ-
ται στο περιβάλλον του, τους συγκεκριμένους ήχους, την ποιότητα 
των τόνων και τις μελωδίες. Αντιλαμβάνεται ότι οι άνθρωποι συνο-
δεύουν τις δραστηριότητές τους με ομιλία. Στις πρώτες του απόπειρες 
επικοινωνίας, το παιδί αναγνωρίζει ότι μπορεί και αυτό να πετύχει 
αποτελέσματα με τις εκφράσεις του προσώπου και με τις χειρονομίες 
του, και αργότερα, και με τις λέξεις. Το περιβάλλον, όταν το παιδί μα-
θαίνει να μιλάει, του δίνει πληροφορίες για τη σημασία των λέξεων. 
Η λεκτική διδασκαλία που δεν συνδέεται με κοινωνική εμπειρία και 
πολιτισμικό πλαίσιο αποδεικνύεται άκαρπη για τα μικρά παιδιά. 

Μιλώντας με το παιδί και θέλοντας να το καταλάβουν, οι άνθρωποι 
το ενθαρρύνουν να αναπτύξει τις γλωσσικές και επικοινωνιακές του 
δεξιότητες. Ένα παιδί μαθαίνει να μιλάει για να επικοινωνήσει. Η 
γλώσσα μαθαίνεται για να χρησιμοποιηθεί και όχι απλώς για να μα-
θευτεί. Αυτό ισχύει και για τα παιδιά που μαθαίνουν ελληνικά στον 
παιδικό σταθμό ως δεύτερη γλώσσα. Χρειάζονται και αυτά ενήλικες 
και άλλα παιδιά που θα ενδιαφέρονται για ό,τι νιώθουν και λένε, και 
θα τα ακούνε προσεκτικά. Αυτά τα παιδιά παρακινούνται να μάθουν, 
όταν αντιλαμβάνονται ότι αυτή η άγνωστη μέχρι τώρα γλώσσα είναι 
το κλειδί για τον μεγαλύτερο κόσμο. Τα παιδιά παρακινούνται, όταν 
νιώθουν ότι οι άλλοι σέβονται τη γλώσσα που ήδη ξέρουν και μιλά-
νε, και δεν τα ξεχωρίζουν εξαιτίας αυτής της διαφορετικότητάς τους. 

Ανάπτυξη της γλώσσας και της ομιλίας στην πραγματική 
ζωή

Τα παιδιά έχουν την τάση να αντιγράφουν μοντέλα ομιλίας. Μιμούνται 
ήχους, εκφράσεις του προσώπου και χειρονομίες. Παίρνουν τους κα-
νόνες και τις δομές από τη γλώσσα που μιλιέται στο περιβάλλον τους 

Πεδίο καλλιέργειας:
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σαν ένα κεντρικό νήμα. Για παιδιά με ειδικές ανάγκες, οι γλωσσικές 
δεξιότητες προάγονται είτε σε μικρές ομάδες είτε σε ατομική βάση, 
ανάλογα με τις επιμέρους απαιτήσεις. Για τα παιδιά με αναπηρίες είναι 
σημαντικό να γίνονται αποδεκτές οι προσωπικές μορφές έκφρασης. 
Η νοηματική γλώσσα είναι μια πλήρως αναγνωρισμένη μορφή επι-
κοινωνίας.

Ανάπτυξη των ικανοτήτων στη χρήση των Μέσων

Σήμερα, η ποικιλία, η διαθεσιμότητα και η παρουσία παντού των ΜΜΕ 
προσφέρουν στα παιδιά πολύ περισσότερες πηγές πληροφόρησης και 
περισσότερους τρόπους επικοινωνίας από εκείνους που διέθεταν κά-
ποτε οι ενήλικες. Τα παιδιά χρησιμοποιούν τα μέσα για να διασκεδά-
σουν (μαζί), για να μάθουν καινούρια πράγματα και για να γνωρίσουν 
τον κόσμο. Παιδιά από οικογένειες μεταναστών έχουν την ευκαιρία να 
παραμείνουν σε επαφή με τον πολιτισμό της καταγωγής τους.

Τα ΜΜΕ δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να συνδέσουν τις εμπει-
ρίες, τις φαντασιώσεις, τους φόβους και τις επιθυμίες τους με τους 
ηθοποιούς και τις δραστηριότητές τους. Μ’ αυτό τον τρόπο, κάθε παι-
δί μπορεί να ανακαλύψει την ταυτότητά του, ακόμα και όταν παίζει με 
τεχνητές φιγούρες. Τα παιδιά μετασχηματίζουν τις τηλεοπτικές τους 
εμπειρίες σε παιχνίδια ρόλων με άλλα παιδιά. Έτσι εμπλέκονται στις 
δράσεις και γνωρίζουν τον κόσμο. Τα παιδιά από πολύ νωρίς αντιλαμ-
βάνονται τα θέματα των ΜΜΕ και τα συνδυάζουν με τις πραγματικές, 
άμεσες εμπειρίες τους. Οι εμπειρίες που προσφέρουν τα ΜΜΕ γίνονται 
θέμα συζήτησης μεταξύ των παιδιών. Ωστόσο, τα ΜΜΕ δεν διευρύ-
νουν μόνο τις γνώσεις των παιδιών για τον κόσμο, αλλά μπορούν και 
να γίνουν πηγή στερεοτύπων, ξεπερασμένων προτύπων ή προκατα-
λήψεων και ανεπιθύμητης βίαιης συμπεριφοράς.

Γι’ αυτό τον λόγο, μέρος της ζωής στον παιδικό σταθμό γίνονται οι 
συζητήσεις για τις εμπειρίες που αποκτούν τα παιδιά από τα Μέσα, 
εμπειρίες οι οποίες αντιμετωπίζονται ως μέρος της πραγματικότητας 
της ζωής τους. Οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας παροτρύνουν να 
παιδιά να χρησιμοποιούν (όλα) τα ΜΜΕ και να καταλαβαίνουν το πε-
ριεχόμενό τους, και τα βοηθούν να συμβιβαστούν με τα συναισθήματα 
και τις φαντασιώσεις που αναπτύσσουν κατά τη διάρκεια της χρήσης 
τους. Τα παιδιά έχουν έτσι την ευκαιρία να χειρίζονται με υπευθυνό-
τητα τα διάφορα μέσα και να τα χρησιμοποιούν για να εκφραστούν και 
να επικοινωνήσουν. Τα παιδιά, με τις δραστηριότητές τους και από τις 
συζητήσεις με τους ενήλικες, μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν με κριτικό 
πνεύμα τα ΜΜΕ.

Παιχνίδια και μαθησιακός εξοπλισμός που λειτουργούν με ταμπλό, 
πληκτρολόγια ή παρόμοια βοηθήματα μπορούν να είναι ιδιαίτερα 

παιδιά καταλαβαίνουν ότι οι άλλοι πολιτισμοί έχουν αναπτύξει άλλα 
συστήματα γραφής και συμβόλων και πειραματίζονται με τα παράξε-
να σύμβολα, επινοώντας τα δικά τους. Οι παιδαγωγοί προσχολικής 
ηλικίας παρατηρούν το ενδιαφέρον των παιδιών και τους δίνουν ερε-
θίσματα.

Παιδιά από οικογένειες μεταναστών

Η γλώσσα καταγωγής μιλιέται, διατηρείται ζωντανή και καλλιεργείται 
στις περισσότερες οικογένειες μεταναστών. Η γλώσσα συχνά υποστη-
ρίζεται από εκείνα τα μέσα ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση) που 
δίνουν απευθείας πληροφορίες από τη χώρα καταγωγής.

Αφού η οικογένεια αναγκάζεται να μιλήσει ελληνικά για να επι-
κοινωνήσει με το περιβάλλον της, πολλά παιδιά μεγαλώνουν ως δί-
γλωσσα ή πολύγλωσσα. Μια δίγλωσση ανατροφή συνήθως εμπλου-
τίζει τη συνολική ανάπτυξη του παιδιού. Όταν τα παιδιά παρατηρούν 
ότι στο ίδιο αντικείμενο μπορούν να δοθούν διαφορετικά ονόματα, 
αρχίζουν να προβληματίζονται σχετικά με τη γλώσσα και τα φαινόμε-
να της ομιλίας.

Ωστόσο, η ανεπαρκής γλωσσική ικανότητα στα ελληνικά περιορίζει 
την πρόοδο τους σε άλλες περιοχές, για παράδειγμα, στα μαθηματικά 
και στη φυσική. Τα παιδιά που δεν ξέρουν ελληνικά χάνουν το μέσο 
για να αναπτύξουν πλήρως τις ικανότητές τους. Ένας από τους στό-
χους στον παιδικό σταθμό είναι να αναπτύξουν τα παιδιά τις γλωσσι-
κές τους ικανότητες, έτσι ώστε να είναι όλα σε θέση να συμμετέχουν 
ενεργά σε μια συζήτηση στα ελληνικά.

Η παρατήρηση και η προώθηση της γλωσσικής ανάπτυξης 

Η προσεκτική παρατήρηση της γλωσσικής ανάπτυξης στην καθημε-
ρινή ζωή βοηθάει την/τον παιδαγωγό προσχολικής ηλικίας να κατα-
γράψει τη διαδικασία μάθησης και, αν χρειάζεται, να εντοπίσει καθυ-
στερήσεις ή ανικανότητες. Οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας πρέπει 
να προσέχουν ιδιαίτερα την πρόοδο των παιδιών που μαθαίνουν τα 
ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. 

Αν είναι αναγκαίο, πρέπει να ζητηθεί υποστήριξη από συναδέλφους 
ή να αναζητηθεί επαγγελματική βοήθεια εκτός παιδικού σταθμού. 
Μπορεί να χρειαστεί ειδική επιπλέον υποστήριξη για το παιδί, σε 
συμφωνία με τους γονείς, έτσι ώστε το παιδί να υποστηρίζεται, κατά 
προτίμηση, στο οικείο του περιβάλλον.

Η γλωσσική δεξιότητα ασκείται στην καθημερινή ζωή στον παιδι-
κό σταθμό. Είναι κάτι που διατρέχει όλα τα πεδία της καλλιέργειας, 
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χρήσιμα για παιδιά με ειδικές ανάγκες ή παιδιά με αναπηρίες. Με 
απλές κινήσεις θα μπορούν να κινήσουν μια φιγούρα ή να παίξουν 
μια μελωδία. Αυτά τα βοηθήματα υποστηρίζουν ιδιαίτερα τα παιδιά με 
έντονες κινητικές δυσκολίες ή παραλυσίες και τα κάνουν να νιώθουν 
ότι μπορούν να έχουν μια επίδραση στο περιβάλλον τους.
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••Πόσο χρόνο περνάει με τα ΜΜΕ; Υπάρχουν κανόνες; Ελέγχουν οι 
γονείς τα περιεχόμενα όσων βλέπει και ακούει το παιδί;

••Ποιοι χαρακτήρες από τα Μέσα είναι σημαντικοί για το παιδί; Γιατί;

••Οι γονείς καταγράφουν την ανάπτυξη του παιδιού (φωτογραφίες, βί-
ντεο κτλ.);

••Ποια γλώσσα ή ποιες γλώσσες μιλάει το παιδί και με ποιον;

••Το παιδί μιλάει πολύ και με ευχαρίστηση; Συνοδεύει την ομιλία του 
με εκφράσεις του προσώπου και χειρονομίες; Είναι σιωπηλό και 
παρατηρητικό; Ακούει προσεκτικά; Δείχνει ότι θέλει να συμμετέχει 
μέσω της ομιλίας;

••Ποιες ευκαιρίες για επικοινωνία αξιοποιεί το παιδί;

••Πόσο πλούσιο είναι το λεξιλόγιό του στα ελληνικά και στη γλώσσα 
της οικογένειάς του;

••Μπορεί να διακρίνει τους διαφορετικούς ήχους; Η προφορά του είναι 
κατανοητή;

••Αρέσουν στο παιδί τα στιχάκια, τα παιδικά τραγούδια, τα ποιήματα, 
οι λέξεις χωρίς νόημα (οι ακαταλαβίστικες λέξεις); Τα προσέχει; Τα 
εντοπίζει;

••Ποια βιβλία αρέσουν στο παιδί; Του αρέσει να του διαβάζουν; Του 
αρέσει να ακούει «οικογενειακές ιστορίες»;

••Το παιδί συζητά, ζωγραφίζει ή αναπαριστά στο παιχνίδι του τις εμπει-
ρίες του από τα ΜΜΕ; Τραγουδάει ή παίζει μουσική;

••Ξέρει το παιδί τι σημαίνει το όνομά του; 

••Ενεργοποιείται το ενδιαφέρον του παιδιού σχετικά με άλλες γλώσ-
σες;

••Ποια γλώσσα θα ήθελαν οι γονείς να αναπτύξει περισσότερο το παιδί 
τους; 

••Η οικογένεια καλλιεργεί τη γλώσσα καταγωγής της, π.χ., παρακο-
λουθώντας τακτικά τη δική τους τηλεόραση, διατηρώντας επαφή με 
συγγενείς, κάνοντας επισκέψεις στη χώρα καταγωγής;

••Ποιο είναι το σύστημα γραφής στη γλώσσα καταγωγής του παιδιού; 
Το παιδί προβλέπεται/σχεδιάζεται να μάθει να γράφει σ’ αυτό το αλ-
φάβητο; Αν ναι, με ποιο τρόπο;

••Σε ποια ΜΜΕ έχει πρόσβαση το παιδί;

Το παιδί στον προσωπικό του κόσμο – διερευνητικές ερωτήσεις

Το παιδί στον προσωπικό του κόσμο
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Στην καθημερινή ζωή (ενδεικτικά) 
••χαιρετάει ένα παιδί στη γλώσσα του ••συζητά με τα άλλα παιδιά, με 
κάθε παιδί χωριστά και σε μικρές ομάδες θέματα που τα απασχολούν· 
ακούει τα παιδιά· προσφέρεται ως συνομιλητής χωρίς να επιμένει· 
ξεκινάει και συντηρεί συζητήσεις στο τραπέζι • περιγράφει αυτά που 
κάνει, ιδιαίτερα όταν τα παιδιά είναι πολύ μικρά • λέει ποιήματα, 
γλωσσοδέτες, στιχάκια· λέει ιστορίες, παίζει παιχνίδια με τα χέρια, 
παιχνιδοτράγουδα και ταχταρίσματα· απαγγέλλει στιχάκια για ορισμέ-
να έργα· λέει τα ονόματα των παιχνιδιών • καταγράφει την πρόοδο 
που παρατηρεί σε κάθε παιδί ξεχωριστά, όταν αυτό έρχεται σε επαφή 
με κινούμενες και ακίνητες εικόνες, με αποσπάσματα, ιστορίες, σχέ-
δια, ήχους· αξιολογεί προγράμματα μαζί με τα παιδιά, παρατηρεί τις 
λεκτικές εκφράσεις των παιδιών, λέει στα παιδιά τι είναι γραμμένο 
και γιατί· συμπληρώνει τις παρατηρήσεις με ηχητικές καταγραφές ••
παρέχει πρόσβαση σε όσο περισσότερα ΜΜΕ γίνεται, για να αντλήσει 
εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και υλικό για παιχνίδια

Ερεθίσματα και υλικό για παιχνίδι (ενδεικτικά) 
••έμφαση στους ρυθμικούς χορούς, στα τραγούδια και στα κυκλικά 
παιχνίδια στη γλώσσα κάθε παιδιού ••δαχτυλόκουκλες ή κούκλες με 
τις οποίες να μπορεί να ταυτιστεί κάθε παιδί ••υποστηρικτικά σκηνικά 
παιχνίδια με κατάλληλα υλικά (κοστούμια και αντικείμενα)

Δουλειά σε σχέδιο εργασίας (ενδεικτικά) 
••Το όνομά μου: σημασία, προφορά, πώς γράφεται ••Η γλώσσα (οι 
γλώσσες) μου: η δημιουργία ενός ατομικού γλωσσικού ιστορικού 
κάθε παιδιού, βασισμένο σε στοιχεία προερχόμενα από δικές του πα-
ρατηρήσεις ή από συζητήσεις με τους γονείς • Ποιος είμαι; Ποιος 
θέλω να γίνω; – φωτογραφίες του παιδιού, φωτογραφίες του σε 
διαφορετικό περιβάλλον, επινοώντας συγχρόνως μια ιστορία • Τα 
αγαπημένα μου μέρη: ζωγραφική, φωτογράφιση, καταγραφή προσω-
πικών αφηγήσεων • γλώσσες στην οικογένειά μας

Σχεδιασμός χώρου και υλικά (ενδεικτικά) 
••ένα ντουλάπι/κουτί για τα προσωπικά αντικείμενα του κάθε παιδιού 
και ένα ημερολόγιο γενεθλίων με το όνομα και τη φωτογραφία του 
παιδιού ••διάφορα είδη μέσων τεκμηρίωσης, ανάλογα με τα ενδιαφέ-
ροντα κάθε παιδιού ••βιβλία και άλλο ενημερωτικό υλικό, όπου το 
παιδί μπορεί να ανακαλύψει ομοιότητες με τον εαυτό του και την οι-
κογενειακή του κουλτούρα ••τεκμηρίωση της προόδου κάθε παιδιού

Έργα της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας

Ικανότητες του εγώ
••να είναι ικανό να εκφραστεί: Έχω κάτι να πω…
••να εκφράζει τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τα συναισθήματά του
••να χαίρεται όταν χρησιμοποιεί τη γλώσσα· να έχει αίσθηση της ζω-

ντάνια της γλώσσας, της ομορφιάς της ομιλίας και της γραφής
••να ενδιαφέρεται για το διάβασμα και το γράψιμο, για την αφήγηση 

και την επινόηση ιστοριών
••να καταλαβαίνει ότι η γλώσσα της οικογένειάς του είναι μέρος της 

ταυτότητάς του

Κοινωνικές ικανότητες
••να γίνεται κατανοητό όταν θέλει να επικοινωνήσει με τους άλλους 

και να καταλαβαίνει τα γλωσσικά σήματα των άλλων
••να ακούει και να αντιδρά σε ό,τι ακούει, με σχόλια, πράξεις και 

ερωτήσεις
••να μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα και να συζητά τις διαφωνίες 

του 
••να σέβεται τις προτιμήσεις των άλλων και τον τρόπο με τον οποίο 

εκφράζονται 

Ικανότητα απόκτησης γνώσεων
••να παρακολουθεί, να κατανοεί και να επαναλαμβάνει αυτά που 

ακούει
••να μιλάει με ολοκληρωμένες προτάσεις
••να ακούει και να παράγει μια ποικιλία ήχων και συνδυασμούς ήχων
••να πειραματίζεται στη χρήση των μέσων σχεδιασμού και γραφής
••να γράφει το όνομά του – πρώτες δοκιμές
••να παρακολουθεί αφηγήσεις και ιστορίες, ακόμα κι αν δεν είναι 

εικονογραφημένες
••να επαναλαμβάνει την αφήγηση γεγονότων και ιστοριών που άκου-

σε, να φτιάχνει στιχάκια, να μιλάει για κάτι που σχεδιάζει ή έχει την 
πρόθεση να κάνει

••να χρησιμοποιεί ορθά τα ΜΜΕ στα οποία έχει ελεύθερη πρόσβαση

Ικανότητα χρήσης μεθόδων μάθησης
••να ρωτάει τη σημασία λέξεων ή προτάσεων, να ρωτάει όταν δεν 

καταλαβαίνει κάτι
••να ενδιαφέρεται για τα βιβλία και το διάβασμα
••να μπορεί να αντιληφθεί ότι διαφορετικές καταστάσεις απαιτούν 

διαφορετικές στρατηγικές επικοινωνίας

Στόχοι: Το παιδί στον προσωπικό του κόσμο
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••Πώς λύνουν τα παιδιά τις διαφορές και τις διαφωνίες τους;

••Υπάρχουν παιδιά που αποκλείονται εξαιτίας της γλώσσας που χρησι-
μοποιούν (ή που δεν ξέρουν να χρησιμοποιήσουν); Κοροϊδεύουν οι 
άλλοι τα παιδιά με κάποια γλωσσική δυσκολία;

••Ποια παιδιά κουβαλούν στην ομάδα ό,τι είδαν ή άκουσαν στα ΜΜΕ 
και πώς επηρεάζει αυτό τη θέση τους στην ομάδα; Υπάρχουν αξιοση-
μείωτες διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών και/ή μεταξύ παι-
διών από διαφορετικές κουλτούρες;

••Οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας χρησιμοποιούν κάποιες βασικές 
εκφράσεις από όλες τις γλώσσες που εκπροσωπούνται στην ομάδα;

••Έχει κάθε παιδί το περιθώριο και την ευκαιρία να μιλήσει με μια 
παιδαγωγό και να εξηγήσει τι ακριβώς θέλει;

••Τα παιδιά περιλαμβάνονται τακτικά στον σχεδιασμό της καθημερινής 
ζωής, στον προγραμματισμό, στη θέσπιση κανόνων, στην επίλυση 
συγκρούσεων; Οι γνώμες τους λαμβάνονται σοβαρά υπόψη;

••Το παιδί είναι ικανό να επικοινωνήσει με την ομάδα;

••Η καθημερινή ζωή προσφέρει αρκετά ερεθίσματα για τα παιδιά, στα 
διάφορα επίπεδα της γλωσσικής τους ανάπτυξης;

••Έχει κάθε παιδί ένα σύντροφο παιχνιδιού στη γλώσσα που προτιμά;

••Ποιες γλωσσικές ικανότητες έχουν οι γονείς και τα άλλα μέλη της 
οικογένειας και ποιος γονιός θα μπορούσε να συμμετέχει στις δρα-
στηριότητες του παιδικού σταθμού; Διαβάζουν τακτικά στο παιδί 
ιστορίες;

••Υπάρχουν παιδιά ή ενήλικες που ξέρουν και χρησιμοποιούν ή μαθαί-
νουν τη νοηματική γλώσσα ή το σύστημα Μπράιγ;

••Ποιες μη λεκτικές μορφές επικοινωνίας μπορεί να παρατηρήσει κα-
νείς μεταξύ των παιδιών;

••Πότε χρησιμοποιούν τα παιδιά τα ελληνικά ως κοινή γλώσσα; 

••Γίνονται τακτικές συζητήσεις σε ομάδες (ως τελετουργικό) και υπάρ-
χουν κανόνες γι’ αυτές;

••Ποια παιδιά επικρατούν στη συζήτηση και ποια μετά βίας έχουν την 
ευκαιρία να μιλήσουν; 

••Πόσο αλλάζουν τα παιδιά τη γλώσσα τους στο παιχνίδι ρόλων; Σ’ 
αυτά τα κορίτσια χρησιμοποιούν τη γλώσσα διαφορετικά από τα αγό-
ρια; 

••Παίζουν τα παιδιά παιχνίδια ρόλων από τα ΜΜΕ;

••Ποιο ρόλο παίζει η βία των ΜΜΕ στην κοινότητα των παιδιών, πότε 
η βία που «παίζεται» μετατρέπεται σε πραγματική βία;

••Ποιοι κανόνες υπάρχουν στον Π.Σ. σχετικά με τη βία που εκδηλώ-
νουν τα παιδιά; Με ποιο τρόπο επεξεργάζεται η ομάδα το θέμα της 
βίας στα ΜΜΕ;

••Ποιο ρόλο παίζουν τα πρότυπα που προβάλλουν τα ΜΜΕ σε σχέση με 
το φύλο και τι αντίκτυπο έχουν στην ομάδα;

Το παιδί στην κοινότητα των παιδιών – διερευνητικές ερωτήσεις

Το παιδί στην κοινότητα των παιδιών
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Στην καθημερινή ζωή (ενδεικτικά)
••καταγράφει την πρόοδο που έχουν κάνει τα παιδιά στον τομέα της 
συνύπαρξης· ζητάει τη βοήθεια των παιδιών σ’ αυτό και λαμβάνει 
υπόψη τις υποδείξεις και τα σχόλιά τους • έχει μια παρακαταθήκη 
ιδεών για ειδικές ομάδες στόχου για κορίτσια, για αγόρια, για παιδιά 
με ειδικές ανάγκες, για παιδιά από οικογένειες μεταναστών • έχει 
τακτική ώρα ιστοριών (ανάγνωσης, αφήγησης) σε μικρές ομάδες· στις 
αφηγήσεις χρησιμοποιεί τις γλώσσες των παιδιών, με τη βοήθεια 
πολύγλωσσων συναδέλφων ή μελών της οικογένειας • οργανώνει 
συζητήσεις σε ομάδες και συνεντεύξεις των παιδιών για τις συγκρού-
σεις που εκδηλώνονται, για προτάσεις βελτίωσης, για την παρουσί-
αση δραστηριοτήτων της ομάδας· θέτει κανόνες για τις συζητήσεις 
σε μικρές ομάδες • συνδέει τις ομαδικές δραστηριότητες με τα ΜΜΕ 
εξετάζοντας τεκμηριώσεις που βοηθούν στην ανάκληση γεγονότων • 
καταγράφει σε ημερολόγια για το καινούριο έτος, σχεδιασμένα από τα 
παιδιά, στιγμιότυπα από τη χρονιά που πέρασαν στον παιδικό σταθμό 
• προσφέρει στα παιδιά τα Μέσα που προάγουν την ικανότητά τους 
να συνεργάζονται μεταξύ τους • όταν προετοιμάζει παρουσιάσεις για 
τους γονείς, θυμάται όχι μόνο τους ηθοποιούς/παρουσιαστές, αλλά 
επίσης τους «ρεπόρτερ/καταγραφείς»

Ερεθίσματα και υλικά παιχνιδιού (ενδεικτικά) 
••φτιάχνει παιχνίδια, π.χ., αναμνήσεων (μέμορι), παζλ (από φωτογρα-
φίες των παιδιών) • χρησιμοποιεί Μέσα, όπως φωτογραφίες, βίντεο, 
κασέτες, για να καταγράφει το παιχνίδι· αφήνει τα παιδιά να καταγρά-
φουν το παιχνίδι τους· παρέχει όσο μπορεί μεγαλύτερη πρόσβαση σε 
Μέσα για παιχνίδι • αφήνει τα παιδιά να καλούν στον παιδικό σταθμό 
τους γονείς, με προσκλήσεις που έχουν φτιάξει μόνα τους

Δουλειά σε σχέδιο εργασίας (ενδεικτικά) 
••γράφουν γράμματα στα παιδιά που είναι άρρωστα· προσφέρουν 
ως δώρο γενεθλίων μια ιστορία που τη σκέφτηκαν μόνα τους • τα 
παιδιά αφηγούνται ιστορίες και η/ο παιδαγωγός τις καταγράφει, ει-
κονογραφούνται και μετά βιβλιοδένονται • Παιχνίδι: Μαντεύω από 
φωτογραφίες «Πού βρίσκεται αυτό στον παιδικό σταθμό μας;», το 
οποίο συμπληρώνεται με ηχητικές καταγραφές

Σχεδιασμός χώρου και υλικά (ενδεικτικά) 
••Ήσυχα μέρη για κουβεντούλα και ξεκούραση· περιοχές όπου μι-
κρές ομάδες μπορούν να αποτραβηχτούν και να συζητήσουν ••μικρές 
ομάδες (4 ως 6 παιδιά) για τα γεύματα, για να μπορούν τα παιδιά να 
συζητούν στο τραπέζι • φωτογραφίες των παιδιών και των οικογενει-
ών τους ως αφορμή για συζήτηση • «γωνιά ΜΜΕ», όπου κάθε παιδί 
θα πρέπει να μπορεί να βρει/ανακαλύψει το αγαπημένο του μέσο

Έργα της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας

Ικανότητες του εγώ
••να εκφράζει τη γνώμη του και να την αιτιολογεί
••να συμμετέχει σε παιχνίδια ρόλων (με δικές του ιδέες)
••να είναι ικανό να λέει ‘όχι’

Κοινωνικές ικανότητες
••να είναι ικανό να επικοινωνεί με τα άλλα παιδιά, να κλείνει συμφω-

νίες και να συζητά για να λύσει διαφωνίες
••να αναπτύσσει ιδέες και να εμπνέει άλλα παιδιά
••να μην ανέχεται να κοροϊδεύουν ή να αποκλείουν κάποιον άλλο 

εξαιτίας της γλώσσας, της προφοράς ή της άρθρωσής του
••να προσπαθεί να βοηθήσει άλλα παιδιά να γίνουν κατανοητά
••να ξέρει πώς να απευθύνει τον λόγο σε κάποιον
••να συζητά για το μοίρασμα των ρόλων στο παιχνίδι· να αλλάζει 

ρόλους
••να αναπτύσσει και να συμφωνεί σε συνθήματα για τους ομαδικούς 

κανόνες 
••να συμβάλλει στη θέσπιση κανόνων που να αφορούν όλη την ομά-

δα 
••να «διαβάζει» ιστορίες σε άλλα παιδιά· να λέει ιστορίες

Ικανότητα απόκτησης γνώσεων
••να έχει την ικανότητα χειρισμού λεκτικών και μη λεκτικών «καλών 

τρόπων», όπως να χαιρετάει, να ευχαριστεί, να συγχαίρει κάποιον
••να προφέρει και να «διαβάζει» σωστά τα ονόματα των άλλων παι-

διών

Ικανότητα χρήσης μεθόδων μάθησης
••να ρωτάει όταν μαζί με τα άλλα παιδιά δεν έχουν καταλάβει κάτι
••να συσχετίζει συστηματικά λέξεις και φράσεις με συγκεκριμένες 

γλώσσες
••να μοιράζεται τις γνώσεις του με άλλους, να αποκτά γνώσεις από 

τους άλλους

Στόχοι: Το παιδί στην κοινότητα των παιδιών
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••Μπορούν τα παιδιά να μιλούν ελεύθερα στο τηλέφωνο; Ξέρουν τον 
αριθμό του τηλεφώνου του σπιτιού τους;

••Μπορούν τα παιδιά να αναγνωρίζουν και να γράφουν όχι μόνο το 
όνομά τους, αλλά και τη διεύθυνσή τους ή τη διεύθυνση του παιδι-
κού σταθμού;

••Συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα του παιδικού σταθμού ιστορίες 
και παραμύθια από τις διάφορες κουλτούρες; Μήπως οι ιστορίες και 
τα παραμύθια διαβάζονται και στη γλώσσα του πρωτοτύπου;

••Οι γονείς παίρνουν μέρος στις δραστηριότητες;

Ζώντας στον κόσμο, ανακαλύπτοντας τον κόσμο – διερευνητικές ερωτήσεις

••Με ποιες γλώσσες έρχονται σε επαφή τα παιδιά εκτός της οικογένειας 
και του παιδικού σταθμού;

••Σε ποιες περιστάσεις οι οικογένειες των παιδιών μεταναστευτικής 
προέλευσης έρχονται σε επαφή με άλλους που μιλάνε ελληνικά ή με 
Έλληνες;

••Γίνονται μαθήματα ελληνικών για γονείς στον παιδικό σταθμό, στη 
γειτονιά;

••Οι πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές αντανακλώνται στην καθη-
μερινή ζωή και στο πρόγραμμα του παιδικού σταθμού;

••Πού συναντούν τα παιδιά διαφορετικά αλφάβητα και ποια είναι; Δεί-
χνουν γι’ αυτά ενδιαφέρον;

••Έχουν τα παιδιά πρόσβαση στα διάφορα ΜΜΕ και τα χρησιμοποιούν 
ως πηγές πληροφόρησης; Ξέρουν να χρησιμοποιούν μια βιβλιοθή-
κη; Τη χρησιμοποιούν συστηματικά;

••Τα παιδιά επισκέπτονται τακτικά τον κινηματογράφο, το παιδικό θέα-
τρο; Παρακολουθούν αναγνώσεις/παρουσιάσεις βιβλίων κτλ.;

••Ποια ΜΜΕ χρησιμοποιούν τα παιδιά εντός και εκτός παιδικού σταθ-
μού;

••Οι παιδαγωγοί γνωρίζουν τα τηλεοπτικά προγράμματα που παρακο-
λουθούν τα παιδιά;

••Πώς τεκμηριώνεται η πρόοδός τους στον τομέα της γλώσσας;

••Πώς αφυπνίζεται και πώς προάγεται το ενδιαφέρον των παιδιών για 
το γράψιμο;

••Είναι παρούσες στον παιδικό σταθμό οι διαφορετικές γλώσσες που 
μιλούν οι οικογένειες των παιδιών; Πώς επικοινωνούν οι παιδαγω-
γοί με τους γονείς;

••Ο παιδικός σταθμός έχει βιβλία και άλλα μέσα σε διάφορες γλώσσες; 
Συναντά το παιδί διαφορετικές σημειογραφίες και γραφές;

Ζώντας στον κόσμο, ανακαλύπτοντας τον κόσμο
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Στην καθημερινή ζωή (ενδεικτικά) 
•• επισκέπτεται βιβλιοθήκες μαζί με τα παιδιά ••παρακολουθεί τα παι-
δικά τηλεοπτικά προγράμματα μαζί με τα παιδιά ••προετοιμάζεται για 
το μάθημα μπροστά στα παιδιά και χρησιμοποιεί διάφορες πηγές πλη-
ροφοριών ••χρησιμοποιεί τεχνικά και άλλα μέσα ••διοργανώνει εκθέ-
σεις για ανθρώπους εκτός σχολείου, καλλιεργεί δημόσιες σχέσεις

Ερεθίσματα και υλικά παιχνιδιού (ενδεικτικά) 
••προτείνει παιχνίδια και τραγούδια με ηχητικές διαφοροποιήσεις 
(«Βλέπω με τα ματάκια μου κάτι που αρχίζει από Κ», «Καλημέρα, κα-
μηλιέρη, καμηλιέρη καλημέρα»)· προσφέρει ερεθίσματα για τη χρήση 
της γραπτής γλώσσας σε δραστηριότητες και παιχνίδια· εφοδιάζει τα 
παιδιά με τα κατάλληλα υλικά (χαρτιά, μολύβια) ••αντλεί θέματα από 
την τηλεόραση και από άλλα μέσα ενημέρωσης που παρακολουθούν 
τα παιδιά και τα χρησιμοποιεί σε παιχνίδια ρόλων ••ηχογραφεί φωνές 
και τις ακούει μαζί με τα παιδιά, που προσπαθούν να μαντεύσουν σε 
ποιον ανήκει κάθε φωνή· μιμείται φωνές ζώων και άλλους ήχους

Δουλειά σε σχέδιο εργασίας (ενδεικτικά) 
••Τα παιδιά βγαίνουν έξω για να μαζέψουν λέξεις: στην περιοχή γύρω 
απός τον παιδικό σταθμό, τα παιδιά εντοπίζουν και αντιγράφουν λέ-
ξεις. Ποιες είναι γνωστές και ποιες όχι; ••Η τέχνη της όμορφης γρα-
φής: εισαγωγή στοιχείων καλλιγραφίας ••Η πρώτη γραφή που χρη-
σιμοποιήθηκε από τους ανθρώπους: πειραματισμοί με τη σφηνοειδή 
γραφή και τα ιερογλυφικά ••Τα παιδιά εξερευνούν το περιβάλλον (τη 
διαδρομή προς το σχολείο) με μια φωτογραφική μηχανή και φτιά-
χνουν ‘χάρτες’ της περιοχής, χρησιμοποιώντας τις φωτογραφίες

Σχεδιασμός χώρου και υλικά (ενδεικτικά) 
••βιβλία με πληροφορίες σε διάφορες γλώσσες και γραφές· μια 
υδρόγειος σφαίρα, ένας άτλαντας, ο ουρανός τη νύχτα ••μικρόφω-
νο, συσκευή ηχογράφησης, ντικταφόν ••ταμπλό για εκθέσεις, χαρτόνι 
μεγάλου σχήματος, μηχανή πλαστικοποίησης ••καταγραφή της καθη-
μερινής ζωής και των σχεδίων εργασίας, για να θυμούνται τα παιδιά 
και να πληροφορούνται οι γονείς τη δουλειά που γίνεται στον παιδικό 
σταθμό ••δημιουργία χώρων για διάβασμα, για γράψιμο, για αφηγή-
σεις·χρησιμοποίηση όσο περισσότερων μέσων γίνεται, αλλά όχι όλων 
μαζί

Έργα της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας

Ικανότητες του εγώ
••να μπορεί, με τη βοήθεια της γραφής, να κινηθεί μέσα στο περιβάλ-

λον στο οποίο ζει· να ξέρει τι σημαίνουν ορισμένα ονόματα, σημεία 
και σύμβολα

••να είναι ικανό να αγοράσει, να παραγγείλει κάτι
••να είναι ικανό να συμμετάσχει ενεργά σε μια συζήτηση· να εκφρά-

ζεται ελεύθερα και να υποστηρίζει τα ενδιαφέροντά του, αιτιολογώ-
ντας τις απόψεις του

Κοινωνικές ικανότητες
••να μπορεί να συζητάει τηλεφωνικά 
••να έχει περιέργεια και να ενδιαφέρεται για άλλες γλώσσες και άλ-

λους πολιτισμούς
••να σέβεται τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται άλλοι άνθρωποι
••να αναγνωρίζει ότι οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, τα 

κείμενα των εφημερίδων κτλ. παράγονται από ανθρώπους
••να χρησιμοποιεί τη γλώσσα και πέρα από τις άμεσες, καθημερινές 

του ανάγκες: να αφηγείται εμπειρίες, να διηγείται ιστορίες, να φτιά-
χνει δικές του, να φτιάχνει στιχάκια, να λέει σε άλλους τι ανακάλυ-
ψε για ένα συγκεκριμένο ζήτημα

Ικανότητα απόκτησης γνώσεων
••φωνολογική επίγνωση: να διακρίνει τους ήχους των πρώτων γραμ-

μάτων, να αναγνωρίζει τις ομοιότητες 
••να αναγνωρίζει γράμματα από διάφορα αλφάβητα
••να ξέρει ήχους και λέξεις σε άλλες γλώσσες
•• να διακρίνει τα γράμματα, να αναγνωρίζει σημεία, σύμβολα και σήματα
••να αναγνωρίζει την πραγματικότητα των ΜΜΕ ως κατασκευασμέ-

νη πραγματικότητα· να διακρίνει μεταξύ πραγματικής και εικονικής 
εμπειρίας

••να καταλαβαίνει ότι η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί με 
διάφορα μέσα και με διάφορους τρόπους· να ξέρει ποιο μέσο είναι 
κατάλληλο για κάθε περίσταση

Ικανότητα χρήσης μεθόδων μάθησης
••να εμπλουτίζει τις γνώσεις του για τον εαυτό του και να είναι έτοιμο 

να μάθει από τους άλλους
••να συγκεντρώνει πληροφορίες από διάφορες πηγές· να επιλέγει τι 

είναι χρήσιμο γι’ αυτό το ίδιο
••να χρησιμοποιεί βιβλία και άλλα ΜΜΕ ως πηγές πληροφόρησης
••να πειραματίζεται με όργανα σχεδίασης και γραφής
••να δοκιμάζει τεχνικές καταγραφής γεγονότων ή γνώσεων ως μνη-

μονικά βοηθήματα (σύμβολα, λίστες κ.ά.)
••να καταλαβαίνει τις αρχές στις οποίες στηρίζονται τα συστήματα 

σημείων και συμβόλων· να βλέπει το διάβασμα ως αποκρυπτογρά-
φηση μηνυμάτων

Στόχοι: Ζώντας στον κόσμο, ανακαλύπτοντας τον κόσμο
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προσφέρονται στα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να αλλάζουν και να 
γίνονται όλο και πιο σύνθετες.

Ακόμα και τα πολύ μικρά παιδιά ενδιαφέρονται για τα έργα τέ-
χνης και εντυπωσιάζονται από την αισθητική και την πολυπλοκότητά 
τους. Προσφέροντάς τους μόνο περιορισμένες, και συχνά στερεότυ-
πες –υποτίθεται φιλικές προς τα παιδιά– μορφές τέχνης, υποτιμούμε 
την αντιληπτική τους ικανότητα. Τα παιδιά παίρνουν ερεθίσματα για 
να εκφραστούν, όταν βλέπουν πολλά και διαφορετικά έργα. Εικόνες 
από πίνακες και γλυπτά, αρχιτεκτονικά έργα και σχέδια από διάφορες 
καλλιτεχνικές περιόδους πρέπει να είναι στη διάθεση των παιδιών, σε 
όλους τους παιδικούς σταθμούς.

Τα παιδιά δίνουν μορφή στα οράματά τους μέσω της καλλιτεχνικής 
δραστηριότητας. Η γνωστική και η συμβολική σκέψη, ο συμβιβασμός 
ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία συναντώνται εδώ με 
έναν μοναδικό τρόπο. Η ύπαρξη ισορροπίας μεταξύ του δυνατού και 
του αδύνατου, της πραγματικότητας και της μυθοπλασίας, δίνει στα 
παιδιά την ενέργεια που είναι απαραίτητη για να σχεδιάσουν τον κό-
σμο τους. Γι’ αυτό τα παιδιά χρειάζονται πολλά υλικά, πολλές ευκαι-
ρίες για πειραματισμούς και πολύ ελεύθερο χρόνο για να τα αξιοποιή-
σουν όπως εκείνα θέλουν. Το παρόν είναι σημαντικό· κανένα παιδί 
δεν πρέπει να εξαντλεί τη δημιουργικότητα τού «εδώ και τώρα» για 
να μάθει για «αργότερα».

Τα παιδιά, προσπαθώντας να ανακαλύψουν και να καταλάβουν τον 
κόσμο, ακολουθούν τους δικούς τους δρόμους και χρησιμοποιούν με-
γάλη ποικιλία μεθόδων. Με το σχέδιο, τη ζωγραφική, τη δημιουργία 
κολάζ, τον πειραματισμό με την πλαστελίνη ή το σύρμα, με το νερό 
και το χαρτί, τα παιδιά έρχονται σε στενή επαφή με το περιβάλλον 
τους, επεξεργάζονται τις εμπειρίες τους και προσδίδουν νέα, απολύ-
τως δική τους έκφραση, στις εντυπώσεις τους. Ο Jan Amos Komensky 
(Comenius, 1592 ως 1670) το γνώριζε ήδη: «Τίποτε δεν υπάρχει στο 
μυαλό που να μην υπήρξε κάποτε στις αισθήσεις» 

Η αντίληψη, η αισθητική εξερεύνηση και όλες οι δημιουργικές δρα-
στηριότητες ενός παιδιού συνδέονται στενά με την κατανόηση του κό-
σμου. Το παιδί, όταν ζωγραφίζει, δίνει μορφή σε ό,τι έχει αντιληφθεί 
και να κατανοήσει. Όταν κάνει ένα σχέδιο, σκέφτεται πάνω σ’ αυτό 
που θέλει να απεικονίσει (π.χ., πώς είναι φτιαγμένο, πώς μπορεί να 
απεικονιστεί). Το σχέδιο είναι ένα μέσο που χρησιμοποιεί το παιδί 
για να σκεφτεί. Με άλλα λόγια: αναπαριστάνοντας κάτι, το παιδί το 
ερμηνεύει και το καταλαβαίνει.

Οι δημιουργικές δραστηριότητες των παιδιών, επομένως, συνδυάζουν 
την ανακάλυψη και το συναίσθημα: τα παιδιά βρίσκουν τον τρόπο 
για να καταλάβουν κάτι και, ταυτόχρονα, εκπλήσσονται και νιώθουν 
χαρά με την ανακάλυψη καινούριων πραγμάτων. Η δουλειά της/του 
παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας είναι να συντηρεί και να ενισχύει 
την περιέργεια και τη χαρά της ανακάλυψης που νιώθουν τα παιδιά, 
συνδυάζοντάς τα με νέες δυνατότητες έκφρασης και συναίσθησης. 
Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν 
καλύτερα τα διάφορα συστήματα συμβολικών απεικονίσεων, όπως 
είναι το σύστημα της γραφής. 

Οι ευκαιρίες για καλλιτεχνική δημιουργικότητα πρέπει να γίνονται 
στο πλαίσιο κάποιων σχεδίων εργασίας: εκτός δηλαδή από τα υλικά 
που είναι μονίμως διαθέσιμα στα παιδιά για να τα χρησιμοποιήσουν 
στον ελεύθερο τους χρόνο, θα πρέπει να υπάρχουν οργανωμένα 
σχέδια εργασίας που θα διαρκούν περισσότερο χρόνο και θα υφί-
στανται καλλιτεχνικές διεργασίες. Τα μικρά παιδιά μέχρι τριών ετών 
αποκτούν την πρώτη βασική τους γνώση για τα υλικά και τις τεχνι-
κές μέσα από καλλιτεχνικές δραστηριότητες, ενώ οι δυνατότητες που 

Πεδίο καλλιέργειας:
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
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••Με τι εργαλεία αρέσει στο παιδί να δουλεύει: βούρτσα, μολύβι, 
ρολό, στιλό, ψαλίδι, τρυπάνι, σφυρί, πένσες;

••Ποιο είδος τεχνικών και υλικών ένωσης ενδιαφέρουν το παιδί: κόλ-
λημα, δέσιμο, κάρφωμα, ράψιμο, στερέωμα με συρραπτικό, συνδε-
τήρες;

••Αρέσει στο παιδί να ζωγραφίζει, να σχεδιάζει ή να γράφει ορνιθο-
σκαλίσματα; Προτιμάει να ζωγραφίζει όρθιο, καθιστό ή ξαπλωμένο;

••Υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις εμπειρίες του παιδιού και τις δημι-
ουργικές του δουλειές;

••Πώς εκφράζει το παιδί τις εντυπώσεις του;

••Τι εντυπωσιάζει το παιδί;

••Ποια χρώματα αρέσουν στο παιδί: να φοράει ή να τα φορούν οι 
άλλοι; Ποια χρώματα αρέσουν στο παιδί στη φύση, στο δωμάτιο, σε 
ζωγραφιές, σε σήματα (σήματα ονόματος ή σύμβολα στο βεστιάριο, 
στο μπάνιο κ.α.)

••Ποια χρώματα γνωρίζει το παιδί; Ποιο είναι το αγαπημένο του χρώ-
μα;

••Παρατηρεί το παιδί τις μικρές αλλαγές στην αίθουσα και έξω; Ποιες 
βρίσκει ευχάριστες ή δυσάρεστες;

••Παρατηρεί το παιδί τις διαφορετικές διαβαθμίσεις του φωτός: ζεστό 
φως, λαμπερό φως, ημίφως, σκιές, σκοτάδι;

••Ποια είδη υλικών βρίσκει ευχάριστα ή δυσάρεστα;

••Ποια σχήματα, φόρμες και χρώματα ενδιαφέρουν το παιδί: μαλακά ή 
σκληρά, στρογγυλά ή γωνιώδη, φυσικά ή τεχνητά;

••Πώς συνηθίζει το παιδί να μαθαίνει τις διάφορες τεχνικές; 

••Αρέσει στο παιδί να δουλεύει με τα χέρια του;

••Του αρέσει να χτίζει και να κατασκευάζει;

••Ποια καλλιτεχνικά υλικά του αρέσει να χρησιμοποιεί: πηλό, πλα-
στελίνη, κερί, ξύλο, φλούδες, καρπούς, σύρμα, πέτρες, τουβλάκια, 
ύφασμα, μαλλί, χαρτί, χαρτόνι κτλ.;

••Ποιες μέθοδοι διαχωρισμού ενδιαφέρουν το παιδί: κόψιμο, σκίσιμο, 
σκάλισμα, πριόνισμα, ξεφλούδισμα;

••Ποιες τεχνικές συνένωσης ενδιαφέρουν το παιδί: κόλλημα, δέσιμο, 
βίδωμα, συναρμολόγηση;

••Με ποια είδη χρωμάτων αρέσει στο παιδί να δουλεύει: στιλό, κι-
μωλίες, κάρβουνο, νερομπογιές, χρώματα τοιχογραφίας, χρώματα 
αφίσας, μελάνια, δαχτυλομπογιές, σωληνάρια με χρωστικές;

Το παιδί στον προσωπικό του κόσμο – διευκρινιστικές ερωτήσεις

Το παιδί στον προσωπικό του κόσμο
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Στην καθημερινή ζωή (ενδεικτικά)
••Προγραμματίζει δημιουργικές διαδικασίες σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα και τις εντάσσει στο χρονοδιάγραμμά της/του ••Παρακολουθεί 
τη δημιουργική δουλειά των παιδιών και κάνει παρατηρήσεις 

Ερεθίσματα και υλικά για παιχνίδι
Βλ. σχεδιασμό χώρου και υλικά 

Δουλειά σε σχέδιο εργασίας (ενδεικτικά)
••Γνωριμία με τη γη, τη φωτιά, το νερό, τον αέρα ••Τα μικρότερα παι-
διά κάνουν την πρώτη τους γνωριμία με διάφορα υλικά και αποκτούν 
εμπειρίες, π.χ., με τα χρώματα, τα αποτυπώματα των χεριών τους, 
των ποδιών τους κτλ. ••Τα μεγαλύτερα παιδιά δουλεύουν πάνω σε 
συγκεκριμένα θέματα, π.χ., κάνουν την αυτοπροσωπογραφία τους ή 
το πορτρέτο ενός άλλου παιδιού, αποτυπώνοντας τις εκφράσεις του 
προσώπου τους, όταν είναι ευτυχισμένα, θυμωμένα, ευχαριστημένα, 
θλιμμένα ••Όλα τα παιδιά μπορούν να δουλέψουν με ζυμάρι, νερό, 
χαρτί, υλικά γλυπτικής· παρατηρούν και προκαλούν φαινόμενα του 
φωτός ••Σχεδιάζουν και ζωγραφίζουν με διαφορετικές βούρτσες, με 
πινέλα, ζωγραφίζουν και με τα δύο χέρια, σε καβαλέτο και πάνω στο 
τραπέζι

Σχεδιασμός χώρου και υλικά 
••προσφέρονται στα παιδιά πολλά διαφορετικά χαρτιά και χρώματα 
(νεροχρώματα, λαδομπογιές, χρωστικές κτλ.), πηλός, πλαστελίνη, 
κερί ••προσφέρονται δημιουργικές ευκαιρίες σε κάθε παιδί (ανάλογα 
με τις προτιμήσεις του) ••προσφέρονται καβαλέτα και πάγκοι εργασί-
ας· περιοχές με καθρέφτες ••διαμορφώνεται ένα «μουσείο με θησαυ-
ρούς», όπου τα παιδιά εκθέτουν τους «θησαυρούς» που τα ίδια έχουν 
μαζέψει, π.χ., σπόρους, γυαλιστερές πέτρες, φτερά κτλ.

Έργα της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας

Ικανότητες του εγώ
••να είναι ικανό να παρατηρεί προσεκτικά
••να καταλαβαίνει αυτά που νιώθει όταν έρχεται σε επαφή με τη φύση 

και τον πολιτισμό: να απολαμβάνει την έκπληξη
••να νιώθει αυτοπεποίθηση για το χειρισμό υλικού πολύ διαφορετι-

κών ειδών 
••να έχει επίγνωση των δυνατοτήτων του: μπορώ να ζωγραφίσω/να 

σχεδιάσω/να κάνω κολάζ/να φτιάχνω πράγματα με πηλό
••να συσχετίζει τα χρώματα και τα σχήματα με τα συναισθήματά του
••να αποκτά πρόσβαση σε ένα έργο τέχνης· να θεωρεί κάποιο όμορφο
••να έχει ένα αγαπημένο χρώμα

Κοινωνικές ικανότητες
••να λέει στους άλλους τι προτιμάει και τι δεν του αρέσει και να εξη-

γεί γιατί
••να χρησιμοποιεί τις ευκαιρίες διάφορων μορφών δημιουργικότητας 

στον παιδικό σταθμό και να αναγνωρίζει ότι οι δυνατότητες στο 
σπίτι είναι διαφορετικές

Ικανότητα απόκτησης γνώσεων
••να αποκτήσει βασικές γνώσεις των χρησιμοποιούμενων υλικών, να 

γνωρίζει οδηγίες χρήσης τους
••να ανακαλύψει τις διαφορές ανάμεσα στο μαλακό και το σκληρό, το 

τραχύ και το λείο, το στενό και το φαρδύ, το σφιχτό και το ρευστό, 
το εύκαμπτο και το άκαμπτο κτλ.

••να ξέρει διάφορα χρώματα και τις αποχρώσεις τους
••να είναι ικανό να κόψει· να μπορεί να κόψει σύρμα ή ένα σκοινί, αν 

χρειάζεται για το έργο
••να αποκτήσει εμπειρία με το ξύλο και την ξυλογλυπτική, το πριόνι-

σμα, το κάρφωμα

Ικανότητα χρήσης μεθόδων μάθησης
••να χρησιμοποιεί αυτά που έμαθε σε διαφορετικά υλικά όταν δου-

λεύει με καινούργια υλικά
••να κάνει τις δικές του συλλογές και να συγκεντρώνει τεκμήρια 

Στόχοι: Το παιδί στον προσωπικό του κόσμο
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••Τι αρέσει στο παιδί να κάνει περισσότερο; Να κατασκευάζει, να δου-
λεύει με τον πηλό, να ζωγραφίζει;

••Με ποια υλικά αρέσει σε κάθε παιδί να δουλεύει; Με ξύλο, με πηλό, 
με μέταλλο, με χαρτί ή με χαρτόνι;

••Ποιες τεχνικές το ενδιαφέρουν; Να διαμορφώνει και να αλλάζει τις 
φόρμες, να συναρμολογεί, να αποσυναρμολογεί;

••Βρίσκουν όλα τα παιδιά έμπνευση για τα δημιουργικά τους ενδιαφέ-
ροντα σε βιβλία και εικόνες;

••Χρησιμοποιούνται εικόνες και έργα τέχνης (φωτογραφίες) από τις 
διαφορετικές οικογενειακές κουλτούρες των παιδιών; Ποια πράγματα 
που έχουν στο σπίτι τους τους αρέσουν ιδιαίτερα και δεν τα βρίσκουν 
στον παιδικό σταθμό;

••Σε ποιες δημιουργικές ευκαιρίες δίνεται χώρος και χρόνος; Υπάρχουν 
παιδιά που εξαιτίας αυτού του γεγονότος βρίσκονται σε πλεονεκτική 
ή σε μειονεκτική θέση σε σχέση με κάποια άλλα;

••Πόσο συχνά και σε ποιο περιβάλλον μπορούν να παιδιά να ασκήσουν 
τις αγαπημένες τους δημιουργικές δραστηριότητες;

Το παιδί στην κοινότητα των παιδιών – διερευνητικές ερωτήσεις

Το παιδί στην κοινότητα των παιδιών
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Στην καθημερινή ζωή (ενδεικτικά) 
••παρουσιάζει δουλειές και καθημερινά θέματα από τις διάφορες οι-
κογενειακές κουλτούρες • παρακολουθεί τις αλλαγές του φωτός και 
των χρωμάτων μέσα στις αίθουσες: φως του ήλιου και τεχνητό φως: 
σύγκριση του φωτός του ήλιου με το τεχνητό φως, παιχνίδι με θέατρο 
σκιών • στήνει εκθέσεις μαζί με τα παιδιά • διαθέτει χρόνο για να 
δουν έργα τέχνης (σε βιβλία, σε εκθέσεις, σε παιδικά μουσεία κτλ.) 

Ερεθίσματα και υλικά για παιχνίδι (ενδεικτικά) 
••θέατρο σκιών • δυνατότητα αλλαγών φωτισμού και χειρισμού του 
φωτισμού: ντίμερ, καλειδοσκόπια, πρίσματα, χρωματιστές ζελατίνες, 
φωτογραφικές μηχανές κτλ.

Δουλειά σε σχέδιο εργασίας (ενδεικτικά) 
••Δημιουργία ενός συγκεκριμένου αντικειμένου από πηλό, ξύλο, μέ-
ταλλο, χαρτόνι, χαρτί κτλ. • πραγματοποίηση πειραμάτων με το φως 
και τη σκιά και καταγραφή τους • θεατρικό παιχνίδι και δημιουργία 
σκηνικών

Σχεδιασμός χώρου και υλικά (ενδεικτικά) 
••προβλέπονται κάθε είδους υλικά κατασκευής, στα οποία συμπε-
ριλαμβάνονται μέταλλα και μαγνήτες • διάφορα είδη και εργαλεία 
συγκόλλησης: ζυμάρι, κόλλες, αυτοκόλλητες ταινίες, συρραπτικά, βί-
δες, καρφιά, σφυριά κτλ. • προμήθεια βιβλίων τέχνης που αναφέρο-
νται στους πολιτισμούς προέλευσης των παιδιών και βιβλίων με τους 
αγαπημένους τους καλλιτέχνες • έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής, 
όπου εκτίθενται οι ζωγραφιές και τα γλυπτά των παιδιών, καθώς και 
έργα γνωστών καλλιτεχνών

Έργα της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας

Ικανότητες του εγώ
••να μπορεί να συγκρίνει τα έργα του με τα έργα των άλλων παιδιών: 

«Ζωγραφίζω έτσι, εσύ ζωγραφίζεις αλλιώς»
••να μπορεί να συγκρίνει τα σχέδια του σπιτιού του με τα σχέδια του 

σπιτιού ενός άλλου παιδιού: «Το σπίτι μας είναι έτσι. Πώς είναι το 
δικό σας;»

Κοινωνικές ικανότητες
••να αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι εκφράζονται με διαφορετικούς τρό-

πους 
••να σέβεται τα έργα των άλλων παιδιών
••να επικοινωνεί με τα άλλα παιδιά, στη βάση των δικών του και των 

δικών τους έργων 
••να ανταλλάσσει απόψεις, να κρίνει και να κριτικάρει: «Ωραίο», «Δεν 

είναι καλό»· να εντοπίζει αυτό που αρέσει στους άλλους, αυτό που 
τους ταιριάζει

••να αφήνει τον χώρο εργασίας σε κατάσταση που να επιτρέπει στους 
άλλους να αρχίσουν αμέσως να δουλεύουν εκεί

Ικανότητα απόκτησης γνώσεων
••να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί δημιουργικές τεχνικές, οι οποίες 

μπορεί να προέρχονται και από τις διαφορετικές κουλτούρες των 
παιδιών

••να γνωρίζει τα διάφορα χρώματα, τα υλικά και τις διαδικασίες επε-
ξεργασίας

••να χρησιμοποιεί τα εργαλεία και τα όργανα σωστά και να τα καθα-
ρίζει

••να γνωρίζει τις πολιτισμικές διαφορές

Ικανότητα χρήσης μεθόδων μάθησης
••να γνωρίζει πειραματικές μεθόδους
••να μάθει να εκτιμά τους κινδύνους

Στόχοι: Το παιδί στην κοινότητα των παιδιών
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••Ποια ιστορικά ή σύγχρονα κτίρια και ποιοι τύποι κτιρίων υπάρχουν 
στην περιοχή μας; Ποια έργα τέχνης, γλυπτά και μνημεία μπορούμε 
να ανακαλύψουμε; Με τι είναι εξοικειωμένα τα παιδιά (π.χ., με τους 
πλακόστρωτους δρόμους, τα φώτα των δρόμων, τις εισόδους των 
κτιρίων, τις τοιχογραφίες, τα πάρκα;)

••Τα παιδιά γνωρίζουν μουσεία ή/και γκαλερί;

••Ποιες επαφές με την τέχνη πραγματοποιούν τα παιδιά με τους γο-
νείς;

••Υπάρχουν καλλιτέχνες ή τεχνίτες στην περιοχή; Οι γονείς εμπλέκο-
νται σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες;

••Σε ποιες δραστηριότητες δίνεται χώρος στον παιδικό σταθμό και πό-
σος;

••Η διακόσμηση περιλαμβάνει αναπαραγωγές από έργα γνωστών καλ-
λιτεχνών;

••Υπάρχει στούντιο ή και εργαστήριο για έργα μεγάλης κλίμακας; Μπο-
ρεί κανείς να δουλέψει σε ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα για μεγάλο 
διάστημα;

••Υπάρχουν εικόνες και έργα των παιδιών που εκτίθενται στο κατάλλη-
λο πλαίσιο; 

Ζώντας στον κόσμο, ανακαλύπτοντας τον κόσμο – διερευνητικές ερωτήσεις

Ζώντας στον κόσμο, ανακαλύπτοντας τον κόσμο
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Στην καθημερινή ζωή (ενδεικτικά) 
••διαμορφώνει ένα ατελιέ ή και έναν χώρο για ζωγραφική και άλλες 
δημιουργικές δραστηριότητες • προσκαλεί καλλιτέχνες και δασκά-
λους εικαστικών • παρουσιάζει έργα από διάφορες εποχές, στιλ και 
πολιτισμούς και αφήνει στα παιδιά χρόνο για να τα παρατηρήσουν 
προσεκτικά • οργανώνει εκθέσεις των παιδικών έργων από διάφορες 
εποχές και πολιτισμούς

Ερεθίσματα και υλικό για παιχνίδι
(Βλ. Σχεδιασμός χώρου και υλικά)

Δουλειά σε σχέδιο εργασίας
••παιδιά και ενήλικες στήνουν μαζί μικρά θεατρικά έργα· τα εμπλου-
τίζουν με ηχογραφήσεις, με ή χωρίς βίντεο ή με φωτογραφίες • ζω-
γραφίζουν εικόνες των παιδιών του κόσμου χωρίς προκαταλήψεις και 
στερεότυπα • τι είναι τα ψηφιδωτά και πώς φτιάχνονται; Τα παιδιά 
φτιάχνουν ψηφιδωτά; • φωτογραφικές εξορμήσεις στην περιοχή: τα 
παιδιά μαθαίνουν τα βιτρό· ανακαλύπτουν κτίρια από διάφορες επο-
χές… • γνωρίζουν καλλιτέχνες, άντρες και γυναίκες σύγχρονους ή 
παλαιότερων εποχών και το έργο τους • αποσυναρμολογούν έργα 
τέχνης και τα ξαναενώνουν για να φτιάξουν κάτι καινούριο • ανακα-
λύπτουν τρόπους για να φτιάχνουν χρώματα, ξεχωρίζουν τα χρώματα 
στα συστατικά τους, πειραματίζονται με τεχνικές βαψίματος • φτιάνουν 
κοσμήματα και μοντέλα • συγκρίνουν φωτογραφίες, εικόνες από τον 
υπολογιστή, ζωγραφιές και εκτυπώσεις· αναπαράγουν ζωγραφιές

Σχεδιασμός χώρου και υλικά (ενδεικτικά) 
••δημιουργία εκθεσιακών χώρων: στον τοίχο, κάδρα, κουτιά με εκθέ-
ματα ••αντικείμενα για μεταμφίεση, με διάφορη θεματολογία (μοντέ-
λα, παλιές φωτογραφίες) • βιβλία που αναφέρονται σε καλλιτέχνες 
και στο έργο τους • υλικά για χτίσιμο και μοντελισμό • φωτογραφίες 
περίφημων κτιρίων (π.χ., πύργοι και ουρανοξύστες ή εκκλησίες και 
τζαμιά) • φωτογραφικές μηχανές και ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Έργα της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας

Ικανότητες του εγώ
••να ξέρει με ποια υλικά και τεχνικές έχει ήδη δουλέψει
••να γνωρίζει τις προτιμήσεις του

Κοινωνικές ικανότητες
••να σέβεται τις μορφές έκφρασης των άλλων
••να κάνει κάτι μαζί με άλλους, π.χ., μαζί με καλλιτέχνες
••να ανακαλύπτει ομοιότητες και διαφορές στις τέχνες και στα χειρο-

τεχνήματα

Ικανότητες απόκτησης γνώσεων
••να αποκτήσει βασική οικολογική επίγνωση, π.χ., για τα επικίνδυνα 

υλικά
••να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας
••να γνωρίζει έργα διάφορων εποχών και στιλ και να τα βλέπει σε 

σχέση με τις δικές του δραστηριότητες
••να γνωρίζει δημιουργικές τεχνικές άλλων πολιτισμών
••να μπορεί να διαφοροποιήσει ανάμεσα στις σημερινές και τις πα-

λαιότερες μορφές έκφρασης: πώς έμοιαζαν τα έργα των ανθρώπων 
παλαιότερα και πώς μοιάζουν σήμερα;

••να γνωρίζει σχετικά με τις σύγχρονες τεχνικές δημιουργίας: γρα-
φικά και εμψύχωση στον υπολογιστή, προσομοίωση εικόνας στον 
υπολογιστή, κτλ.

••να μάθει να διακρίνει την ‘ομορφιά της φύσης’, ακόμα και στα δια-
μορφωμένα τοπία (πάρκα, κήπους)

Ικανότητα χρήσης μεθόδων μάθησης
••να ξέρει ότι υπάρχουν διάφορες μέθοδοι καταγραφής στοιχείων: 

φωτογραφίες, ηχογραφήσεις, ταινίες, βιβλία, ντοσιέ, κτλ.
••να αναπτύξει μια αίσθηση της ιστορίας: να γνωρίζει τις έννοιες 

«πολύ παλιά» και «εκείνες τις μέρες», «τώρα» και «στο μέλλον»
••να είναι ικανό να προγραμματίσει μια μελλοντική δραστηριότητα 

και να κανονίσει συναντήσεις με άλλους, να αναπτύξει οραματι-
σμούς

Στόχοι: Ζώντας στον κόσμο, ανακαλύπτοντας τον κόσμο
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Το κουκλοθέατρο είναι μια δραστηριότητα που συντίθεται από πολ-
λές τέχνες μαζί. Μπορεί, όμως, να χωριστεί σε διάφορα μέρη (επι-
λογή και/ή διαμόρφωση σεναρίου, κατασκευή της κούκλας και των 
σκηνικών, χειρισμός–παίξιμο της κούκλας, αφήγηση) που μπορούμε 
να τα δουλέψουμε αυτόνομα, είτε με όλα τα παιδιά μαζί, είτε σε ομά-
δες, έχοντας πάντα ως τελικό στόχο την ίδια τη θεατρική πράξη. Το 
κουκλοθέατρο είναι πολύ κοντά στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, 
για τον λόγο ότι οι κούκλες ως παιχνίδια, αλλά και ως συμβολικά 
αντικείμενα, ανήκουν άμεσα στον κόσμο των παιδιών.

Η κατασκευή μιας θεατρικής κούκλας διαφέρει από τις υπόλοιπες 
χειροτεχνίες των παιδιών, γιατί το άμορφο υλικό, παίρνοντας τη μορ-
φή και την υπόσταση ενός ζωντανού πλάσματος, αποτελεί στην ουσία 
ένα καθρέφτη της υποκειμενικότητάς τους.

Όταν ένα παιδί κατασκευάζει μια κούκλα ή μια φιγούρα, έχει στο 
μυαλό του το κομμάτι του κόσμου που θέλει να απεικονίσει (π.χ., πώς 
είναι φτιαγμένο, πώς μπορεί να απεικονιστεί). Όταν, στη συνέχεια, το 
παιδί ζωντανεύει την κούκλα του, χρησιμοποιεί την κίνηση και την 
ομιλία για να σκεφτεί το συγκεκριμένο κομμάτι του κόσμου και μέσω 
της αναπαράστασης να το ερμηνεύσει και να το κατανοήσει.

Το παιδί, μέσα από τις θεατρικές δραστηριότητες, μαθαίνει παίζο-
ντας τα γεγονότα της ζωής, ερμηνεύει την ανθρώπινη συμπεριφορά, 
αναλύει τους χαρακτήρες, δημιουργεί μέσω της μεταμόρφωσής του 
τις δικές του προτάσεις. Γίνεται καλλιτέχνης, κατασκευαστής, μυθο-
πλάστης, δημιουργός, ενεργός κριτικός θεατής.

Το θέατρο, η μουσική, ο χορός, πρώτα μαζί και αργότερα χωριστά, 
αποτέλεσαν πρωταρχικές μορφές έκφρασης για τον άνθρωπο. Το θέ-
ατρο επιτρέπει τη διερεύνηση θεμάτων και την έκφραση συναισθημά-
των και προβληματισμών, με έναν τρόπο έμμεσο, που δίνει τη δυ-
νατότητα στους ανθρώπους να επεξεργαστούν τα ζητήματα που τους 
απασχολούν και να φτάσουν στη λύση τους, στην κάθαρση, χωρίς να 
υποχρεωθούν να εκτεθούν άμεσα. Το θέατρο προσφέρει, τόσο στον 
ηθοποιό όσο και στον θεατή, τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα «σω-
σία» που θα αναλάβει δράσεις και θα έχει αποτελέσματα τα οποία θα 
προαγάγουν την ανακάλυψη του εαυτού και την επίλυση εσωτερικών 
συγκρούσεων.

Στα παιδιά, οι θεατρικές δραστηριότητες δίνουν την ευκαιρία για μια 
πολύπλευρη ανάπτυξη: προσφέρονται για σωματική άσκηση, συμβο-
λικό παιχνίδι, επεξεργασία συναισθημάτων, καλλιέργεια της σχέσης 
με τους άλλους και κατανόηση του κόσμου γύρω τους. Τα παιδιά της 
προσχολικής ηλικίας, μέσα από το αυθόρμητο παιχνίδι τους, αναλαμ-
βάνουν ρόλους και δραματοποιούν γεγονότα. Μπορούμε, επομένως, 
με βάση το παιχνίδι, να αναπτύξουμε τους κώδικες μιας θεατρικής 
παιδείας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά, παράλληλα με την προ-
σωπική τους ένταξη στο κοινωνικό πλαίσιο, να περάσουν σταδιακά σε 
μια πιο σύνθετη αντίληψη του κόσμου.

Οι θεατρικές δραστηριότητες των παιδιών συνδυάζουν την ανακά-
λυψη και το συναίσθημα: τα παιδιά βρίσκουν τον τρόπο για να κα-
ταλάβουν κάτι και, ταυτόχρονα, εκπλήσσονται και νιώθουν χαρά με 
την ανακάλυψη καινούριων πραγμάτων. Η διατήρηση της περιέργειας 
και της χαράς της ανακάλυψης, σε συνδυασμό με τις νέες δυνατότητες 
έκφρασης και συναίσθησης, είναι σημαντικό παιδαγωγικό έργο.

Στα θεατρικά παιχνίδια, τα παιδιά αναλαμβάνουν να ‘‘παίξουν’’ τον 
εαυτό τους, γιατί δεν υπάρχουν ούτε προκαθορισμένοι ρόλοι, ούτε 
θεατρικό έργο. Μπορούν να ‘‘παίξουν’’ μια ιδέα, ένα στιγμιότυπο ή 
ένα συναίσθημα, κι όλα αυτά να αποτελέσουν ευκαιρία για συζήτηση 
που θα τα οδηγήσει στην έκφραση των σκέψεών τους, είτε μιλώντας 
γι’ αυτό που σκέφτονται και αισθάνονται, είτε δημιουργώντας μια 
δική τους ιστορίας. 

Πεδίο καλλιέργειας:
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
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••Τι ρόλους αναλαμβάνει το παιδί;

••Εκφράζει το παιδί τα βιώματά του;

••Ποια ρούχα από τη γωνιά της μεταμφίεσης αρέσουν στο παιδί; Του 
αρέσει να ντύνεται το ίδιο ή να βλέπει να τα φορούν οι άλλοι; 

••Ποιους χώρους επιλέγει το παιδί για να παίξει (τους ήδη διαμορφω-
μένους, όπως το κουκλόσπιτο, ή όχι); Κοιτάζεται στον καθρέφτη; 

••Παίζει με τις κούκλες στο κουκλόσπιτο; 

••Οργανώνει φανταστικά παιχνίδια;

••Παίζει με τις κούκλες στη γωνιά του κουκλοθέατρου; Ποιες κούκλες 
προτιμάει; Μιλάει κρυμμένο πίσω από την κούκλα;

••Επιλέγει αντικείμενα για το συμβολικό του παιχνίδι;

••Πώς το παιδί συνηθίζει να μαθαίνει τις διάφορες τεχνικές; 

••Αρέσει στο παιδί να δουλεύει με τα χέρια του;

••Του αρέσει να κατασκευάζει κούκλες/φιγούρες; ‘‘Παίζει’’ την ώρα που 
κατασκευάζει;

••Δημιουργεί τις συνθήκες για ελεύθερο αυτοσχεδιασμό;

••Ποιες τεχνικές κατασκευής τού αρέσουν περισσότερο;

Το παιδί στον προσωπικό του κόσμο – διερευνητικές ερωτήσεις

Το παιδί στον προσωπικό του κόσμο
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Στην καθημερινή ζωή (ενδεικτικά) 
••προγραμματίζει τακτικά δημιουργικές διαδικασίες και τις εντάσσει 
στο χρονοδιάγραμμά της/του ••παρακολουθεί, κάνει παρατηρήσεις 
για τη δημιουργική δουλειά των παιδιών ••μέσω της κούκλας της 
τάξης απευθύνεται προσωπικά σε κάθε παιδί

Ερεθίσματα και υλικά για παιχνίδι
••κούκλες κουκλοθέατρου ••μια μικρή σκηνή (αυτοσχέδια ή κάποιος 
χώρος ειδικά διαμορφωμένος) ••φώτα/φακοί ••υφάσματα/μάσκες

Δουλειά σε σχέδιο εργασίας (ενδεικτικά) 
••Τα μικρότερα παιδιά έχουν την πρώτη τους γνωριμία με τη κατα-
σκευή μιας κούκλας· π.χ., Τα χέρια μας οι πρώτες κούκλες, Ζωγρα-
φίζουμε τα δακτυλάκια… ••Τα μεγαλύτερα παιδιά δουλεύουν με πιο 
συγκεκριμένα υλικά·π.χ., κάνουν το κεφάλι της κούκλας με χαρτο-
πολτό ή με φελιζόλ, σκαλίζουν την πρώτη τους φιγούρα και στη 
συνέχεια στήνουν μικρές αυτοσχέδιες παραστάσεις • Όλα τα παιδιά 
μπορούν να δουλέψουν με άχρηστα υλικά και να συνδέσουν το έργο 
αυτό με την ανακύκλωση ••Φτιάχνουν τη δική τους ιστορία και τη 
δραματοποιούν, ζωγραφίζουν τις προσκλήσεις και τα προγράμματα 
και προσκαλούν τους γονείς τους

Σχεδιασμός χώρου και υλικά (ενδεικτικά) 
••Η παιδαγωγός οργανώνει τη γωνιά μεταμφίεσης και κουκλοθέα-
τρου (ένα μπαούλο με ρούχα, έναν καθρέφτη, υφάσματα, ένα καλάθι 
με κούκλες κουκλοθέατρου). ••Η κούκλα της τάξης είναι σε ετοιμό-
τητα είναι και στη διάθεση της παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας και 
των παιδιών. ••Οργανώνει κατασκευές κούκλας με άχρηστα υλικά ή 
κλασικά υλικά (φελιζολ, χαρτοπολτός).

Έργα της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας

Ικανότητες του εγώ
••να είναι ικανό να αναλαμβάνει ρόλους 
••να καταλαβαίνει αυτά που νιώθει όταν έρχεται σε επαφή με τον 

πολιτισμό και την παράδοση, και να απολαμβάνει την έκπληξη
••να αισθάνεται αυτοπεποίθηση στον χειρισμό θεατρικών τεχνικών,, 

στο θεατρικό παιχνίδι, στη δραματοποίηση, στο κουκλοθέατρο, στο 
θέατρο σκιών

••να έχει επίγνωση των δυνατοτήτων του: μπορώ να κατασκευάσω, 
να αυτοσχεδιάσω, να συνεργαστώ, να συμμετέχω σε μια θεατρική 
δράση

••να συσχετίζει τον ρόλο που αναλαμβάνει με τα συναισθήματά του
••να μπορεί να παρακολουθήσει ένα θεατρικό έργο ως ενεργός θεα-

τής
••να έχει αντίληψη του χώρου, του χρόνου, της ομοιότητας/διαφοράς 

κίνησης

Κοινωνικές ικανότητες
••να δουλεύει συλλογικά, να συνεργάζεται, να οργανώνει, να αλλη-

λεπιδρά με τους άλλους, να επικοινωνεί 
••να μπορεί να εξηγεί τι προτιμάει, τι δεν του αρέσει  και να εξηγεί 

γιατί
••να μπορεί να εκθέτει τον εαυτό του σε κοινό (θεατές)
••να παρατηρεί 
••να εμπιστεύεται τα άλλα παιδιά 

Ικανότητα απόκτησης γνώσεων
••να χρησιμοποιεί τις ευκαιρίες που του προσφέρονται για να ανα-

πτύσσει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του
••να δοκιμάζει τις θεατρικές τεχνικές και να τις απολαμβάνει
••να δέχεται να υποδυθεί ρόλους στο παιχνίδι
••να είναι ικανό να κατασκευάσει μια κούκλα με άχρηστα υλικά 
••να μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του μέσα από τον ρόλο 

του
••να αποκτήσει εμπειρία στις διαφορετικές τεχνικές και στον τρόπο 

παιξίματος (φως/σκιά, κούκλα/κουκλοθέατρο, δραματοποίηση/
ρόλος)

••να ανακαλύψει τα υλικά και τη χρήση τους

Ικανότητα χρήσης μεθόδων μάθησης
••να χρησιμοποιεί αυτά που έμαθε με διαφορετικά υλικά και σε δια-

φορετικό χώρο

Στόχοι: Το παιδί στον προσωπικό του κόσμο
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••Έχουν πάει τα παιδιά στο θέατρο/κουκλοθέατρο; Πόσο συχνά πηγαί-
νουν;

••Τι αρέσει στο κάθε παιδί περισσότερο; Να έχει τον ρόλο του θεατή, 
του κατασκευαστή ή του εμψυχωτή;

••Τι ρόλους επιλέγουν συνήθως τα παιδιά;

••Ποιο είδος/τεχνική συνήθως προτιμούν;

••Ασχολούνται τα παιδιά με θεατρικές δραστηριότητες, και κατά πόσο 
αυτές είναι συνδεδεμένες με τη ζωή του παιδικού σταθμού;

••Είναι η κούκλα της τάξης μια δυναμική παρουσία στη ζωή της τάξης 
με τις δικές της αναφορές;

••Η γωνιά του κουκλοθέατρου και της μεταμφίεσης λειτουργεί ως χώ-
ρος μιας ελεύθερης δημιουργικής έκφρασης;

Το παιδί στην κοινότητα των παιδιών – διερευνητικές ερωτήσεις

Το παιδί στην κοινότητα των παιδιών
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Στην καθημερινή ζωή (ενδεικτικά) 
••παρουσιάζει με την κούκλα της τάξης καθημερινά θέματα  ••εκμε-
ταλλεύεται ευκαιρίες για να παρουσιάσει καινούριες τεχνικές ή θεα-
τρικά παιχνίδια ••οργανώνει μια παρουσίαση /παράσταση μαζί με τα 
παιδιά ••οργανώνει εξόδους σε παιδικές παραστάσεις ••προετοιμάζει 
θεατρικά παιχνίδια, δραματοποιήσεις βασισμένες σε ένα αγαπημένο 
παραμύθι των παιδιών, κάποιο τραγούδι κτλ . ••οργανώνει έναν αυ-
τοσχεδιασμό με αφορμή πρόσφατες εικόνες ή εμπειρίες των παιδιών,  
••οργανώνει μια παράσταση κουκλοθέατρου με τις κούκλες που έχουν 
κατασκευάσει τα παιδιά ή ένα θέατρο σκιών

Ερεθίσματα και υλικό για παιχνίδι (ενδεικτικά) 
••σκηνή για κουκλοθέατρο /θέατρο σκιών ••χώρος και υλικά για θεα-
τρικές δραστηριότητες ••υλικά για φωτισμό και για ηχητική επένδυση 
παραστάσεων (π.χ., προβολείς, κασετόφωνα)

Δουλειά σε σχέδιο εργασίας (ενδεικτικά) 
••συνεργασία για τη δημιουργία μιας συγκεκριμένης θεατρικής παρά-
στασης ••αυτοσχεδιασμοί ••θεατρικά παιχνίδια 

Σχεδιασμός χώρου και υλικά (ενδεικτικά) 
••κάθε είδους υλικά κατασκευής, περιλαμβανομένων «άχρηστων» 
υλικών ••διάφορα υφάσματα και υλικά για μεταμφίεση ••προμήθεια 
βιβλίων για τη θεατρική έκφραση στους πολιτισμούς προέλευσης των 
παιδιών ••προγράμματα από αγαπημένες παραστάσεις των παιδιών, 
βίντεο, dvd και αφίσες 

Έργα της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας

Ικανότητες του εγώ
••να βλέπει τον ρόλο του πέρα από τον εαυτό του, να μπορεί να 

συνεργαστεί, να επικοινωνεί, να κάνει διάλογο, να οργανώσει μια 
δική του ιδέα, να δέχεται τις ιδέες των άλλων 

••να παρακολουθεί τους θεατρικούς αυτοσχεδιασμούς των άλλων και 
να συμμετέχει ως θεατής, να διασκεδάζει

••να αναγνωρίζει κάποιες θεατρικές εκφράσεις 

Κοινωνικές ικανότητες
••να επικοινωνεί να συμμετέχει και να συνεργάζεται με τα άλλα παι-

διά για ένα συλλογικό αποτέλεσμα
••να σέβεται τη δουλειά των άλλων παιδιών, να αποδέχεται τη γνώμη 

των άλλων, να ανταλλάσσει ιδέες
••να έχει άποψη και να τη δικαιολογεί (Τι μου άρεσε σε μια παράστα-

ση, και γιατί) 
••να αναγνωρίζει τους συντελεστές μιας θεατρικής παράστασης (ηθο-

ποιούς, σκηνοθέτες κτλ.), και να σέβεται τον χώρο 

Ικανότητα απόκτησης γνώσεων
••να ξέρει και να χρησιμοποιεί δημιουργικά τεχνικές που προάγουν 

τη θεατρική του έκφραση
••να αναγνωρίζει παραδοσιακές τεχνικές θεατρικής έκφρασης και να 

τις συσχετίζει με παραδόσεις από την κουλτούρα άλλων παιδιών

Ικανότητα χρήσης μεθόδων μάθησης
••να μπορεί να πειραματίζεται με υλικά και τεχνικές
••να μάθει να συντονίζει τις κινήσεις του με τις κινήσεις των άλλων
••να μπορεί να αναλαμβάνει τον ρόλο του μαζί με άλλους

Στόχοι: Το παιδί στην κοινότητα των παιδιών
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••Ποια θέατρα υπάρχουν στη γειτονιά των παιδιών και τι παίζουν;

••Ποιες παραστάσεις με άλλες τεχνικές έχουν δει τα παιδιά;

••Υπάρχουν θεατρικά μουσεία στην περιοχή που βρίσκεται ο παιδικός 
σταθμός;

••Ξέρουν πώς λειτουργεί ένα θέατρο και ποιοι είναι οι συντελεστές 
του;

••Σε ποιες παραστάσεις πηγαίνουν τα παιδιά με τους γονείς τους; 

••Έχει παίξει στον παιδικό σταθμό κάποιος επαγγελματίας κουκλοπαί-
κτης ή καραγκιοζοπαίκτης; 

••Υπάρχει χώρος στον παιδικό σταθμό για να φιλοξενήσει κάποια θεα-
τρική παράσταση;

••Τι διευθετήσεις μπορούν να γίνουν στον παιδικό σταθμό για να εξα-
σφαλιστεί χώρος/υποδομή για μια θεατρική παράσταση των παι-
διών;

Ζώντας στον κόσμο, ανακαλύπτοντας τον κόσμο – διερευνητικές ερωτήσεις

Ζώντας στον κόσμο, ανακαλύπτοντας τον κόσμο
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Στην καθημερινή ζωή (ενδεικτικά) 
••διαμορφώνει ένα ατελιέ και/ή έναν χώρο για θεατρικές δραστηρι-
ότητες ••καλεί στον παιδικό σταθμό ηθοποιούς, κουκλοπαίκτες και 
καραγκιοζοπαίκτες ••οργανώνει μια επίσκεψη στο θέατρο για να πα-
ρακολουθήσουν τα παιδιά μια παράσταση ••συζητάει με τα παιδιά για 
την παράσταση που είδαν, μιλάνε για την υπόθεση, τους ηθοποιούς, 
τις τεχνικές κτλ. ••παρουσιάζει μια μικρή παράσταση στον χώρο της 
τάξης, με μια ποικιλία θεμάτων, και παίρνει από αυτό αφορμή για 
άλλες δραστηριότητες

Ερεθίσματα και υλικά για παιχνίδι (ενδεικτικά)
(βλέπε σχεδιασμός χώρου και υλικά)

Δουλειά σε σχέδιο εργασίας (ενδεικτικά) 
••Παιδιά και ενήλικες στήνουν μικρά θεατρικά έργα με διάφορα θέμα-
τα από το περιβάλλον τους (π.χ., η πόλη μας, το κτίριο του δημαρχεί-
ου) κατασκευάζουν τα σκηνικά, ζωγραφίζουν και συμπληρώνουν με 
ηχογραφήσεις και/ή βίντεο ή φωτογραφίες ••Μαθαίνουμε για τις θε-
ατρικές εκφράσεις του κόσμου χωρίς προκαταλήψεις και στερεότυπα 
••Βλέπουμε μια παράσταση, φτιάχνουμε έναν φάκελο παρουσίασης 
της παράστασης, με φωτογραφίες, αφίσες, πρόγραμμα ••Γνωρίζουμε 
άντρες και γυναίκες καλλιτέχνες του θεάτρου και μαθαίνουμε για το 
έργο τους

Σχεδιασμός χώρου και υλικά (ενδεικτικά)
••δημιουργία χώρων για το θέατρο: χώρος για έκθεση αντικειμένων 
από το θέατρο, κουτιά με εκθέματα ••αντικείμενα για μεταμφίεση με 
διάφορα θέματα (μοντέλα, παλιές φωτογραφίες) ••βιβλία για θεατρικές 
παραστάσεις ••υλικά για κατασκευές – όλα τα υλικά είναι χρήσιμα!

Έργα της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας

Ικανότητες του εγώ
••να ξέρει με ποια υλικά και με ποιες τεχνικές έχει ήδη δουλέψει
••να αναπτύσσει πρωτοβουλίες για τη θεατρική απόδοση γεγονότων 

του κόσμου του
••να μπορεί να αποδίδει συναισθήματα και καταστάσεις, χρησιμοποι-

ώντας ελεύθερα και δημιουργικά τη φαντασία του

Κοινωνικές ικανότητες
••να αντιλαμβάνεται τις διαφορετικές μορφές έκφρασης άλλων πολι-

τισμών
••να είναι ανοιχτό και διαθέσιμο για συνεργασία με άλλους
••να ανακαλύπτει ομοιότητες και διαφορές στα διάφορα είδη καλλι-

τεχνικής έκφρασης

Ικανότητα ανάπτυξης γνώσεων
••να μάθει για τα διάφορα είδη θεατρικής έκφρασης και να αναγνω-

ρίζει τις διαφορές στην προέλευσή τους
••να αποκομίζει γνώσεις για τον κόσμο μέσα από μια θεατρική παρά-

σταση
••να μάθει για τους τρόπους σκέψης, τα ήθη και τις συνήθειες άλλων 

πολιτισμών
••να μπορεί να διακρίνει ανάμεσα στις παλαιότερες και τις σύγχρονες 

μορφές θεατρικής έκφρασης
••να είναι ανοιχτό στις καινοτομίες και να χαίρεται τις διαφορετικές 

μορφές θεατρικής αναπαράστασης
••να μάθει να βλέπει κριτικά το έργο των άλλων

Ικανότητα χρήσης μεθόδων μάθησης
••να μαθαίνει μέσα από μια θεατρική δραστηριότητα να ελευθερώνει 

τα συναισθήματά του και να δέχεται τα συναισθήματα των άλλων
••να είναι ικανό να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες που έχει για θεα-

τρική έκφραση για να παραγάγει γνώση σε άλλα πεδία 

Στόχοι: Ζώντας στον κόσμο, ανακαλύπτοντας τον κόσμο
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μουσική είναι καλή για την ανάπτυξη της νοημοσύνης των μικρών 
παιδιών και για την εσωτερική τους αρμονία. Η παραγωγή μουσικής 
έχει θετική επίδραση στη σχολική συμπεριφορά των παιδιών. Τα παι-
διά που κάνουν μουσική είναι πολύ πιθανότερο να αναπτύξουν μια 
θετική εικόνα του εαυτού, απ’ ό,τι τα παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς 
να έχουν δεχτεί καθόλου αυτό το ερέθισμα.

Έχει επίσης υποστηριχτεί ότι οι συνειδητές μουσικές εμπειρίες συν-
δέονται στενά με την ανάπτυξη γλωσσικών και μαθηματικών δεξιοτή-
των. Το τραγούδι και οι δημιουργικές μιμήσεις ήχων διαμορφώνουν 
μια διαρκή βάση για την κατάκτηση της γλώσσας. Τα παιδιά μαθαίνουν 
για την αναπνοή και την παραγωγή των ήχων –πράγμα που αποτελεί 
προϋπόθεση για έναν ρέοντα λόγο. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τη 
συμβολική αναπαράσταση της μουσικής με νότες, κι έτσι καταλαβαί-
νουν ακόμα καλύτερα τη διαδικασία της γραφής. Οι μελωδίες και 
οι ρυθμοί χτίζουν τη μουσική ακολουθώντας μαθηματικές αρχές. Γι’ 
αυτό τον λόγο, οι παιδαγωγοί και τα παιδιά πρέπει να προσέχουν 
ώστε η μελωδία να ακολουθεί τον ρυθμό. Αυτό γίνεται ευκολότερα 
όταν υπάρχει η συνοδεία ενός οργάνου και η σωματική έκφραση, με 
χορό ή με άλλες μορφές κίνησης. Οι ειδικοί για την αναπνοή και τις 
τεχνικές της φωνής τονίζουν πόσο σημαντικό είναι να τραγουδάει 
κανείς μαζί με τα παιδιά στη δική τους υψηλή έκταση φωνής.

Η μουσική και τα ακουστικά σήματα ή τα τραγούδια είναι, επίσης, ένα 
κλασικό μέσο για την αρχή και το τέλος καθημερινών, επαναλαμβα-
νόμενων καταστάσεων. Ένα επιλεγμένο τραγούδι δίνει το σήμα για 
να συγκεντρωθούν τα παιδιά σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, 
π.χ., το γεύμα, ή μπορεί να σημάνει το κλείσιμο μιας δραστηριότητας, 
όπως η συζήτηση της ομάδας, με ένα ενιαίο και συνοπτικό τρόπο.

Για πολλά παιδιά και ενήλικες, η μουσική είναι μια πηγή πλούσιων 
συγκινήσεων και μεγάλης απόλαυσης. Η αίσθηση της μουσικότητας 
ανήκει στις πρωταρχικές ικανότητες των ανθρώπων, και την έχουν 
ήδη από τη γέννησή τους – και πιθανότατα ακόμη και πριν από τη 
γέννησή τους. Κάθε ανθρώπινο πλάσμα γεννιέται με την εμπειρία 
του ρυθμού – του χτύπου της καρδιάς της μητέρας. Κάθε άνθρωπος 
διαθέτει ένα μουσικό όργανο – τη φωνή του.

Αυτές οι εμπειρίες διαμορφώνουν τα βασικά συστατικά στοιχεία της 
μουσικής, που είναι η μελωδία, ο ρυθμός και ο τόνος. Για τους περισ-
σότερους ανθρώπους, η ακοή είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για 
την προσέγγιση της μουσικής, και το πιο σημαντικό όργανο για την 
παραγωγή μουσικής είναι η φωνή. Τα νεογέννητα μωρά μπορούν να 
κάνουν τη διάκριση ανάμεσα σε τόνους, ρυθμούς και φωνές. Τα βρέ-
φη χαίρονται να ακούν τόνους και ήχους και απολαμβάνουν ιδιαίτερα 
να παράγουν τους δικούς τους τόνους και ήχους. Τα κάπως μεγαλύτε-
ρα παιδιά συχνά τα συναντάμε να σιγοτραγουδάνε, ενώ επιδίδονται σε 
έντονες δραστηριότητες. Από αυτή την άποψη, τα παιδιά στην ουσία 
μαθαίνουν μουσική διαισθητικά.

Όταν τα παιδιά ακούν συνειδητά μουσική, τότε οι αντιληπτικές τους ικα-
νότητες διαφοροποιούνται. Για τον λόγο αυτό, το μουσικό ρεπερτόριο 
του παιδικού σταθμού πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο απλά παιδικά 
τραγουδάκια, αλλά και ενδιαφέροντα, πολύπλοκα μουσικά κομμάτια. 

Στο παρελθόν, υπήρχε η πεποίθηση πως η μουσικότητα ήταν ένα τα-
λέντο του παιδιού, προκαθορισμένο από τη γέννηση, και ότι μόνο τα 
παιδιά με μεγάλο μουσικό ταλέντο άξιζε τον κόπο να κάνουν μαθήμα-
τα μουσικής ή να μάθουν κάποιο όργανο από μικρά. Αργότερα, όμως, 
επικράτησε η άποψη ότι οι επαφές των παιδιών της πρώτης παιδικής 
ηλικίας με τη μουσική μπορεί να είναι πολύ ευεργετικές και ότι η 
μουσική μπορεί να έχει θετικές επιδράσεις όταν προσφέρεται σε όλα 
τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία. Η παραγωγή μουσικής δεν ανα-
πτύσσει μόνο την εκλέπτυνση της ακοής των παιδιών και τον έλεγχο 
της φωνής ή ενός οργάνου. Έχει επίσης επίδραση στη σκέψη και στην 
ψυχή των παιδιών, που πάει πολύ πέρα από την ίδια τη μουσική. Η 

Πεδίο καλλιέργειας:
ΜΟΥΣΙΚΗ
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••Το παιδί συνήθως κάνει φασαρία ή παραμένει ήσυχο; Πότε συμβαίνει 
το ένα και πότε το άλλο;

••Ποιους ήχους αρέσει στο παιδί να παράγει με το σώμα του; Χρησιμο-
ποιεί τη φωνή του, τα χέρια, τα πόδια, τη μύτη, την κοιλίτσα…;

••Με ποιον τρόπο χρησιμοποιεί τη φωνή του και τις κινήσεις του σώ-
ματός του, όταν θέλει να εκφραστεί; Πώς εκφράζει με τη φωνή του 
τη λύπη, τη χαρά, τον θυμό ή την πείνα του;

••Το παιδί απολαμβάνει την ησυχία; Αναζητάει ήσυχες γωνιές ή του 
αρέσουν περισσότερο οι θορυβώδεις, γεμάτες ζωντάνια, καταστάσεις; 
Πώς αντιδρά το παιδί στον θόρυβο; Του αρέσει να κάνει θόρυβο;

••Το παιδί ακούει ήχους στο φυσικό περιβάλλον: το κελάηδημα των 
πουλιών, το γάβγισμα των σκύλων, το θρόισμα των φύλλων, τους 
ήχους του ανέμου και του νερού; Ποιοι ήχοι τού αρέσουν και ποιους 
βρίσκει δυσάρεστους;

••Ποιους ρυθμούς και ποιες μελωδίες προτιμά το παιδί; Του αρέσει να 
κινείται σύμφωνα με τον ήχο; Ποια τραγούδια του αρέσουν και ποια 
σημασία φαίνεται να έχουν γι’ αυτό οι ήχοι, οι φωνές, τα όργανα, οι 
ρυθμοί, τα διάφορα μουσικά κείμενα;

••Αρέσει στο παιδί να τραγουδάει ή να μουρμουρίζει όταν παίζει, όταν 
κινείται ή όταν χαλαρώνει;

••Δείχνει το παιδί χαρά και ενδιαφέρον όταν δοκιμάζει διάφορα όρ-
γανα; Παίζει κάποιο όργανο (π.χ. κουδουνίστρα-μαράκες, τύμπανο, 
κύμβαλα, τρίγωνο, φλογέρα κτλ.);

••Το παιδί δείχνει προτίμηση σε ορισμένα είδη μουσικής;

Το παιδί στον προσωπικό του κόσμο – διερευνητικές ερωτήσεις

Το παιδί στον προσωπικό του κόσμο
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Στην καθημερινή ζωή (ενδεικτικά) 
••εξασφαλίζει την ανάγκη κάθε παιδιού για ησυχία • δίνει ευκαιρίες 
στα παιδιά να παράγουν τους δικούς τους ρυθμούς, π.χ., χτυπώντας 
τα χέρια ή τα πόδια τους, παίζοντας παλαμάκια, παίζοντας τύμπανο • 
επιτρέπει στα παιδιά τις δικές τους μορφές έκφρασης • παρουσιάζει 
τραγούδια και χορούς, μουσικές τελετουργίες • δίνει στα παιδιά ελ-
κυστικά και ενδιαφέροντα όργανα 

Ερεθίσματα και υλικά για παιχνίδι (ενδεικτικά) 
••δίνει στα παιδιά απλά στο χειρισμό όργανα, όπως σαντούρι, κου-
δουνάκια, κύμβαλα, τα οποία τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
όπως θέλουν, καθώς και όργανα που θα χρησιμοποιηθούν σε συγκε-
κριμένες φάσεις ενός προγράμματος, όπως φλάουτο, βιολί, κλαρινέτο

Δουλειά σε σχέδιο εργασίας (ενδεικτικά) 
••Πώς ακούγονται τα βήματά μου όταν είμαι ξεκούραστος ή όταν έχω 
ξυπνήσει, πώς ακούγονται όταν είμαι κουρασμένος; ••Ποιοι καθημε-
ρινοί ήχοι στον παιδικό σταθμό μού αρέσουν; Ποιοι δεν μου αρέσουν; 
Πού και πότε έχει υπερβολική φασαρία για μένα; ••Πότε μου αρέσει 
να παράγω ή να ακούω μουσική; Ποια μουσική εκφράζει τη διάθεσή 
μου όταν είμαι χαρούμενος, λυπημένος, θυμωμένος; ••Ποιους ήχους 
παράγει το σώμα μου (φωνή, αναπνοή, γουργούρισμα κοιλιάς, λαχά-
νιασμα, φτέρνισμα, ήχοι κινήσεων); Τι συμβαίνει μέσα στο σώμα μου 
και τι έξω από αυτό;

Σχεδιασμός χώρου και υλικά (ενδεικτικά) 
••δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας που να προσφέρει, όσο γίνε-
ται, περισσότερες ευκαιρίες για μουσική ••αίθουσα για ηχητικές δρα-
στηριότητες, για χορό, για ησυχία ••εξοπλισμός για την αναπαραγωγή 
ήχων οργάνων και για την παραγωγή μουσικής· βιβλία με τραγούδια 
και cd

Έργα της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας

Ικανότητες του εγώ
••να μπορεί να τραγουδάει και να έχει την αυτοπεποίθηση να το κάνει
••να μπορεί να διακρίνει τις έννοιες δυνατά/σιγανά, γρήγορο/αργό, 

ψηλό/χαμηλό 
••να ξέρει ποια είναι τα ηχεία του σώματος και να καταλαβαίνει πώς 

λειτουργούν: να ξέρει ότι το σώμα και η φωνή του παράγουν ήχους 
και να πειραματίζεται με την γκάμα των εκφράσεών τους

••να έχει επίγνωση των δικών του δυνατοτήτων έκφρασης· να πειρα-
ματίζεται χρησιμοποιώντας τη φωνή του ως μέσο για να εκφράζει 
συναισθήματα

••να έχει ένα αγαπημένο τραγούδι
••να έχει ένα αγαπημένο όργανο

Κοινωνικές ικανότητες
••να μπορεί να δηλώνει τη διάθεσή του μέσω της μουσικής
••να είναι σε θέση να εκφράσει τη δυσαρέσκεια που μπορεί να του 

προκαλέσει η ένταση ή η σιωπή

Ικανότητα απόκτησης γνώσεων
••να γνωρίζει κάποια πράγματα για τη φωνή του: πώς νιώθει όταν 

τραγουδάει δυνατά, σιγά, μόνο του ή με άλλους;
••να ξέρει τραγούδια (στίχους, μελωδία)
••να μπορεί να ακολουθήσει τη μελωδία και τον ρυθμό
••να ξέρει για τα διάφορα όργανα και για τα ηχεία
••να κατασκευάσει ένα δικό του όργανο (ροκάνα, ταμπουρίνο, μαρά-

κες, νουνούρα, κουδουνάκια)
••να ξέρει και να μπορεί να χειριστεί μηχανήματα ηχογράφησης

Ικανότητα χρήσης μεθόδων μάθησης
••να έχει επίγνωση των δικών του εκφραστικών δυνατοτήτων (π.χ., 

φωνή, γλώσσα, κίνηση, χορός)

Στόχοι: Το παιδί στον προσωπικό του κόσμο



90

••Αρέσει στο παιδί να τραγουδάει μαζί με άλλους; Πώς συμπεριφέρεται 
στη (μικρή) ομάδα; Είναι ήσυχο και σιωπηλό ή θέλει να ξεχωρίζει 
και κάνει φασαρία;

••Αρέσει στο παιδί να συμμετέχει σε μια παράσταση ή προτιμά να είναι 
θεατής;

••Ποιες διαφορετικές μουσικές εμπειρίες διαθέτουν τα παιδιά;

••Ποια μουσική γνωρίζουν τα παιδιά από το σπίτι τους;

••Ποια μουσική ξυπνάει το ενδιαφέρον των παιδιών; Τι βρίσκουν ευχά-
ριστο και τι ενοχλητικό;

••Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ των παιδιών;

••Παίζει κανείς στο σπίτι κάποιο μουσικό όργανο;

••Μπορούν να προσκληθούν μουσικοί από τις οικογένειες για να δώ-
σουν παράσταση στον παιδικό σταθμό;

Το παιδί στην κοινότητα των παιδιών – διερευνητικές ερωτήσεις

Το παιδί στην κοινότητα των παιδιών
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Στην καθημερινή ζωή (ενδεικτικά)
•• τραγουδάει στα παιδιά, συνοδεύοντας διάφορες δραστηριότητες της 
καθημερινής ζωής, π.χ., πριν από ένα γεύμα, σε περιπάτους κ.ά. • 
τραγουδάει και χορεύει τακτικά μαζί με τα παιδιά • παίζει ένα όργανο 
• διοργανώνει πάρτι και γιορτές με την ομάδα, όπου παίζεται ένα 
τουλάχιστον τραγούδι

Ερεθίσματα και υλικά παιχνιδιού (ενδεικτικά)
••συνδυασμοί φωνών, μηχανικά παραγόμενων ήχων και ηλεκτρονι-
κών ήχων (καραόκε με συνοδεία οργάνων)

Δουλειά σε σχέδιο εργασίας (ενδεικτικά)
••Ποιο ήταν το αγαπημένο παιδικό τραγούδι των γονιών, των παπ-
πούδων και των γιαγιάδων του παιδιού; • Κάνοντας ηχογραφήσεις 
στον παιδικό σταθμό: ποιοι είναι οι καθημερινοί ήχοι από το πρωί ως 
το απόγευμα – σε διάφορα μέρη; Ποιος καταλαβαίνει, ακούγοντας τις 
ηχογραφήσεις, για ποια μέρη πρόκειται, για ποια ώρα της μέρας και 
τι ακριβώς συμβαίνει; Στη συνέχεια, διαμορφώστε μια ηχητική «τα-
πετσαρία», χρησιμοποιώντας σύμβολα για το δυνατό, σιγανό, σόλο, 
μαζί με άλλους, γρήγορο, αργό. • Τι ήχους παράγουν οι δραστηρι-
ότητες ρουτίνας, όπως το ξύπνημα, το πλύσιμο, το βούρτσισμα των 
δοντιών; Ποιοι ήχοι συνοδεύουν το πρόγευμα, ποιοι ήχοι ακούγονται 
στον δρόμο, προς και από τον παιδικό σταθμό; • Όλοι μαζί δημιουρ-
γούν ένα ομαδικό τραγούδι και το παίζουν με αυτοσχέδια όργανα.

Σχεδιασμός χώρου και υλικά (ενδεικτικά)
••κατασκευή σκηνής • μουσικά όργανα, βιβλία με τραγούδια και άλλα 
μέσα που ενθαρρύνουν τις κοινές δραστηριότητες διαφόρων παιδιών

Έργα της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας

Ικανότητες του εγώ
••να μπορεί να συμβάλει στην παραγωγή μουσικής στην ομάδα των 

παιδιών

Κοινωνικές ικανότητες
••να αναγνωρίζει τους άλλους από τη φωνή τους: να ακούει τι λέει το 

ένα στο άλλο
••να μπορεί, από τον τόνο της φωνής, να καταλαβαίνει τις διαθέσεις 

των άλλων 
••να αντιλαμβάνεται τις μουσικές εκφράσεις των άλλων παιδιών
••να φτιάχνει μουσική μαζί με τα άλλα παιδιά και να μπορεί να ξεκινά 

και να τελειώνει μαζί τους
••να ξέρει ένα ομαδικό τραγούδι

Ικανότητα απόκτησης γνώσεων
••να γνωρίζει ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ομιλία και το τρα-

γούδι
••να εκφράζει σύμφωνη ή διάφωνη αρμονία με τους ήχους και τη 

μουσική
••να μπορεί να παίζει διάφορους ρόλους ή να κάνει διάφορα πράγμα-

τα σε τραγούδια και χορούς (στίχους, μελωδία, κίνηση, ρυθμό) 
••να γνωρίσει μουσικά θεατρικά έργα

Ικανότητα χρήσης μεθόδων μάθησης
••να καταλαβαίνει τις μορφές έκφρασης των άλλων
••να ξέρει ότι για τη συλλογική παραγωγή μουσικής χρειάζεται συ-

νεργασία με τα άλλα παιδιά
••να χρησιμοποιεί τη μουσική και τον χορό μαζί με τα άλλα παιδιά ως 

δυνατότητες συνάντησης και επαφής

Στόχοι: Το παιδί στην κοινότητα των παιδιών
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••Τι είδους ήχοι υπάρχουν στο περιβάλλον που ζει το παιδί; Πόσοι 
ήχοι προέρχονται από τη φύση, πόσοι από την κυκλοφορία; Υπάρχει 
ησυχία και πόση; Πώς αλλάζουν αυτοί οι ήχοι ανάλογα με την ώρα 
της ημέρας και τις εποχές του χρόνου;

••Πού ακούνε τα παιδιά μουσική κατά τις καθημερινές τους μετακινή-
σεις – στους δρόμους, σε μαγαζιά κτλ.;

••Γίνονται τακτικά μουσικές εκδηλώσεις στο περιβάλλον των παιδιών 
(παραδοσιακά μουσικά φεστιβάλ, χριστουγεννιάτικες αγορές κτλ.); 
Μπορεί ο παιδικός σταθμός να συμμετέχει σ’ αυτές;

••Υπάρχουν στη γειτονιά μέρη που να έχουν σχέση με τη μουσική στην 
ευρεία της έννοια; Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον παιδικό 
σταθμό;

••Πού μπορούν τα παιδιά να ακούσουν μουσική από παλαιότερες επο-
χές ή από άλλους πολιτισμούς και γλώσσες;

••Ποια σημασία έχει η μουσική για τις/τους παιδαγωγούς προσχολι-
κής ηλικίας, ποιες μουσικές δραστηριότητες αναλαμβάνουν, ποιες 
μουσικές ικανότητες έχουν;

••Τι σημασία δίνουν οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας στις παραδό-
σεις και στις προτιμήσεις των παιδιών στον παιδικό σταθμό;

••Ποιο είναι το επίπεδο θορύβου στον παιδικό σταθμό και πώς κυμαί-
νεται κατά τη διάρκεια της ημέρας;

••Τα παιδιά φέρνουν από το σπίτι ιδέες για τραγούδι, μουσική και 
χορό;

••Είναι εξοπλισμένος ο παιδικός σταθμός με υλικά και μέσα που να 
επιτρέπουν δραστηριότητες για τη μουσική και τον χορό;

Ζώντας στον κόσμο, ανακαλύπτοντας τον κόσμο – διερευνητικές ερωτήσεις

Ζώντας στον κόσμο, ανακαλύπτοντας τον κόσμο
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Στην καθημερινή ζωή (ενδεικτικά) 
••να ανακαλύπτει, μαζί με τα παιδιά, τους ήχους του περιβάλλοντος 
• να ακούει τη μουσική από τις διάφορες κουλτούρες του παιδικού 
σταθμού • να τραγουδάει ένα παιδικό τραγούδι σε άλλη γλώσσα

Ερεθίσματα και υλικά για παιχνίδι (ενδεικτικά) 
••χορευτικά παιχνίδια από διάφορους πολιτισμούς· παλιοί χοροί-
σύγχρονοι χοροί • παιχνίδια με το νερό και τον άνεμο, που παράγουν 
διάφορους ήχους ••όργανα απ΄ όλο τον κόσμο • (παρόμοια) αυτοσχέ-
δια όργανα, από διάφορα υλικά

Δουλειά σε σχέδιο εργασίας (ενδεικτικά) 
••Πού βρίσκουμε μουσική; Στους δρόμους, στις εκκλησίες, στο δά-
σος; • Ήχοι γύρω μας και στη γύρω περιοχή • Παραδοσιακή μουσική 
της περιοχής • επίσκεψη σε μια κανονική ή σε μια παιδική ορχήστρα 
• Τι χρησιμοποιούν τα παιδιά σε διάφορες χώρες για να παράγουν 
ήχους και μουσική; • Πώς κατασκευάζονται τα όργανα, π.χ., μια λύρα 
ή ένα τύμπανο

Σχεδιασμός χώρου και υλικά (ενδεικτικά) 
••μουσικά όργανα και μέσα στα οποία τα παιδιά έχουν ελεύθερη πρό-
σβαση ••κουτί αποθήκευσης υλικού για κατασκευές μουσικών οργά-
νων (καλάμια, ξύλα, κουδουνάκια, κουτιά από αλουμίνιο κτλ.)

Έργα της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας

Ικανότητες του εγώ
••να επιλέγει την αγαπημένη του μουσική, ανάλογα με τη διάθεσή 

του 
••να βιώνει συνειδητά τον ήχο και τη σιωπή

Κοινωνικές ικανότητες
••καθώς γνωρίζει άλλες παραδόσεις, να είναι σε θέση να βλέπει τον 

εαυτό του ως μέρος μιας συγκεκριμένης μουσικής παράδοσης 

Ικανότητα απόκτησης γνώσεων
••να είναι εξοικειωμένα με τις διάφορες μουσικές σημειογραφίες (πε-

ντάγραμμο, βυζαντινή, γραφική παρτιτούρας κτλ.)
••να αναγνωρίζει ήχους και τις πηγές τους στο περιβάλλον
••να μπορεί να αναγνωρίζει μουσικά κομμάτια και όργανα,και να μπο-

ρεί να τα αποδίδει στους πολιτισμούς στους οποίους ανήκουν
••να ξέρει πώς γίνεται η μουσική σε διάφορες χώρες και πώς ακού-

γονται σε μας οι μακρινές γλώσσες (π.χ., κινέζικα, νιγηριανά τρα-
γούδια) 

••να ξέρει τραγούδια που παραδοσιακά τραγουδιούνται σε γιορτές, 
γενέθλια ή στις διάφορες εποχές του χρόνου

••να ξέρει χορούς από διάφορες εποχές: μπρέικ ντανς, ταγκό, μινου-
έτο

••να γνωρίζει ένα όργανο πολύ καλά· να ξέρει ένα παραδοσιακό όρ-
γανο της χώρας καταγωγής του· να αναγνωρίζει ασυνήθιστα όργανα 
από άλλους πολιτισμούς: άρπα, κόρνο, γκάιντα κτλ.

••να ξέρει τι είναι η ορχήστρα

Ικανότητα χρήσης μεθόδων μάθησης
••να γνωρίζει ότι η μουσική μπορεί να αποτυπωθεί στο χαρτί με σύμ-

βολα
••να μπορεί να χειρίζεται τεχνικά μέσα

Στόχοι: Ζώντας στον κόσμο, ανακαλύπτοντας τον κόσμο
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μαθηματικά. Δεύτερον, πρέπει να δώσουν στις καθημερινές δραστη-
ριότητες τη μαθηματική τους διάσταση, μιλώντας, για παράδειγμα, με 
μεγάλη ακρίβεια: αντί η παιδαγωγός να πει «Θέλουμε καρέκλες για 
το παιχνίδι μας», πρέπει να πει «Θέλουμε τέσσερις καρέκλες, μία για 
το κάθε παιδί».

Το μαθηματικό πεδίο της καλλιέργειας περιλαμβάνει τις παρακάτω 
βασικές εμπειρίες: 

εμπειρίες στη διαχείριση αντικειμένων και πραγμάτων της καθη-••
μερινής ζωής και εμπειρίες ως προς τα χαρακτηριστικά τους, όπως 
είναι το σχήμα, το μέγεθος, το βάρος που το παιδί μπορεί να κατα-
νοήσει και να ταξινομήσει
εμπειρίες με αριθμούς όλων των τάξεων μεγέθους – το παιδί απο-••
κτά την έννοια των αριθμών, αρχίζει να μετράει και αντιλαμβάνεται 
την ουσία των βασικών μαθηματικών πράξεων: της πρόσθεσης, της 
αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης
εμπειρίες στη μέτρηση και στη σύγκριση – μήκος, πλάτος, ύψος, ••
βάρος, απόσταση, στη μέτρηση του χρόνου και του χώρου, στη 
διαχείριση των ποσοτήτων
εμπειρίες στη διαχείριση του χρόνου – η ροή και η διάρκεια του ••
χρόνου, το παρόν και το μέλλον
γεωμετρικές εμπειρίες – μονοδιάστατες και πολυδιάστατες εμπειρί-••
ες, εμπειρίες στις αρχές της προοπτικής και στα επίπεδα και στερεά 
σώματα, δηλαδή στους κύκλους, στα τρίγωνα, στα ορθογώνια και 
στα τετράγωνα καθώς και στις σφαίρες, στους κώνους, στους κυλίν-
δρους, στις πυραμίδες, στα ορθογώνια παραλληλεπίπεδα και στους 
κύβους
εμπειρίες στις γραφικές απεικονίσεις – χρήση χαρτών δικτύου, γεω-••
γραφικών χαρτών, διαγραμμάτων ή πινάκων

Οι ερωτήσεις για την αξιοπιστία των μαθηματικών εμπειριών και για 
τον προσανατολισμό με τη βοήθεια αριθμών και σχημάτων («Είναι 
πάντα έτσι;», «Πώς το ξέρουμε;») συχνά οδηγούν σε περαιτέρω ανα-
ζητήσεις και φιλοσοφικά ερωτήματα που αναφέρονται στην καταγωγή 
και στην εξέλιξη των επιστημονικών και άλλων φαινομένων.

Επιβεβαιώνεται σε πολλούς τομείς της τεχνολογίας, ιδιαίτερα στην 
τεχνολογία της πληροφορικής, στην οικονομία και στις θετικές επι-
στήμες γενικά, αλλά ακόμα και στην καθημερινή ζωή ότι δεν μπορού-
με να τα καταφέρουμε αν δεν έχουμε καταλάβει βασικές έννοιες στα 
μαθηματικά.

Τα μαθηματικά εξελίχτηκαν στην ιστορία της ανθρωπότητας για να 
λύσουν πρακτικά προβλήματα, όπως ήταν η αρίθμηση, η μέτρηση, 
ο υπολογισμός και ο γεωμετρικός σχεδιασμός που ήταν απαραίτητος 
για το χτίσιμο των σπιτιών και για την αποτύπωση των χωραφιών. 
Για περισσότερα από 2.500 χρόνια, τα μαθηματικά ασχολούνται με τις 
αριθμητικές και γεωμετρικές δομές του κόσμου. Έργο τους είναι να 
περιγράφουν φαινόμενα στις φυσικές επιστήμες, στην οικονομία και 
στις κοινωνικές επιστήμες με τη βοήθεια «μαθηματικών μοντέλων».

Τα θεμέλια της μαθηματικής σκέψης στο παιδί διαμορφώνονται στα 
πρώτα χρόνια της ζωής του, όταν αποκτά τις πρώτες του εμπειρίες 
με τον χρόνο και τον χώρο, αλλά και με μαθηματικές πράξεις, όπως 
είναι η μέτρηση, ο υπολογισμός, η διάταξη και η σύγκριση. Σταδιακά, 
η μαθηματική σκέψη αποδεσμεύεται από τα αντικείμενα και οδηγεί 
σε αφηρημένες καθημερινές έννοιες. Βασικές μαθηματικές εμπειρίες 
μπορούν να αναπτυχθούν, ως συνέχεια στις ερωτήσεις των παιδιών. 
Σύμφωνα με τη διαδικασία της καλλιέργειας, όπως την εννοούμε σ’ 
αυτό το πρόγραμμα, κάθε παιδί διαμορφώνει τη δική του εικόνα για 
τον κόσμο των αριθμών και των ποσοτήτων, μαζί με τα σύμβολα που 
τη συνοδεύουν και τις δομές της διάταξης.

Τα παιδιά σε όλα τα επίπεδα της ανάπτυξής τους διασκεδάζουν με τις 
μαθηματικές δομές της διάταξης που είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Αυτό 
μπορούμε να το δούμε, για παράδειγμα, όταν τα παιδιά ασχολού-
νται με ακολουθίες και μοτίβα, συμμετρίες, σειρές, επαναλήψεις ή με 
τις διαστάσεις του χρόνου. Αυτό επιτρέπει στα παιδιά να βρουν τον 
δρόμο τους σε έναν πολύπλοκο κόσμο, τόσο ως προς τον χώρο που 
τα περιβάλλει όσο και ως προς τη ροή του χρόνου. Τα μαθηματικά 
προσφέρουν στα παιδιά προσανατολισμό και σταθερότητα.

Κατ’ αρχάς, οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας πρέπει να σιγουρευ-
τούν ότι τα παιδιά συνεχίζουν να χαίρονται από την επαφή τους με τα 

Πεδίο καλλιέργειας:
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
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Βασικές μαθηματικές εμπειρίες για κορίτσια και αγόρια

Τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια χρησιμοποιούν μαθηματικές πρά-
ξεις για να δώσουν, στην εικόνα που έχουν για τον κόσμο, δομές 
διάταξης. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί το κάθε παιδί μπορεί να διαφέ-
ρουν. Η στρατηγική για την κατάκτηση λογικών ή αφηρημένων εν-
νοιών μπορεί να είναι διαφορετική σε ατομικό επίπεδο, αλλά αν είναι 
«καλύτερη» ή «χειρότερη» δεν εξαρτάται από το φύλο του παιδιού. 
Αυτό που κορίτσια και αγόρια πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν εξαρ-
τάται σε μεγάλο βαθμό από αυτό που οι γυναίκες και οι άντρες που 
τα μεγαλώνουν πιστεύουν ότι είναι ικανά να κάνουν. Η παρουσίαση 
των βασικών μαθηματικών σ’ αυτό το πρόγραμμα έχει επίσης σχεδια-
στεί για να ενθαρρύνει τις/τους παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας να 
νιώσουν τη μαγεία των μαθηματικών μαζί με τα παιδιά –κορίτσια και 
αγόρια– και να μάθουν μαζί τους.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
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••Μπορεί το παιδί να εκφράσει και να δεχτεί την κριτική;

••Δείχνει ενδιαφέρον για τους αριθμούς, π.χ., για αριθμούς τηλεφώ-
νου, για την ηλικία του ή για παρόμοια σύμβολα;

••Αρέσει στο παιδί να είναι “πρώτο”;

••Δείχνει το παιδί ενδιαφέρον στην καθημερινή του ζωή για ποσοτικές 
σχέσεις, π.χ., περισσότερο-λιγότερο, μεγαλύτερο-μικρότερο, βαρύ ή 
ελαφρύ;

••Το παιδί κάνει ερωτήσεις για συστήματα διάταξης, όπως ποσότητες, 
αριθμήσεις, αλληλουχίες;

••Πώς προσανατολίζεται το παιδί στον χώρο;

••Πώς προσανατολίζεται το παιδί στο χρόνο;

••Το παιδί καταλαβαίνει όταν γίνεται αναφορά σε ποσότητες — κατανο-
μή και ταξινόμηση υλικών, όπως με τα μαχαιροπήρουνα ή τα πιάτα;

••Είναι εξοικειωμένο το παιδί με βασικούς μαθηματικούς κανόνες, όταν 
παίζει διάφορα παιχνίδια, όταν λέει τραγουδάκια που απαιτούν μέ-
τρημα;

••Το παιδί απολαμβάνει τα γεωμετρικά σχήματα και τα επαναλαμβανό-
μενα μοτίβα (π.χ., μάνταλα);

••Καταλαβαίνει το παιδί τη βασική αρχή λειτουργίας μιας ζυγαριάς, 
ενός ρολογιού, ενός ημερολογίου;

••Ποια παιδιά μπορούν να υπολογίσουν πάνω κάτω πόσο πεινάνε και 
πόση ποσότητα φαγητού χρειάζονται; Ποια βάζουν πάντα υπερβολι-
κή ποσότητα στο πιάτο τους;

Το παιδί στον προσωπικό του κόσμο – διερευνητικές ερωτήσεις

Το παιδί στον προσωπικό του κόσμο
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Στην καθημερινή ζωή (ενδεικτικά) 
••οργανώνει γενέθλια και επετείους • καταγράφει την ανάπτυξη του 
παιδιού· συγκρίνει τακτικά το ύψος και το βάρος του (φέτος, πέρσι 
κτλ.) • εφοδιάζει κάθε παιδί με αριθμούς και σύμβολα, που του είναι 
χρήσιμα σε καθημερινή βάση, όπως είναι ο αριθμός σπιτιού του, ο 
αριθμός τηλεφώνου, ο όροφος στον οποίο διαμένει, ο αριθμός του 
λεωφορείου, οι ταμπέλες με τις τιμές προϊόντων, οι αριθμοί αυτοκι-
νήτων κτλ. 

Ερεθίσματα και υλικά για παιχνίδι (ενδεικτικά)
••υλικά για συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση· υλικά με τα 
οποία τα παιδιά μπορούν να κάνουν στοίβες, σειρές, γεμίσματα, να 
φτιάξουν αλληλουχίες, να βάζουν το ένα μέσα στο άλλο, να χτίσουν 
πυργάκια ••βιβλία με θέμα τους «αριθμούς»

Δουλειά σε σχέδιο εργασίας (ενδεικτικά) 
••«Εγώ είμαι αυτός!», παρατήρηση και καταγραφή της ανάπτυξης 
κάθε παιδιού, συγκρίσεις: σε ύψος, βάρος, μήκος μαλλιών, μέγεθος 
παπουτσιών κτλ. • «Πώς ζω;» – αριθμός των μελών της οικογένειας, 
ηλικίες, αριθμός δωματίων, όροφος κτλ. • «Το βιβλίο μου με τους 
αριθμούς» • Πόσο μακριά είναι το σπίτι του φίλου μου, της γιαγιάς 
και του παππού, το δικό μου σπίτι, το μελλοντικό μου σχολείο;

Σχεδιασμός και υλικά (ενδεικτικά) 
••ημερολόγιο γενεθλίων, μεζούρα τοίχου για τον έλεγχο του ύψους, 
μηχανικές ζυγαριές, μετροταινίες, κάθε είδους δοχεία (ανοιχτοί κύβοι, 
κύλινδροι) • υπολογιστής και επιλεγμένα ηλεκτρονικά παιχνίδια

Έργα της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικιας

Ικανότητες του εγώ
••να ξέρει την ηλικία του
••να ξέρει πόσα μάτια και αυτιά έχει, πόσα πόδια και χέρια, πόσα δά-

χτυλα χεριών και δάχτυλα ποδιών, πόσα κεφάλια και μύτες υπάρ-
χουν στο σώμα του

••να καταλαβαίνει τι είναι το ύψος και το βάρος του

Κοινωνικές ικανότητες
••να είναι ικανό να χρησιμοποιεί μαθηματικές έννοιες στις κοινωνι-

κές του σχέσεις, π.χ., να χρησιμοποιεί αριθμούς σε ανταλλαγές, σε 
μοίρασμα, σε κατανομή

••να είναι ικανό να εκφράζει πόσες μονάδες έχει από κάτι ή πόσες θα 
ήθελε να δώσει

••να αναγνωρίζει την πιθανότητα άλλα παιδιά να ακολουθούν διαφο-
ρετικούς τρόπους για να επιλύσουν ένα πρόβλημα

Ικανότητα απόκτησης γνώσεων
••να αναπτύξει την ικανότητα κατανόησης των δομών του χρόνου 

στην καθημερινή ζωή
••να ξέρει τον αριθμό του σπιτιού του και τον αριθμό του τηλεφώνου 

του
••να μπορεί να κάνει συγκρίσεις ως προς το μέγεθος και την ποσότη-

τα, με μέτρο σύγκρισης τον εαυτό του (πιο κοντός από – πιο ψηλός 
από, το ίδιο ψηλός με…)

Ικανότητα χρήσης μεθόδων μάθησης
••να μπορεί να προσανατολίζεται στον χώρο και στον χρόνο, βασι-

σμένο σε επαναλαμβανόμενες δομές
••να απολαμβάνει τη χρήση των αριθμών· να απολαμβάνει τη διερεύ-

νηση και την ανακάλυψη
••να βλέπει τα λάθη και τις πλάνες ως προκλήσεις, να ανακαλύπτει 

τις αιτίες τους

Στόχοι: Το παιδί στον προσωπικό του κόσμο
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••Ποια παιδιά ενδιαφέρονται για τον κόσμο των αριθμών, για τις με-
τρήσεις και τις συγκρίσεις; Ποια παιδιά δείχνουν μικρό ενδιαφέρον;

••Πόσοι είμαστε εδώ μέσα; Πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια;

••Πόσοι από μας μιλάνε…;

••Ποιος ζει πού και πώς – σε σχέση με μαθηματικά στοιχεία: αριθμός 
σπιτιού, πόσοι όροφοι, αριθμός μελών οικογένειας κτλ.

••Τα αγόρια και τα κορίτσια προσεγγίζουν τα μαθηματικά ερωτήματα με 
παρόμοιο τρόπο ή υπάρχουν διαφορές;

••Υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές στις μαθηματικές προσεγγίσεις 
που σχετίζονται με την κουλτούρα των παιδιών; 

••Πόσο καιρό είναι κάποιο παιδί άρρωστο ή λείπει σε διακοπές;

••Πότε είναι τα γενέθλια κάθε παιδιού;

••Με ποιο τρόπο παρουσιάζονται στον παιδικό σταθμό οι μαθηματικές 
έννοιες; Υπάρχουν ρολόγια, ημερολόγια κ.ά., τα οποία είναι σε κα-
θημερινή βάση ορατά;

Το παιδί στην κοινότητα των παιδιών – διερευνητικές ερωτήσεις

Το παιδί στην κοινότητα των παιδιών
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Στην καθημερινή ζωή (ενδεικτικά)
••βλέπει τις καθημερινές καταστάσεις ως μαθηματικές καταστάσεις και 
τις σχολιάζει: π.χ., στο στρώσιμο του τραπεζιού υπολογίζει τα καθί-
σματα· μετράει τα σκαλοπάτια, χωρίζει και μοιράζει υλικά για το παι-
χνίδι ή το φαγητό· αναφέρει την ημερομηνία (ημέρα της εβδομάδας, 
μήνα, έτος), καλημερίζοντας κάθε μέρα όλα τα παιδιά • προγραμμα-
τίζει με τα παιδιά, κάνει καταλόγους για ψώνια, συγκρίνει τιμές· υπο-
λογίζει τις ποσότητες που θα χρειαστούν· ζυγίζει και μετράει, ψωνί-
ζει, ψήνει γλυκά, μαγειρεύει κτλ. • λέει ιστορίες που περιέχουν έναν 
αριθμητικό ρυθμό· απαριθμεί τραγούδια και στιχάκια • αναφέρεται σε 
χρονικές αλληλουχίες στην καθημερινή ζωή (σήμερα, αύριο, μετά το 
φαγητό) και δημιουργεί ρυθμούς μέσω της επανάληψης

Ερεθίσματα και υλικά για παιχνίδι (ενδεικτικά)
••παιχνίδια κίνησης, τραγούδια και χοροί που περιλαμβάνουν μέτρη-
μα και κατάταξη ή περιέχουν ένα επαναλαμβανόμενο μέτρο που το 
συνοδεύει χειροκρότημα • ρολόγια σε διαφορετικά είδη και μεγέθη, 
ζυγαριές με διαφορετικά βάρη • παιχνίδια με ζάρια και κουίζ· παιχνί-
δια που περιλαμβάνουν αριθμούς, κατάταξη, συγκέντρωση· ντόμινο

Δουλειά σε σχέδιο εργασίας (ενδεικτικά) 
••«Μετράμε τον παιδικό σταθμό, τις αίθουσές μας, τις αυλές» με 
όργανα τις παλάμες τα πόδια, τα βήματά μας και καταγράφουμε τα 
αποτελέσματα •«Ανακαλύψεις στις χώρες των αριθμών» (η ζωή στη 
χώρα-ένα, στη χώρα-δύο κτλ., με αντίστοιχο εξοπλισμό) • «Διαχειρι-
ζόμαστε τα χρήματα» (η σημασία και η αξία του χαρτζιλικιού)

Εξοπλισμός χώρου και υλικά (ενδεικτικά) 
••χρήση και εξήγηση συμβόλων για να εξοικειωθούν τα παιδιά με τον 
χρόνο (ημέρα, μήνας, χρόνος, μέρες της εβδομάδας, γενέθλια, γιορ-
τές) • διαθέσιμα δοχεία για ταξινόμηση και κατάταξη αντικειμένων· 
διαθέσιμος χώρος για συλλογές

Έργα της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας

Ικανότητες του εγώ
••να έχει επίγνωση ότι μπορεί να κάνει αυτό και εκείνο, και διαφορε-

τικά από τους άλλους
••να αναπτύσσει τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές του

Κοινωνικές ικανότητες
••να θέλει να προσθέτει και να διαιρεί (να μοιράζεται): να έχει την 

αίσθηση ότι ανήκει κάπου και ότι συγχρόνως είναι διαφορετικό
••να αναγνωρίζει και να δέχεται ότι κάποια παιδιά αναπτύσσουν δια-

φορετικές μεθόδους και τεχνικές για να επιλύουν προβλήματα
••να νιώθει υπεύθυνο για μια μικρή ή μεγαλύτερη κοινότητα παιδιών· 

να τους σκέφτεται όλους όταν στρώνει το τραπέζι, να φροντίζουν το 
ένα το άλλο κτλ.

Ικανότητα απόκτησης γνώσεων
••να έχει ιδέα για το τι χρειάζεται η ομάδα (σε ποσότητες)
••να αντιλαμβάνεται φαινόμενα με διαφοροποιημένο τρόπο, π.χ., Τι 

είναι όμοιο; Τι είναι διαφορετικό; Ποιος ή τι είναι μικρότερο(ς)/
μεγαλύτερο(ς), μακρύτερο(ς)/κοντύτερο(ς), βαρύτερο(ς)/ελαφρύ-
τερο(ς);

Ικανότητα χρήσης μεθόδων μάθησης
••να αναπτύσσει ιδέες και να παίρνει πρωτοβουλίες σε σχέση με 

μαθηματικές πράξεις: να συγκρίνει, να μετράει, να προσθέτει, να 
αφαιρεί

••να βρίσκει καινούριες λύσεις με άλλα παιδιά
••να φτάνει μέχρι το βάθος μιας ερώτησης εξαντλώντας τις πιθανές 

απαντήσεις της

Στόχοι: Το παιδί στην κοινότητα των παιδιών
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••Πώς υπολόγιζαν, μετρούσαν, ζύγιζαν, έκαναν ανταλλαγές οι άνθρω-
ποι σε παλαιότερες εποχές; Ποια μέτρα και σταθμά ξέρουν οι γονείς, 
οι παππούδες και οι γιαγιάδες;

••Γιατί χρειαζόμαστε τους αριθμούς και πού τους συναντάμε;

••Ποια παιδιά μπορούν να αναλαμβάνουν μικρές δουλειές, π.χ., να 
ψωνίζουν για το πρωινό της ομάδας;

••Πόσο στοιχίζει ένα εισιτήριο; Πόσα κέρματα χρειάζονται γι’ αυτό;

••Τι σχέση έχει ο υπολογιστής με τους αριθμούς; Ποιοι αριθμοί τηλε-
φώνου μπορούν να σώσουν ζωές;

••Πόσο μακριά και για πόση ώρα πρέπει να ταξιδέψουμε για να πάμε 
στην πισίνα, στον ζωολογικό κήπο κτλ.; Ποιες διαδρομές ακολου-
θούμε;

••Πόσο μεγάλη είναι η πόλη μας; Είναι όλα τα μέρη το ίδιο μεγάλα; 
Πώς απεικονίζονται στον χάρτη τα μεγέθη των πόλεων;

••Πού μπορούμε να βρούμε αριθμούς, όργανα μέτρησης και άλλα συ-
στήματα διάταξης στον παιδικό σταθμό;

••Πώς μπορούν να εντάξουμε στο πρόγραμμα τους γονείς των παιδιών 
ή άλλους ενήλικες; Ποιοι γονείς έχουν ασχολίες που σχετίζονται 
με τα μαθηματικά; Μπορούν να πουν μερικά πράγματα γι’ αυτές στα 
παιδιά;

••Πώς διατίθενται οι υπολογιστές και τα προγράμματα των υπολογι-
στών και πώς χρησιμοποιούνται στον παιδικό σταθμό;

••Ποια παιδιά φτιάχνουν χάρτες της περιοχής; Ποια παιδιά μπορούν να 
«διαβάσουν» απλούς χάρτες της περιοχής;

Ζώντας στον κόσμο, ανακαλύπτοντας τον κόσμο – διερευνητικές ερωτήσεις

Ζώντας στον κόσμο, ανακαλύπτοντας τον κόσμο
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Στην καθημερινή ζωή (ενδεικτικά) 
••συσχετίζει συγκεκριμένες κινήσεις με αφηρημένα γεωμετρικά σχή-
ματα (γυρίζω γύρω γύρω = κύκλος· κάνουμε έναν κύκλο), αντιλαμβά-
νεται τον χώρο σαν παιδί • εξωτερικές δραστηριότητες: χρησιμοποιεί 
λεωφορεία και τρένα • εξοικειώνει τα παιδιά με τα ΜΜΕ: τα βάζει στη 
σειρά για να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή, υπολογίζει τον χρόνο 
που περνούν στον υπολογιστή • προσφέρει παζλ και παιχνίδια με 
ζάρια για να εξασκήσει την αντίληψη και τη λογική σκέψη

Ερεθίσματα και υλικά για παιχνίδι (ενδεικτικά) 
••μαγαζί με ζυγαριά και ταμειακή μηχανή· παλιές ζυγαριές με ζύγια· 
ζυγαριές με αυτοσχέδια ζύγια· ρολόγια • υλικά αριθμητικής σε διά-
φορες μορφές, π.χ., άβακας για πρόσθεση και αφαίρεση· αριθμημένα 
πλακάκια-μοκέτες • μια υδρόγειος σφαίρα και χάρτες· κατασκευή χαρ-
τών μετά την εξερεύνηση της περιοχής

Δουλειά σε σχέδιο εργασίας (ενδεικτικά) 
••«Πόσο βαρύ είναι αυτό;» – εκτίμηση, ζύγισμα και σύγκριση καθη-
μερινών αντικειμένων • «Φτιάχνουμε μια εικόνα τοίχου με αριθμούς, 
με σχήματα…» • «Τι μπορούμε να κάνουμε με τον υπολογιστή;», Τι 
κάνει η μαμά, ο μπαμπάς, οι άλλοι άνθρωποι μ’ αυτόν; Τι μου αρέσει 
να κάνω μ’ αυτόν; Σε τι μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε στον 
παιδικό σταθμό;

Σχεδιασμός χώρου και υλικά (ενδεικτικά) 
••μεζούρα τοίχου για τη μέτρηση του ύψους, μηχανικές ζυγαριές μπά-
νιου, άλλες μηχανικές ζυγαριές, δοσομετρητές, μετροταινία, δοχεία 
σε διάφορα σχήματα και μεγέθη • διαμόρφωση ενός χώρου για τον 
υπολογιστή με επιλεγμένο λογισμικό

Έργα της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας

Ικανότητες του εγώ
••να μπορεί να θυμάται ψηφία, αριθμούς, τιμές
••να ξέρει τη διαδρομή του λεωφορείου για το σπίτι, για τον παιδικό 

σταθμό, για την πισίνα
••να μπορεί να ψωνίσει και να πληρώσει

Κοινωνικές ικανότητες
••να βοηθάει άλλα παιδιά να ψωνίζουν, να μετράνε…· να μοιράζεται 

τις γνώσεις του

Ικανότητα απόκτησης γνώσεων
••να κατανοήσει τις βασικές παραμέτρους του χρόνου (πριν-μετά, 

χθες- σήμερα-αύριο, μήνες-μέρες-εβδομάδες)
••να μπορεί να κάνει πράξεις με μικρούς αριθμούς
••να ξέρει μερικά γεωμετρικά σχήματα (κύκλος, τρίγωνο, τετράγω-

νο)
••να ξέρει τον αριθμό της αστυνομίας και της πυροσβεστικής
••να ξέρει πόσα πόδια έχουν οι σκύλοι, τα πουλιά, οι πίθηκοι, οι 

καμηλοπαρδάλεις κτλ.
••να αντιλαμβάνεται συγκρίσιμες ποσότητες (δύο πόδια, δύο καρέ-

κλες) και τη γραφική τους απεικόνιση
••να αντιλαμβάνεται ότι μία συγκεκριμένη ποσότητα είναι ένα σταθε-

ρό μέγεθος (ένα λίτρο σε ένα ψηλό δοχείο, σε ένα πλατύ δοχείο)
••να αποκτήσει βασικές γνώσεις στη χρήση του υπολογιστή

Ικανότητα χρήσης μεθόδων μάθησης
••να διατυπώνει έννοιες, να μπορεί να κάνει γενικεύσεις: να αναγνω-

ρίζει τα κοινά και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των φαινομένων 
και των πραγμάτων, να κατονομάζει και να συνδυάζει

••να αναγνωρίζει τις σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος
•• να ταξινομεί εμπειρίες και ιδέες, να συστηματοποιεί και να συσχετίζει

Στόχοι: Ζώντας στον κόσμο, ανακαλύπτοντας τον κόσμο
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ενήλικες που υποστηρίζουν τη χαρά τους για ανακαλύψεις, ξεδιπλώ-
νουν όλο τους το ενδιαφέρον και τις ικανότητές τους. Τα παιδιά προ-
σπαθούν πραγματικά να φτάσουν μέχρι το βάθος των πραγμάτων. Για 
να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους, αναζητούν, όποτε μπορούν, 
επαφή με τους ειδικούς, π.χ., με κηπουρούς, τεχνίτες, βιολόγους, ερ-
γάτες του δάσους. Δεν ενδιαφέρονται για λεπτομερείς ή εξαντλητικές 
εξηγήσεις, αλλά θέλουν να καταλάβουν τα φαινόμενα στο άμεσο πε-
ριβάλλον της ζωής τους και ιδιαίτερα τις αιτιώδεις σχέσεις του τύπου 
«αν–τότε». Τα παιδιά θέλουν να ταξινομούν τις παρατηρήσεις τους και 
να αποκρυπτογραφούν γιατί και πώς συμβαίνει κάτι. Οι ανακαλύψεις 
τους τα οδηγούν στη διατύπωση νέων ερωτήσεων.

Και όταν καταλάβουν ότι ένα κομμάτι ζάχαρη διαλύεται στο νερό, 
αλλά μόνο φαινομενικά εξαφανίζεται, αφού μπορούμε να ξαναπάρου-
με την ουσία από το διάλυμα, τότε αποκτούν τη βασική αντίληψη για 
τα πράγματα, που οι ενήλικες αποκαλούν περιβαλλοντική συνείδηση: 
αφού τα πράγματα ποτέ δεν εξαφανίζονται εντελώς, πρέπει να ξε-
φορτωνόμαστε άχρηστα αντικείμενα και ουσίες με τρόπο που να μην 
προκαλείται ζημιά στο περιβάλλον.

Τα ερωτήματα που θέτουν οι φυσικές επιστήμες είναι χρήσιμα στα 
παιδιά, για να δώσουν στην εικόνα που έχουν για τον κόσμο μια 
δομή με τάξη. Τα κορίτσια και τα αγόρια μπορεί να έχουν διαφορετι-
κούς τρόπους αξιολόγησης των πραγμάτων. Οι στρατηγικές μάθησης, 
οι μορφές λογικής και αφαίρεσης μπορεί επίσης να διαφέρουν από 
άτομο σε άτομο, αλλά δεν υπάρχουν «καλύτεροι» και «χειρότεροι» 
ανάλογα με το φύλο. Αυτό που κορίτσια και αγόρια πιστεύουν ότι 
μπορούν να κάνουν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτό που γυναί-
κες και άντρες στο περιβάλλον όπου μεγαλώνουν πιστεύουν ότι είναι 
ικανά να κάνουν. Κι αυτό με τη σειρά του, επηρεάζεται από αυτά που 
θεωρούν ότι είναι ικανοί –άντρες, γυναίκες– να κάνουν οι ίδιοι.

Το παιδί, προσεγγίζοντας τη φύση με όλες του τις αισθήσεις, αποκτά τις 
πρώτες του εμπειρίες που σχετίζονται με την επιστήμη της φυσικής και 
του γεννιούνται ερωτήματα που θα το οδηγήσουν παραπέρα. Στην αρχή 
αντιλαμβάνεται με τις αισθήσεις του τα βασικά στοιχεία της γης, του 
νερού, της φωτιάς και του αέρα και τα χαρακτηριστικά των πραγμάτων 
που μπορεί να πιάσει και να παρατηρήσει. Έτσι, εξετάζει τις ιδιότητες 
της επιφάνειας των πραγμάτων, προβληματίζεται γύρω από τις διαφο-
ρές και τις ομοιότητες, και αναρωτιέται ή ρωτάει τους άλλους στο περι-
βάλλον του για τα χιλιάδες θαύματα του κόσμου στον οποίο ανήκει.

Πολλά από τα «γιατί» των παιδιών έχουν άμεση σχέση με φυσικά 
φαινόμενα. Το παιδί, παρατηρώντας, περιγράφοντας, συγκρίνοντας 
και αξιολογώντας, αποκτά αντίληψη του έμψυχου και του άψυχου πε-
ριβάλλοντος. Εφορμά στους χώρους της βιολογίας, της χημείας, της 
φυσικής και της τεχνολογίας, ακολουθώντας τη δική του λογική και 
τα δικά του ενδιαφέροντα. Το παιδί βιώνει τα φυσικά χαρακτηριστικά 
(τις καταστάσεις), όταν βλέπει το νερό στις λακκούβες να παγώνει ή 
το χιόνι να λιώνει με τη ζέστη. Μαθαίνει να αναγνωρίζει το φαινόμενο 
της βαρύτητας, όταν κάτι πέφτει κάτω, και τις χημικές αντιδράσεις, 
όταν ανακατεύει άμμο με νερό, δουλεύει με τον πηλό, ανακατεύει τη 
ζύμη, και παρατηρεί πόσο αλλάζουν όταν τα στεγνώνει ή τα ψήνει.

Το παιδί αντιλαμβάνεται ότι ο τεχνικός εξοπλισμός, π.χ., ένα ηλε-
κτρικό μίξερ ή ένα πλυντήριο, μπορεί να κάνει τη δουλειά ευκολότε-
ρη ή να υποκαταστήσει την ανθρώπινη εργασία, και ότι αυτά τα πράγ-
ματα μερικές φορές δεν λειτουργούν. Ένας άνθρωπος μπορεί κι αυτός 
να επισκευαστεί όταν δεν λειτουργεί πια; Τα αυτοκίνητα χρειάζονται 
βενζίνη για να λειτουργήσουν. Οι άνθρωποι τι χρειάζονται; Πού βρί-
σκουν την ενέργειά τους; Η σύγκριση ανάμεσα στο γέμισμα του ντε-
πόζιτου ενός αυτοκινήτου και στο φαγητό που τρώνε οι άνθρωποι 
είναι ικανοποιητική εξήγηση ή μήπως οι άνθρωποι, τα ζώα και τα 
φυτά χρειάζονται κάτι επιπλέον; Ποιες είναι οι ομοιότητες ανάμεσα 
στα τεχνητά και στα φυσικά συστήματα και ποιες είναι οι διαφορές;

Η επαφή με τον έμψυχο κόσμο –η φροντίδα φυτών και ζώων– είναι 
μέρος της παιδαγωγικής δουλειάς που παραδοσιακά γίνεται στον παι-
δικό σταθμό· η επαφή, όμως, των παιδιών, με τη χημεία ή τη φυσική 
δεν είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Όμως τα παιδιά, όταν συναντήσουν 

Πεδίο καλλιέργειας:
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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••Το παιδί κάνει ερωτήσεις; Είναι περίεργο; Ενδιαφέρεται για τα πράγ-
ματα και τους ανθρώπους γύρω του;

••Ενδιαφέρεται για πειραματισμούς, φυσικά φαινόμενα, ζώα και φυτά; 
Είναι προσεκτικό με τα φυτά και τα ζώα; Φοβάται τα ζώα; Ποια;

••Εκφράζει έκπληξη για ασυνήθιστα φαινόμενα (στη φύση, στη διάρ-
κεια τεχνικών, χημικών ή φυσικών πειραμάτων);

••Τα ερεθίσματα εμπνέουν το παιδί να κάνει τις δικές του εξερευνή-
σεις;

••Διεκδικεί την προσοχή των άλλων όταν θέτει τα ερωτήματά του;

••Πειραματίζεται; Δοκιμάζει «πράγματα»; Ελέγχει τον τρόπο με τον 
οποίο αλλάζουν τα πράγματα και οι διαδικασίες κάτω από την επί-
δρασή του;

••Με ποιον τρόπο χρησιμοποιεί το παιδί ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 
(μόνο του/με βοήθεια);

••Μπορεί να εκφράσει λεκτικά τις παρατηρήσεις και τις εμπειρίες του; 
Ποιες έννοιες έχει κατακτήσει;

Το παιδί στον προσωπικό του κόσμο – διερευνητικές ερωτήσεις

Το παιδί στον προσωπικό του κόσμο
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Στην καθημερινή ζωή (ενδεικτικά) 
••προγραμματίζει χρόνο και χώρο στην καθημερινότητα του σταθμού 
για τις εξερευνήσεις του παιδιού, του παρέχει υλικά και μετά, συζη-
τάει μαζί του για τις εμπειρίες του· το ενθαρρύνει να περιγράψει και 
να διατυπώσει έννοιες • απαντάει στις ερωτήσεις του παιδιού και του 
δίνει τις σωστές απαντήσεις, οι οποίες είναι ανάλογες με τη φάση της 
ανάπτυξης που βρίσκεται· ενθαρρύνει το παιδί να κάνει και άλλες 
εξερευνήσεις • ενθαρρύνει το κάθε παιδί να φροντίζει τα φυτά και τα 
λουλούδια • ανακαλύπτει μαζί του τη φύση, προσφέρει ευκαιρίες για 
κηπουρική • κάνει τις καθημερινές εμπειρίες αντικείμενο επιστημονι-
κών και τεχνικών παρατηρήσεων και συζητήσεων, π.χ., οι ουσίες και 
οι μυρωδιές όταν μαγειρεύουμε και ψήνουμε γλυκά

Ερεθίσματα και υλικά για παιχνίδι (ενδεικτικά)
••υπάρχουν στον παιδικό σταθμό διάφορα υλικά της φύσης για ελεύ-
θερο παιχνίδι • υπάρχουν τεχνικές συσκευές για έρευνα και παιχνίδι 
(μοχλοί, ζυγαριές, μαγνήτες, κεκλιμένα επίπεδα, τροχοί, μεγεθυντι-
κοί φακοί, περισκόπια) • οργανώνεται μια γωνιά όπου μπορούν να 
γίνουν πειράματα με νερό, και υπάρχουν αντικείμενα οικιακής χρή-
σης, π.χ., κουτάλες για το μάζεμα και το άδειασμα του νερού • διατί-
θενται βιβλία για τη φύση, τα φυσικά φαινόμενα και την τεχνολογία, 
που να μπορεί να τα κοιτάξει κάθε παιδί

Δουλειά σε σχέδιο εργασίας (ενδεικτικά) 
••Το ζωάκι μου • Έχω το δικό μου κηπάκι • Έκανα ένα πείραμα με τη 
φωτιά, το νερό • Επαγγέλματα των γονέων ή γειτόνων που σχετίζο-
νται με τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία

Σχεδιασμός χώρου και υλικά (ενδεικτικά) 
••γωνιές ή χώροι, για πειράματα, μέσα και έξω από τον παιδικό σταθ-
μό, όπου κάθε παιδί μπορεί να βρει κάτι σχετικό με τα ενδιαφέροντά 
του • εικόνες στους τοίχους που δείχνουν φυσικά φαινόμενα, τα οποία 
έχει ζήσει ένα παιδί ή έχει ακούσει γι’ αυτά ή έχει δει κάτι σχετικό • 
φωτογραφικά τεκμήρια, στα οποία το κάθε παιδί μπορεί να ανατρέξει 
ξανά για τα πειράματά του και για τα αποτελέσματα της έρευνάς του

Έργα της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας

Ικανότητες του εγώ
••να ρωτάει και να ζητάει απαντήσεις
••να είναι περίεργο
••να είναι βέβαιο ότι μπορεί να είναι αυτό η αιτία να συμβεί κάτι
••να επιμένει και να μην παραιτείται όταν αποτυχαίνει

Κοινωνικές ικανότητες
••να κάνει υποδείξεις, να διευρύνει τις ερωτήσεις των άλλων
••να συνεργάζεται όταν δουλεύει μαζί με άλλους πάνω σε κάτι
••να φροντίζει για τα ζώα και τα φυτά

Ικανότητα απόκτησης γνώσεων
••να μπορεί να περιγράφει φυσικά φαινόμενα
••να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία: γη, νερό, φωτιά, αέρα
••να ξέρει τι έρχεται από την πρίζα στον τοίχο
••να ξέρει με τι είδους ενέργεια μαγειρεύουμε
••να ξέρει τις διάφορες καταστάσεις του νερού: υγρό, στερεό, αέριο
••να έχει δεξιότητες στον χειρισμό πραγμάτων, ζώων, φυτών
••να χρησιμοποιεί μόνο του οικιακές συσκευές, όπως το τηλέφωνο, 

το κασετόφωνο, απλά προγράμματα του υπολογιστή
••να ξέρει τον σκοπό (και όσο γίνεται, τη χρήση) εργαλείων, μηχα-

νών, οχημάτων
••να αναγνωρίζει και να ονομάζει φαινόμενα, π.χ., βαρύτητα, μαγνη-

τισμός, αντανακλάσεις

Ικανότητα χρήσης μεθόδων μάθησης
••να παρατηρεί, να προβλέπει, να πειραματίζεται, να δοκιμάζει, να 

συνάγει συμπεράσματα
••να δημιουργεί απλές διαδικασίες αιτίας και αποτελέσματος, να τα-

ξινομεί εμπειρίες και ιδέες, να συστηματοποιεί και να δημιουργεί 
συσχετίσεις μεταξύ πραγμάτων και φαινομένων

••να εμβαθύνει σε ένα θέμα, να επιμένει σε μια ερώτηση
••να κάνει ερωτήσεις και/ή να διατυπώνει υποθέσεις
••να θέλει να αναπτύξει τις δυνάμεις του

Στόχοι: Το παιδί στον προσωπικό του κόσμο



108

••Ποιες ερωτήσεις κάνει το παιδί για τα φυσικά φαινόμενα, τις τεχνικές 
διαδικασίες, π.χ., ρωτάει για τον καιρό, την ημέρα και τη νύχτα, 
τους διακόπτες του φωτός, τις σκιές, για τα φανάρια κυκλοφορίας, τα 
πλυντήρια, την τηλεόραση, το τηλέφωνο;

••Τα παιδιά χαίρονται να ερευνούν και να κάνουν πειράματα με άλλα 
παιδιά; Ποια παιδιά συνεργάζονται και σε ποια πράγματα;

••Ποια παιδιά ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα ζώα και τα φυτά; Ποια 
ενδιαφέρονται περισσότερο για επιστημονικά και τεχνολογικά φαι-
νόμενα;

••Ποια παιδιά έχουν κήπο ή ζώα στο σπίτι; Πώς συμμετέχουν στην 
περιποίηση και στη φροντίδα τους;

••Τα παιδιά ζητάνε βοήθεια το ένα από το άλλο όταν συναντούν εμπό-
δια στις εξερευνήσεις τους; Δίνουν κίνητρα το ένα στο άλλο για να 
αναλάβουν ερευνητικές δραστηριότητες;

••Ποιες δυνατότητες μπορεί να προσφέρει ο παιδικός σταθμός στα 
παιδιά και πώς μπορεί να ανταποκριθεί στα ενδιαφέροντά τους για 
διάφορα βασικά πειράματα στις φυσικές επιστήμες;

Το παιδί στην κοινότητα των παιδιών – διερευνητικές ερωτήσεις

Το παιδί στην κοινότητα των παιδιών
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Στην καθημερινή ζωή (ενδεικτικά) 
••δουλεύει σε μικρές ομάδες που ασχολούνται με την έρευνα και την 
ανακάλυψη· δέχεται τα ερωτήματα των παιδιών, τους δίνει συνέχεια 
και υποστηρίζει τα παιδιά στην αναζήτηση εξηγήσεων· αποφεύγει τις 
βιαστικές απαντήσεις, και προτιμά να ανακαλύπτει μαζί με τα παιδιά • 
διατηρεί φυτά και ζώα στον παιδικό σταθμό • διατηρεί ένα οικολογικά 
φιλικό κήπο· μαθαίνει στα παιδιά πώς να διαχωρίζουν τα σκουπίδια, 
περιγράφει μεθόδους για τη διαχείριση των σκουπιδιών και μιλάει 
για τις οικολογικές συνέπειες

Ερεθίσματα και υλικό για παιχνίδι (ενδεικτικά) 
••προσφέρει τεχνικά παιχνίδια και τεχνικά αντικείμενα (ξυπνητήρι, 
ραδιόφωνο, φακούς, καθρέφτες), βιβλία για τη φύση και τα φυσικά 
φαινόμενα (καιρός, ζώα, φυτά), αντικείμενα για χρήση και αποσυ-
ναρμολόγηση· προωθεί δραστηριότητες σε μικρές ομάδες • κανονίζει 
απλά πειράματα, επιδεικνύοντας τεχνικά επιτεύγματα (Πώς λειτουργεί 
κάτι; Τι σκοπούς εξυπηρετεί;) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά 
βούληση σε μικρές ομάδες

Δουλειά σε σχέδιο εργασίας (ενδεικτικά) 
••Φύτεμα σπόρων και φυτών • Πώς σχετίζονται οι δουλειές των γονέ-
ων με την επιστήμη και την τεχνολογία • Παιχνίδια με το φως και τη 
σκιά· πειράματα με νερό· ενέργεια και κατανάλωση νερού στον παιδι-
κό σταθμό, διαχωρισμός σκουπιδιών, κομπόστ, παρτέρια· θέματα του 
κύκλου της ζωής, όπως είναι η ανάπτυξη, η αλλαγή, ο θάνατος

Σχεδιασμός χώρου και υλικά (ενδεικτικά) 
••γωνιές ή χώροι πειραμάτων μέσα και έξω από τον παιδικό σταθμό, 
κατάλληλοι για μικρές ομάδες • εκθέσεις σχετικά με εμπειρίες από τη 
φύση και τα επιστημονικά πειράματα των παιδιών • τεχνικά μέσα που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μικρές ομάδες

Έργα της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας

Ικανότητες του εγώ
••να γίνει ειδικός/ή στην περιοχή του ενδιαφέροντός του/της
••να κάνει ερωτήσεις σε άλλα παιδιά και να απαντάει στις ερωτήσεις 

των άλλων
••να επιμένει στις ερωτήσεις του και να μη διασπάται η προσοχή του

Κοινωνικές ικανότητες
••να παίρνει ενεργά μέρος στην ομάδα, με τις ικανότητές του, και να 

αναζητάει λύσεις μαζί με άλλους
••να συμβάλει σε διερευνήσεις άλλων παιδιών, κάνοντας δικές του 

υποδείξεις· να προτείνει πιθανές λύσεις σε άλλα παιδιά· να κάνει 
κοινές διερευνήσεις

••να δίνει συνέχεια στις ερωτήσεις των άλλων και να αναζητάει απα-
ντήσεις

••να αντιλαμβάνεται και να εκτιμά τις διαφορές στα ενδιαφέροντα των 
άλλων παιδιών

••να κατανοήσει ότι υπάρχουν διάφοροι πιθανοί τρόποι για να απο-
κτήσει εμπειρίες και για να μάθει κάτι πάνω σε ένα θέμα

••να διαθέτει τις δεξιότητές του στην ομάδα
••να περιμένει τη σειρά του και να κάνει συμφωνίες με τα άλλα παιδιά 

για τη φροντίδα των φυτών

Ικανότητα απόκτησης γνώσεων
••να αναπτύξει την ικανότητα χρήσης των εργαλείων, υλικών και συ-

σκευών που έχει στη διάθεσή του
••να διαμορφώνει και να κάνει γενικεύσεις, κατηγορίες, να γνωρίζει 

έννοιες

Ικανότητα χρήσης μεθόδων μάθησης
••να αναγνωρίζει και την επίδραση που έχει η συμβολή του σε πειρά-

ματα και έρευνες
••να καταλάβει ότι η ηχογράφηση ή η καταγραφή των εμπειριών του 

με τους άλλους είναι ένας τρόπος για να τις εξασφαλίσει και για να 
τις αναπτύξει ακόμα περισσότερο

••να αναγνωρίσει ότι αξίζει να επανεκτιμά τα ευρήματά του, ανταλ-
λάσσοντας απόψεις με άλλα παιδιά, και να συμπεριλαμβάνει και-
νούριες γνώσεις στην άποψή του για τον κόσμο

••να συνειδητοποιήσει ότι, μελετώντας τα ευρήματά του μαζί με άλ-
λους, μπορεί να οδηγηθεί σε περαιτέρω διερεύνηση ή σε αναθεώ-
ρηση

Στόχοι: Το παιδί στην κοινότητα των παιδιών
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••Ποιες τεχνικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν κοντά στον παιδικό 
σταθμό μπορεί να ενδιαφέρουν τα παιδιά;

••Πού μπορούν να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τη συντήρηση αγρο-
τικών προϊόντων, με την αποθήκευση τροφίμων;

••Αλλάζει η περιοχή γύρω από τον παιδικό σταθμό ανάλογα με τις 
εποχές;

••Ποια είδη συγκοινωνίας υπάρχουν στην περιοχή γύρω από τον παι-
δικό σταθμό και πώς λειτουργούν;

••Ποιες εμπειρίες έχουν τα παιδιά από τη ζωή στην εξοχή και τη ζωή 
στην πόλη; Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στην πόλη και στην 
εξοχή, ως προς τη φύση και την τεχνολογία; Τι μπορούμε να ζήσουμε 
στην πόλη και τι στην εξοχή;

••Υπάρχουν ζώα στη γύρω περιοχή; Τι ζώα; Ποιες είναι οι διαφορές 
ανάμεσα στα ζώα; Ποια κατοικίδια ζώα πωλούνται στο εμπόριο και 
πού; Ποια είδη ζώων γνωρίζουν τα παιδιά; Ποια παιδιά έχουν ζώα 
στο σπίτι; Τι είδους ζώα;

••Ποιες εμπειρίες έχουν τα παιδιά σχετικά με τη φύση και τον καιρό σε 
άλλες χώρες; Ποια άλλα ζώα και φυτά υπάρχουν στις χώρες εκείνες 
και γιατί συμβαίνει αυτό; Ποιες τεχνικές χρησιμοποιούν οι άνθρωποι 
σε άλλες χώρες για τη μεταφορά, την κατασκευή σπιτιών και δρό-
μων, τη γεωργία;

••Ποια μέρη ή εγκαταστάσεις γνωρίζουν τα παιδιά στην ευρύτερη πε-
ριοχή από τις εμπειρίες τους σχετικά με τη φύση ή την τεχνολογία;

••Προσφέρονται στα παιδιά ευκαιρίες για να μάθουν για τη φωτιά;

Ζώντας στον κόσμο, ανακαλύπτοντας τον κόσμο – διερευνητικές ερωτήσεις

Ζώντας στον κόσμο, ανακαλύπτοντας τον κόσμο
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Στην καθημερινή ζωή (ενδεικτικά) 
••σχεδιάζει εξωτερικές δραστηριότητες, ανακαλύπτει μαζί με τα παι-
διά τη φύση και το περιβάλλον· επισκέπτεται δημόσιους χώρους • 
χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς· μαθαίνει στα παιδιά διάφο-
ρες διαδρομές • προσφέρει υγιεινό, φρέσκο φαγητό· κάνει τα ψώνια 
και ετοιμάζει το φαγητό

Ερεθίσματα και υλικά για παιχνίδι (ενδεικτικά)
••παρέχει αντικείμενα για έρευνα και πειραματισμό, τα οποία είναι 
χρήσιμα για εμβάθυνση και αποκρυπτογράφηση των εμπειριών του 
περιβάλλοντος από το παιδί

Δουλειά σε σχέδιο εργασίας (ενδεικτικά) 
••Ποιες είναι οι ανάγκες των ανθρώπων για μετακίνηση και ποιες 
λύσεις είναι εφικτές; ••Πώς φτάνει στο τραπέζι το φαγητό μας; ••
Τι μπορούμε να μαγειρέψουμε και να ψήσουμε; ••Πειράματα με τον 
ηλεκτρισμό, τα ηχητικά κύματα, τη βαρύτητα, τον κύκλο του νερού 
••Πειράματα με διάφορα φυσικά φαινόμενα που έχουν συναντήσει 
τα παιδιά, π.χ., με τον καιρό ••Γιατί πετάνε οι αετοί; Γιατί πετάνε τα 
αεροπλάνα; Γιατί πλέουν τα καράβια; ••Τι είναι η οικολογική γεωργία; 
Ποια είναι τα τοπικά και τα εποχικά προϊόντα;

Σχεδιασμός χώρου και υλικά (ενδεικτικά)
••εικόνες από φυσικά φαινόμενα· εκδρομές στη φύση και εξορμήσεις 
σχετικές με προγράμματα επιστημονικών πειραμάτων, που οδηγούν 
σε επιπλέον διερεύνηση· υδρόγειος σφαίρα, τρισδιάστατοι χάρτες • 
έκθεση από φωτογραφικές εξορμήσεις στη γειτονιά και σε πιο μα-
κρινές περιοχές • εφοδιασμός του παιδικού σταθμού με πολλά και 
διαφορετικά έντυπα, ιδιαίτερα βιβλία με πληροφορίες, αφίσες και 
περιοδικά

Έργα της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας

Ικανότητες του εγώ
••να έρχεται σε επαφή και να απολαμβάνει τον κόσμο ως πηγή διά-

φορων εμπειριών
••να έχει ιδέες για την εξερεύνηση των γύρω περιοχών

Κοινωνικές ικανότητες
••να παρατηρεί και να ανακαλύπτει τα διαφορετικά ενδιαφέροντα που 

έχουν οι άνθρωποι στη γύρω περιοχή
••να αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί για το φυσικό περι-

βάλλον· να φροντίζει για τα ζωντανά πλάσματα και για τα φυτά

Ικανότητα ανάπτυξης γνώσεων
••να ξέρει για τα είδη ζώων και φυτών
••να αναγνωρίζει στοιχειωδώς τις βασικές σχέσεις που υπάρχουν στο 

πλανητικό σύστημα: ήλιος, φεγγάρι, γη, αστέρια, εναλλαγή μέρας 
και νύχτας

••να γνωρίζει τα καιρικά φαινόμενα και την αλλαγή των εποχών 
••να είναι ικανό να εκτιμήσει τους πιθανούς κινδύνους όταν χειρίζεται 

την τεχνολογία
••να διαμορφώνει και να χρησιμοποιεί έννοιες για τα χαρακτηριστικά 

των πραγμάτων, τις ομοιότητες και τις διαφορές στο περιβάλλον, 
στα ζώα και στα φυτά, στα φυσικά και στα χημικά φαινόμενα, στις 
τεχνικές διαδικασίες

••να κατανοήσει και να μπορεί να διακρίνει την πραγματικότητα από 
την εικονική πραγματικότητα στα ΜΜΕ

••να γνωρίζει τις αιτίες της ρύπανσης και της καταστροφής του περι-
βάλλοντος

••να συγκρίνει τη φύση με την τεχνολογία, να αναγνωρίζει αναλογίες, 
π.χ., μια κολλιτσίδα και μια ταινία Βέλκρο, ένα μεγάλο κουνούπι 
και ένα ελικόπτερο, το μάτι και η φωτογραφική μηχανή, το καβούκι 
του σαλιγκαριού και το σπίτι

Ικανότητα χρήσης μεθόδων μάθησης
••εξερευνώντας το περιβάλλον, να μάθει να παρατηρεί, να ταξινομεί, 

να προβλέπει, να πειραματίζεται, να ελέγχει, να καταλήγει σε συ-
μπεράσματα 

••να βάζει σε τάξη τις εμπειρίες και τις ιδέες του, να συστηματοποιεί 
και να δημιουργεί συνδέσμους μεταξύ πραγμάτων και φαινομένων

••να θέτει ερωτήσεις και να διαμορφώνει υποθέσεις έρευνας, να σχε-
διάζει και να εκτελεί πειράματα

••να κατανοεί βασικές έννοιες οικολογίας και προστασίας του περι-
βάλλοντος

Στόχοι: Ζώντας στον κόσμο, ανακαλύπτοντας τον κόσμο
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5. Συνεργασία με τους γονείς
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Η ανάπτυξη μιας θετικής σχέσης μεταξύ παιδιού και παιδαγωγού δη-
μιουργεί ουσιαστικά θεμέλια για τη διαδικασία καλλιέργειας, την αγωγή 
και τη φροντίδα του παιδιού στον παιδικό σταθμό. Πρέπει να ακολουθη-
θούν οι παρακάτω γενικοί κανόνες:
••Κάθε παιδί θα συνοδεύεται στον παιδικό σταθμό από ένα γονιό ή ένα 

πρόσωπο με το οποίο έχει αναπτύξει σχέση προσκόλλησης.
••Είναι σημαντικό οι γονείς να μην αναπτύξουν το συναίσθημα ότι «χά-

νουν» το παιδί τους, και κάθε ιδέα ανταγωνισμού μεταξύ γονιών και 
παιδαγωγών πρέπει να αποφεύγεται.

••Η ανάπτυξη σχέσης προσκόλλησης μεταξύ του παιδιού και της παι-
δαγωγού εξαρτάται βασικά από το πόσο πρόθυμοι είναι ο καθένας 
να αποδεχτεί τον άλλο. Γι’ αυτόν τον λόγο, η παιδαγωγός πρέπει να 
αντιμετωπίζει με μεγάλη ευαισθησία τις διαδικασίες αποχωρισμού του 
παιδιού από τους γονείς του, να τους ενθαρρύνει και να τους υποστη-
ρίζει σε περίπτωση δυσκολιών. Στη διάρκεια της συζήτησης για την 
ομαλή ένταξη, ένα από τα πιο σημαντικά έργα των παιδαγωγών είναι 
να μεταδώσουν ότι οι γονείς είναι και θα παραμείνουν τα πιο σημαντι-
κά πρόσωπα προσκόλλησης του παιδιού.

••Η διάρκεια της περιόδου ομαλής ένταξης θα επηρεαστεί από το κατά 
πόσο και σε ποια έκταση η παιδαγωγός είναι ικανή να αναπτύξει μια 
σχέση με το παιδί. Εδώ, το παιδί το ίδιο προσδιορίζει το επίπεδο στε-
νής σχέσης, απόστασης, καθώς και το χρονικό διάστημα που χρειάζεται 
για αναπτυχθεί αυτή η σχέση με την/τον παιδαγωγό.

••Η ένταξη ενός παιδιού κάτω των 3 χρόνων μπορεί να θεωρηθεί ότι 
κατέληξε ικανοποιητικά αν η/ο παιδαγωγός γίνει πραγματικά ένα πρό-
σωπο με το οποίο το παιδί έχει αναπτύξει σχέση προσκόλλησης, για 
παράδειγμα, αν είναι ικανή να παρηγορήσει το παιδί.

Για τα παιδιά μεταξύ 3 και 5 ετών, μια σημαντική πλευρά της φάσης 
μετάβασης είναι η ανάπτυξη σχέσεων όχι μόνο με την/τον παιδαγωγό, 
αλλά και με τα άλλα παιδιά της κοινότητας. Η μεταβατική φάση κλείνει 
με την πρώτη συζήτηση για την ανάπτυξη του παιδιού. Η τεκμηρίωση 
της ομαλής ένταξης του παιδιού μπορεί να αποτελέσει τη βάση γι’ αυτή 
τη συζήτηση, αφού είναι η πρώτη τεκμηρίωση της διαδικασίας καλλιέρ-
γειας του παιδιού.

Συζητήσεις για την ανάπτυξη

Οι τακτικές συζητήσεις μεταξύ των γονιών κάθε παιδιού και των παιδα-
γωγών γίνονται για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το επίπεδο 
ανάπτυξης του παιδιού, τα τρέχοντα ενδιαφέροντά του και τον προγραμ-
ματισμό οποιασδήποτε ειδικής υποστήριξης χρειάζεται. Όσο μικρότερο 
είναι το παιδί τόσο πιο συχνά πρέπει να γίνονται οι συναντήσεις αυτές, 

Οι γονείς είναι τα πρώτα και σχεδόν πάντα τα πιο σημαντικά πρόσωπα 
στις σχέσεις προσκόλλησης για τα παιδιά τους. Ο αποφασιστικός τους 
ρόλος πρέπει να αναγνωριστεί στο πλαίσιο της καλλιέργειας ως μια δια-
δικασία συν-οικοδόμησης. Από αυτή την άποψη, οι γονείς είναι οι πιο 
σημαντικοί συνεργάτες της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας.

Κάθε ενήλικας πλησιάζει με ένα δικό του, ξεχωριστό τρόπο το παιδί 
και επηρεάζει ατομικά την εικόνα που δημιουργεί το παιδί για τον κόσμο. 
Όταν τα πρόσωπα που συνδέονται με τις πρώτες σχέσεις προσκόλλησης 
δείχνουν εκτίμηση και σεβασμό το ένα στο άλλο, αυτό προάγει την ανά-
πτυξη του παιδιού. Η/Ο παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας μαθαίνει στο 
παιδί να σέβεται την ταυτότητά του, όταν οι εμπειρίες του στον παιδικό 
σταθμό είναι σε αρμονία με τις εμπειρίες του στην οικογένεια. Όσο πε-
ρισσότερο το παιδί νιώθει ότι σέβονται και εκτιμούν τους γονείς του και 
την οικογενειακή του κουλτούρα, τόσο πιθανότερο είναι ότι θα αναπτύξει 
θετική εικόνα του εαυτού του στον κόσμο.

Ένα από τα έργα και τις ευθύνες των παιδαγωγών προσχολικής ηλι-
κίας είναι να αναζητούν τους κατάλληλους τρόπους για συνεργασία και 
κατανόηση με τους γονείς. Οι ανοιχτές συζητήσεις βασισμένες σε αμοι-
βαία εμπιστοσύνη δημιουργούν το θεμέλιο για τη θετική συνεργασία 
μεταξύ γονέων και παιδαγωγών. Αυτή η συνεργασία έχει ως απαραίτητη 
προϋπόθεση τη συζήτηση και την κατανόηση των παιδαγωγικών στόχων, 
γιατί αν οι γονείς διαφωνούν με τους παιδαγωγικούς στόχους, τότε η 
δουλειά των παιδαγωγών έχει ελάχιστη πιθανότητα να είναι τόσο επιτυ-
χής όσο επιθυμούν.

Μετάβαση από την οικογένεια στον παιδικό σταθμό 

Η κατανόηση μεταξύ παιδαγωγών και γονέων αρχίζει πριν πάει το παιδί 
στον παιδικό σταθμό. Για να μπορέσουν οι γονείς να διαλέξουν ένα παι-
δικό σταθμό που τους αρέσει, πρέπει να αποκτήσουν μια εντύπωση της 
παιδαγωγικής αντίληψης, και όχι μόνο γραπτά. Πρέπει να μπορούν να 
καθίσουν και να παρακολουθήσουν δραστηριότητες της τάξης, να προ-
σκληθούν σε απογευματινές εκδηλώσεις κ.ά. Μ’ αυτόν τον τρόπο παιδιά 
και γονείς της υπό σύσταση ομάδας μπορούν να συναντηθούν και να 
κάνουν τις πρώτες επαφές τους. Οι γονείς μπορούν να ενημερωθούν για 
την έννοια της ομαλής ένταξης σε μια μεγάλη εισαγωγική συζήτηση. Για 
να κάνουν τη μετάβαση μια θετική εμπειρία για το παιδί, οι παιδαγωγοί 
και οι γονείς συζητούν γι’ αυτά που του αρέσουν κι αυτά που δεν του 
αρέσουν, για τις τελετουργίες και τις αξίες της οικογένειας και του παι-
δικού σταθμού. Αναπτύσσουν μαζί καινούργια τυπικά, για παράδειγμα 
για το πρωινό καλωσόρισμα και τη μεσημεριανή αναχώρηση, στα οποία 
το παιδί μπορεί επίσης να παίξει εποικοδομητικό ρόλο, και να συμβάλει 
έτσι στην επιτυχία της μετάβασης.
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τους. Κάνοντάς το αυτό, συνυπολογίζουν και το πολιτισμικό υπόβαθρο 
των γονιών.

••Αρχίζοντας με την εισαγωγική συζήτηση για την εγγραφή, καλλι-
εργούν τακτικές συζητήσεις με τους γονείς σχετικά με την ανάπτυξη 
των παιδιών τους και φτάνουν σε αμοιβαία κατανόηση των διαφόρων 
προσδοκιών και παρατηρήσεων. 

••Η διαρκής τεκμηρίωση της καλλιέργειας του παιδιού είναι διαθέσιμη 
στο παιδί και στους γονείς του κάθε στιγμή.

••Οι παιδαγωγοί δίνουν πληροφορίες στους γονείς, πριν αρχίσει το παι-
δί να πηγαίνει στον παιδικό σταθμό, σχετικά με τη ζωή εκεί και τις 
παιδαγωγικές αντιλήψεις.

••Ενθαρρύνουν τους γονείς να μαθαίνουν λεπτομέρειες της καθημερινής 
ζωής στον παιδικό σταθμό.

••Οι παιδαγωγοί ζητούν από τους γονείς να συμμετέχουν σε σημαντικές 
αποφάσεις στον παιδικό σταθμό. 

••Ενθαρρύνουν τους γονείς να παρουσιάζουν τις υποδείξεις τους, την 
κριτική και τις επιθυμίες τους. Επίσης, εξασφαλίζουν ότι οι γονείς 
νιώθουν πως οι απόψεις τους είναι σημαντικές και οι υποδείξεις τους 
χρησιμοποιούνται.

••Οι παιδαγωγοί περιλαμβάνουν τους γονείς στην ανάπτυξη και επέκτα-
ση των παιδαγωγικών δράσεων, και στον προγραμματισμό και στη δια-
μόρφωση των περιεχομένων. Ενθαρρύνουν τους γονείς να συμβάλουν 
με τις δικές τους ικανότητες, γνώση και ενδιαφέροντα στη ζωή στον 
παιδικό σταθμό.

για να παρακολουθούν την ταχύτητα και τις διακυμάνσεις στην ανάπτυξή 
του. Ο ελάχιστος αριθμός τέτοιων συναντήσεων, ωστόσο, είναι μια φορά 
τον χρόνο.

Οι γονείς συνεισφέρουν σ’ αυτές τις συζητήσεις με τις παρατηρήσεις 
και τις ερμηνείες τους από την καθημερινή ζωή στην οικογένεια, και είναι 
οι καταλληλότεροι γι’ αυτό. Η/Ο παιδαγωγός αναφέρεται στην ανάπτυξη 
του παιδιού βασισμένη στην καταγραφή των συστηματικών της παρα-
τηρήσεων από την καθημερινή ζωή στο παιδικό σταθμό (βλ. Ενότητα : 
Παρατήρηση και τεκμηρίωση).

Παιδαγωγοί και γονείς υποστηρίζουν το παιδί κατά τη μετάβασή του 
στην πρωτοβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση με σχετικές συζητήσεις.

Οι γονείς επίσης ενημερώνονται για τη διαδικασία καλλιέργειας των 
παιδιών από τις καταγραφές μικρών και μεγάλων σχεδίων εργασίας που 
πραγματοποιήθηκαν μαζί με τα παιδιά.

Η συμμετοχή των γονέων

Η διαφάνεια και η ανταλλαγή πληροφοριών είναι απαραίτητες για μια 
καλή συνεργασία μεταξύ παιδαγωγών και γονιών. Οι γονείς πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στην ανάπτυξη των παιδαγωγικών πρακτικών στον 
παιδικό σταθμό και να συμμετέχουν σε σημαντικές αποφάσεις. Ο παιδι-
κός σταθμός μπορεί να αποκτήσει σημαντικές πηγές πληροφοριών χάρη 
στη συνεργασία· για παράδειγμα, όταν γονείς και παιδαγωγοί μαζί ανα-
ζητούν εξωσχολικούς ειδικούς σε επιμέρους θέματα για να προάγουν τις 
αμοιβαίες ιδέες τους και τη διαδικασία καλλιέργειας των παιδιών.

Η συνεργασία με συμβουλευτικά ιδρύματα, ειδικούς συμβούλους γο-
νέων και οικογενειακούς συμβούλους μπορεί επίσης να είναι ιδιαίτερα 
υποστηρικτική και βοηθητική για όλους τους εμπλεκομένους.

Ποιοτικές απαιτήσεις για τη συνεργασία με τους γονείς

••Ο παιδικός σταθμός αναπτύσσει μια δημοκρατική κουλτούρα στην 
οποία η συμμετοχή των γονιών είναι σαφώς επιθυμητή.

••Οι παιδαγωγοί διευρύνουν τον διάλογο με τους γονείς σχετικά με τις 
ιδέες τους για την ανατροφή.

••Αναπτύσσουν μια στάση εμπιστοσύνης και εκτίμησης προς όλους τους 
γονείς.

••Αντιμετωπίζουν τα προσωπικά ενδιαφέροντα των γονιών εμπιστευτι-
κά.

••Λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις προσδοκίες των γονιών σχετικά με τη 
διαδικασία καλλιέργειας, την αγωγή και τη φροντίδα των παιδιών 
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6. Μετάβαση στην πρωτοβάθμια 
υποχρεωτική εκπαίδευση
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Νέοι κανόνες, ως ένα βαθμό, αλληλεπίδρασης και συμπεριφοράς πρέ- •
πει να δοκιμαστούν και να γίνουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο 
νηπιαγωγείο. 

Οι παρακάτω ικανότητες βοηθούν το παιδί να διαμορφώσει ενεργά τη 
μετάβαση από τον παιδικό σταθμό στο νηπιαγωγείο και να τη βιώσει ως 
επιτυχία:

Ένα παιδί που έχει ήδη μάθει πολλά, και έχει ήδη αποκτήσει πολ- •
λές διαφορετικές ικανότητες και μια ευρεία βάση γνώσεων, μπορεί να 
αντιμετωπίσει τις καινούργιες προκλήσεις με αυτοπεποίθηση και να 
διατηρήσει το ενδιαφέρον του.
Ένα παιδί που, στον παιδικό σταθμό, ήταν ικανό να καταλάβει τι το  •
βοηθούσε να ξεπεράσει την αβεβαιότητα και το φόβο, θα είναι ικανό 
να λειτουργήσει αντίστοιχα, ως ένα βαθμό, και στην καινούργια συν-
θήκη.
Ένα παιδί που ενθαρρύνθηκε από τις/τους  • παιδαγωγούς προσχολικής 
ηλικίας να εκφράζει τις επιθυμίες του και τις απόψεις του τόσο σ΄ αυ-
τές/αυτούς όσο και στην ομάδα των παιδιών, και δέχτηκε ερεθίσματα 
για να εκφράζει και να δέχεται την κριτική, θα είναι πιο πιθανό να ανα-
λάβει ένα ενεργό ρόλο και ευθύνη για τον εαυτό του και τους άλλους 
κατά τη μετάβαση.
Ένα παιδί που στον παιδικό σταθμό βίωσε ότι τόσο οι σχέσεις που  •
βασίζονται σε κοινά ενδιαφέροντα όσο κι εκείνες που αναπτύσσονται 
για ένα μεγάλο διάστημα έχουν αξία, θα είναι ικανό να διαχειριστεί τις 
νέες σχέσεις στο νηπιαγωγείο.
Ένα παιδί που είναι συνηθισμένο να εκφράζει τα συναισθήματά του όταν  •
υπάρχουν συγκρούσεις και είναι ικανό να συμμερίζεται τα συναισθήμα-
τα του αντιπάλου του θα αναστατώνεται λιγότερο με τις εναλλασσόμε-
νες προτιμήσεις και ακόμα και με τις περιστασιακές απορρίψεις.
Ένα παιδί που στον παιδικό σταθμό ανέπτυξε μια αίσθηση του χρό- •
νου που χρειάζεται για ορισμένες δραστηριότητες, θα είναι σε θέση 
να εξισορροπήσει, ως ένα βαθμό, τις ανάγκες του και τις εξωτερικές 
απαιτήσεις.

Η μετάβαση στο πλαίσιο της οικογένειας

Όταν ένα παιδί αρχίζει να φοιτά στο νηπιαγωγείο, τα άλλα μέλη της οι-
κογένειας πρέπει επίσης να αναπροσαρμοστούν στους νέους ρόλους, δι-
καιώματα και καθήκοντα. Το παιδί αποκτά μια νέα κοινωνική θέση, γονείς 
και αδέρφια πρέπει να προσαρμοστούν στην νέα κατάσταση. Η οργάνωση 
της καθημερινής ζωής επηρεάζεται επίσης και πρέπει να ικανοποιούνται 
τα σχολικά ωράρια. 

Ένα από τα έργα της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας είναι να 

Είναι γνωστό ότι από το 2007-2008, έγινε υποχρεωτική η μονοετής φοί-
τηση των παιδιών στο νηπιαγωγείο1. Αυτό άλλαξε τα δεδομένα ως προς 
την ηλικιακή σύσταση των ομάδων των παιδιών των παιδικών σταθμών. 
Έτσι, σήμερα η πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση 
ξεκινά από το νηπιαγωγείο, το οποίο ωστόσο δεν έχει τα χαρακτηριστικά 
της τυπικής εκπαίδευσης, που χαρακτηρίζουν το δημοτικό σχολείο. 

Με δεδομένο ότι το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου έχει εκπαιδευτικούς 
άξονες που εναρμονίζονται με το προτεινόμενο πρόγραμμα για τους παι-
δικούς σταθμούς, η μετάβαση από τους παιδικούς σταθμούς στα νηπια-
γωγεία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια ομαλή διαδικασία. Ωστόσο η 
αλλαγή κοινωνικού περιβάλλοντος δημιουργεί πάντα κάποια αναστάτω-
ση στα παιδιά, που με την κατάλληλη υποστήριξη μπορεί να ξεπεραστεί. 
Η σύντομη διάρκεια της φοίτησης στο νηπιαγωγείο (για ένα χρόνο μετά 
τον παιδικό σταθμό) και η επικείμενη μετάβαση στο δημοτικό σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα, την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν τα 
παιδιά, είναι ένα από τα θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με 
ευαισθησία.

Από το παιδί του παιδικού σταθμού στο παιδί του 
νηπιαγωγείου

Σε κάθε περίπτωση αλλαγής βαθμίδας τα παιδιά συνήθως αντιλαμβάνο-
νται  τη μετάβαση ως σημαντική αλλαγή. Το παιδί νιώθει «μεγαλύτερο» 
και προσδοκά να έχει περισσότερα και διαφορετικά δικαιώματα απ΄ ό,τι 
πριν. Τουλάχιστον ανυπομονεί με χαρά και περηφάνια να έχει μεγαλύτε-
ρη ανεξαρτησία. Στην περίπτωση της μετάβασης από τον παιδικό σταθμό 
στο νηπιαγωγείο η αλλαγή έχει τις δικές τις ιδιαιτερότητες.

Λίγο πριν την εισαγωγή του στο νηπιαγωγείο, οι ιδέες του παιδιού 
του παιδικού σταθμού βασίζονται στην προσδοκία ότι εκεί θα μάθει 
«περισσότερα πράγματα». Πιθανότατα προσδοκά επίσης και μεγαλύτε-
ρη αναγνώριση επεκτείνοντας τις ικανότητές του. Συνεπώς, η μετάβαση 
συνήθως δίνει το έναυσμα για μια αύξηση των κινήτρων. Το παιδί θέλει 
να μάθει καινούργια πράγματα και να συναντηθεί με νέες προκλήσεις, 
αλλά μερικές φορές μπορεί να έχει το άγχος ότι δεν θα τα καταφέρει να 
ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντος:

Το παιδί πρέπει να συμμετέχει στην ανάπτυξη μιας καινούργιας ομάδας  •
από την κοινότητα στην οποία είχε συνηθίσει στον παιδικό σταθμό. 
Εκτός απ΄ αυτό, η ηλικιακή ομάδα είναι πιο ομοιογενής.

1 H ηλικία εισόδου στο νηπιαγωγείο κυμαίνεται από 4 ετών και 9 μηνών έως 
5 ετών και 9 μηνών, eπειδή εισάγονται κάθε φορά στην αρχή του σχολικού 
έτους.
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ζουν την προθυμία τους να μάθουν και τις προσδοκίες τους για το 
νηπιαγωγείο.
Αναπτύσσουν στρατηγικές μαζί με τα παιδιά για να τα βοηθήσουν να  •
αντιμετωπίσουν ορισμένες αβεβαιότητες και φόβους.
Πραγματοποιούν τακτικές αποτιμήσεις μαζί με τα παιδιά και έτσι τα  •
βοηθούν να συνειδητοποιήσουν πόση γνώση και πόσες διαφορετικές 
δεξιότητες έχουν ήδη αποκτήσει.
Ενθαρρύνουν τα παιδιά να εκφράζουν τις επιθυμίες τους στην ομάδα,  •
να θέτουν τις ερωτήσεις τους, να ακούνε τους άλλους και να εκφρά-
ζουν κριτική.
Μ’  αυτό τον τρόπο αφιερώνουν μεγάλη προσοχή στη γλωσσική ανά- •
πτυξη όλων των παιδιών.
Αφήνουν τα παιδιά να νιώσουν πόσο σημαντικό είναι να σεβόμαστε  •
το κάθε άτομο, για τη δική μας ευημερία και για τη συνύπαρξη στην 
κοινότητα.
Υποστηρίζουν τη μετάβαση αναπτύσσοντας κατάλληλα τελετουργικά  •
μετάβασης (γιορτές αποχαιρετισμού, αναμνηστικά κτλ.).
Καλλιεργούν την επικοινωνία με το/τα νηπιαγωγεία της περιοχής  •
(αλληλογραφούν, προσκαλούν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, κάνουν 
προγραμματισμένη επίσκεψη στο χώρο του νηπιαγωγείου, καλούν την 
/τον νηπιαγωγό στο χώρο του παιδικού σταθμό κτλ.)

προσφέρει στους γονείς την ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με το νέο 
πλαίσιο, αυτό της πρωτοβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που ξεκινά 
με την είσοδο των παιδιών τους στο νηπιαγωγείο. 

Ο στόχος αυτών των συζητήσεων είναι να διευκρινιστεί πως με την ολό-
πλευρη καλλιέργεια των παιδιών ο παιδικός σταθμός προετοιμάζει για 
την εισαγωγή στο νηπιαγωγείο και πως μπορούν να συνεισφέρουν οι 
γονείς στην προετοιμασία και την παρακολούθηση της μετάβασης. Οι 
γονείς που έχουν φόβους για τη μετάβαση των παιδιών τους ή οι γονείς 
με οικογενειακή γλώσσα άλλη εκτός της ελληνικής πρέπει να έχουν 
απλόχερα την ευκαιρία να εκφράσουν τις ανησυχίες τους. Η προετοιμα-
σία για τη μετάβαση και η επιλογή του νηπιαγωγείου απαιτούν ιδιαίτερη 
προσοχή στις συζητήσεις με τους γονείς παιδιών με αναπηρίες. Ομαδικές 
συζητήσεις με γονείς που τα παιδιά τους θα πάνε σύντομα στο νηπιαγω-
γείο μπορούν να ενισχύσουν τη σιγουριά τους, το ίδιο και οι ατομικές 
συμβουλευτικές συνεδρίες, αν χρειάζεται.

Απότομες αλλαγές κατά τη μετάβαση από τον παιδικό σταθμό 
στο νηπιαγωγείο

Από την άποψη του παιδιού είναι αποφασιστική η σταθερότητα που 
υπάρχει στο περιβάλλον του με την εποχή που θα αρχίσει να πηγαίνει 
στο νηπιαγωγείο: είναι σταθερός ο οικογενειακός αστερισμός ή υπάρχει 
ένα καινούργιο μωρό; Οι γονείς χωρίζουν; Ένας από τους γονιούς κινδυ-
νεύει να χάσει τη δουλειά του; Ένας από τους γονιούς ξεκινάει μια και-
νούργια δουλειά; Η οικογένεια έχει μόλις μετακομίσει; Μια ταυτόχρονη 
αντιμετώπιση αρκετών σοβαρών αλλαγών μπορεί να βάλει σε κίνδυνο 
την ανάπτυξη του παιδιού. Είναι σημαντικό οι εμπλεκόμενοι ενήλικοι να 
επικοινωνούν δημιουργικά μεταξύ τους, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της 
μετάβασης στο νηπιαγωγείο.

Ένα παιδί που έχει αρκετή αυτοπεποίθηση και σταθερό κοινωνικό 
πλαίσιο πιθανότατα θα αντιμετωπίσει με επιτυχία τις αλλαγές που θα 
αντιμετωπίσει  πηγαίνοντας από τον παιδικό σταθμό στο νηπιαγωγείο. 
Αυτή η αντιμετώπιση θα επιτρέψει στο παιδί να χαρεί την νεοαποκτημένη 
του θέση. 

Ποιοτικές απαιτήσεις κατά το σχεδιασμό της μετάβασης στο 
νηπιαγωγείο

Τα παρακάτω συμβάλλουν σε μια επιτυχημένη μετάβαση του παιδιού από 
τον παιδικό σταθμό στο νηπιαγωγείο:

Οι παιδαγωγοί ενθαρρύνουν την περιέργεια των παιδιών, υποστηρί- •
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7. Δημοκρατική συμμετοχή 
– Συνεργασία και επικοινωνία
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διών για τις οποίες οι ίδιοι γνωρίζουν ήδη τη «σωστή» απάντηση, στην 
οποία κατευθύνουν και τα παιδιά, τότε βασικά διδάσκουν στα παιδιά ότι 
η μάθηση είναι κυρίως ένα ζήτημα παρακολούθησης των οδηγιών των 
ενηλίκων με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια γίνεται, επειδή αυτά δεν ξέρουν 
τίποτε ενώ οι μεγάλοι ξέρουν ήδη τα πάντα. 

Έργα της ομάδας εργασίας του παιδικού σταθμού

Σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα, το έργο της διαδικασίας προσωπικής 
ανάπτυξης στον παιδικό σταθμό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον κα-
λύτερο τρόπο μόνο αν όλοι οι εμπλεκόμενοι δουλεύουν μαζί.

Τα παιδιά παρακολουθούν πολύ στενά «πώς»  οι ενήλικοι «κάνουν» 
πράγματα και δίνουν νόημα στα πράγματα που αντιλαμβάνονται. Με άλλα 
λόγια: διαμορφώνουν τη δική τους εικόνα για τον κόσμο. Για παράδειγμα, 
παρατηρούν αν οι ενήλικοι δίνουν κάποιες οδηγίες μόνο σ΄ αυτά, χωρίς 
να τις ακολουθούν οι ίδιοι. Πώς διερμηνεύουν οι ενήλικοι τις διαφορές 
απόψεων και πώς τις λύνουν; Καταλήγουν σε συμφωνίες; Αποφασίζουν 
μέσω καλοζυγισμένων συζητήσεων ή οι αποφάσεις τους είναι αποτέλε-
σμα συγκρούσεων ισχύος; Οι παιδαγωγοί αλληλοϋποστηρίζονται;

Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι στο περιβάλλον διαπραγματεύο-
νται πράγματα, η ανοχή και η ικανότητά τους στην κριτική (να εκφράζουν 
και να δέχονται κριτική), ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίζονται ο ένας 
τον άλλο και οι τρόποι τους γενικότερα, όλα συνεισφέρουν σημαντικές 
εντυπώσεις στη διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης των παιδιών. Ένα 
παιδί συναισθάνεται το δημοκρατικό κλίμα ανάμεσα στους παιδαγωγούς 
στις πολλές καθημερινές τους επαφές. Η ποιότητα της συνεργασίας στην 
ομάδα προσδιορίζει το εύρος των δικαιωμάτων που δίνονται πραγματικά 
στα παιδιά. Όταν τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να συναποφασίσουν τι, 
πώς και με ποιον θέλουν να κάνουν κάτι, τότε η οργάνωση και η πραγ-
ματοποίηση αυτού του πράγματος απαιτεί τη σύσκεψη και τη συμφωνία 
μεταξύ των παιδαγωγών. Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται η δουλειά 
πρέπει να κάνει διαθέσιμες όλες τις ευκαιρίες που ο παιδικός σταθμός 
έχει να προσφέρει σε όλα τα παιδιά.

Ποιοτικά κριτήρια για τη συνεργασία εντός του παιδικού 
σταθμού 

Η ομάδα των  • παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας αποφασίζει μαζί ποιες 
ιδιαίτερες αξίες και κανόνες είναι σημαντικοί στον παιδικό σταθμό.
Γνωρίζουν τα δικαιώματα των παιδιών όπως διατυπώνονται στο Σύ- •
νταγμα και στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού και τα εφαρμόζουν στον παιδικό σταθμό.

Η κατανόηση της διαδικασίας προσωπικής ανάπτυξης σ΄ αυτό το πρό-
γραμμα εστιάζει στο παιδί και στις αναπτυξιακές του διεργασίες. Συμπί-
πτει επίσης με τις βασικές αξίες για τη συμβίωση σε μια δημοκρατική 
κοινωνία, οι οποίες θα πρέπει να μεταδίδονται μέσω του εκπαιδευτικού 
συστήματος. Η κατανόηση της διαδικασίας προσωπικής ανάπτυξης είναι 
επομένως ακατάλυτα δεμένη με τα δικαιώματα και τα καθήκοντα της κοι-
νότητας προς το άτομο και του ατόμου προς την κοινότητα.

Οι παιδικοί σταθμοί γίνονται αντιληπτοί ως τα λίκνα της δημοκρατίας. 
Και αυτός τους ο χαρακτήρας τονίζει τη σημασία τους για τις ανεπτυγμέ-
νες κοινωνίες. Ως θεσμός ο παιδικός σταθμός επηρεάζει τα παιδιά με τον 
τρόπο που λειτουργεί και με τον τρόπο που διαμορφώνεται εκεί η καθη-
μερινή ζωή. Εκεί τα παιδιά αποκτούν τις πρώτες τους εμπειρίες για τους 
κανόνες του παιχνιδιού στην κοινωνία μας. Εκεί θα πρέπει να νιώσουν τι 
σημαίνει δημοκρατία. Όντας ικανά να συμμετέχουν σε αποφάσεις που γι΄ 
αυτά είναι σημαντικές, θα αντιληφθούν τον εαυτό τους ως ικανό άτομο 
και θα αποκτήσουν επίγνωση του δικαιώματος και του καθήκοντός τους 
να συμμετέχουν στην κοινότητα. Στην περίπτωση των μικρών παιδιών 
πρόκειται λιγότερο για ένα ζήτημα τυπικών διαδικασιών λήψης αποφά-
σεων και περισσότερο για το γεγονός ότι οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντά 
τους παρατηρούνται προσεκτικά και λαμβάνονται κατάλληλα υπόψη κατά 
το σχεδιασμό της καθημερινής ζωής και των εκπαιδευτικών ευκαιριών 
που προσφέρονται. Το δικαίωμα του παιδιού να ακουστεί και να συμ-
μετέχει σε αποφάσεις σταδιακά εξελίσσεται σε μια εσωτερική επιθυμία 
συμμετοχής και ανάληψης ευθυνών.

Έργα της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας

Τα παιδιά χρειάζονται ενήλικες που είναι ανοιχτοί στην περιέργεια και 
στις ερωτήσεις τους, που τα καθοδηγούν σε εξερευνητικές δραστηριότη-
τες και που υποστηρίζουν την περαιτέρω ζωηρή δραστηριότητα και εξε-
ρεύνηση. Γι΄ αυτό, τα παιδιά χρειάζονται ενήλικες που θα τα συνοδέψουν 
στο μακρύ και μερικές φορές πολύπλοκο μονοπάτι της εξερεύνησης που 
είναι σπαρμένο με εκνευρισμούς και αντιφάσεις. Το έργο αυτό χρειάζεται 
παιδαγωγούς που θα ενεργούν εξερευνητικά ταυτόχρονα ως δάσκαλοι κι 
ως μαθητές μαζί με τα παιδιά. Αν μπορούν να επιδείξουν, μαθαίνοντας 
αυτοί οι ίδιοι φανερά, πώς μπορούν και τα παιδιά να μάθουν, τα παιδιά 
θα δουν ότι η μάθηση και η ανάπτυξη είναι ένα κομμάτι της ζωής που 
δεν τελειώνει ποτέ. Όταν οι παιδαγωγοί ερευνούν μια ερώτηση μαζί με 
τα παιδιά και ψάχνουν μαζί για πιθανές απαντήσεις, δείχνουν πώς μπορεί 
να είναι επιτυχημένη η μάθηση. Αυτός ο τύπος μαθησιακής διαδικασίας 
έχει σαν αποτέλεσμα καινούργιες πληροφορίες και γνώση για τα παιδιά 
και για τους ενήλικες.

Αλλά αν οι παιδαγωγοί δίνουν συνέχεια μόνο στις ερωτήσεις των παι-
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Ως ομάδα αναπτύσσουν μια ατμόσφαιρα και ύφος συμπεριφοράς που  •
χαρακτηρίζονται από αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση.
Η ομάδα αναπτύσσει μορφές τακτικών ανταλλαγών μεταξύ συναδέλ- •
φων, συσκέψεις και διαλόγους βασισμένους σε εποικοδομητική κρι-
τική.
Οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας •  αναλαμβάνουν ένα μέρος της ευ-
θύνης για το σχεδιασμό του παιδικού σταθμού.
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από βιωματικές ευκαιρίες του περιβάλλοντός τους, εξαιτίας του χρόνου 
που περνούν στον παιδικό σταθμό.

Εικόνα του εαυτού 
Η ιδέα ότι ένα άτομο αναπτύσσεται ως ανεξάρτητο πρόσωπο, οι ικανότη-
τες, τα ενδιαφέροντά του, η θέση του στην οικογένεια και το υπόλοιπο 
κοινωνικό πλαίσιο, οι στρατηγικές κατάκτησης κτλ.

Εκπαίδευση και Φροντίδα στην Προσχολική Ηλικία
Ένας ευρύς όρος που χρησιμοποιείται από τον ΟΟΣΑ για να περιγράψει 
το σύστημα (δομές και διαδικασίες κάθε είδους) για τη διαπαιδαγώγηση 
των παιδιών πριν πάνε στο υποχρεωτικό σχολείο

Εκπαιδευτικό σύστημα
Τυπικό και υποχρεωτικό σύστημα ιδρυμάτων που παρέχουν εκπαίδευση· 
σχολικό σύστημα· ο βρεφονηπιακός σταθμός θεωρείται άτυπο μέρος του 
εκπαιδευτικού συστήματος

Ενεργή μάθηση
μάθηση μέσω εμπειριών

Έρευνα PISA (Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) βλ. επίσης 
ΟΟΣΑ

Ικανότητες
βλ. στόχοι

Ισότητα
το ατομικό δικαίωμα για ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε δημοκρατικά συ-
γκροτημένες κοινωνίες

Καλλιέργεια1

ορίζεται ως μια ευρεία διαδικασία ανάπτυξης των ικανοτήτων που επι-1. 
τρέπουν στα ανθρώπινα πλάσματα να μαθαίνουν, να αναπτύσσουν τις 

1 Το “Bildung” είναι μια έννοια κλειδί στη γερμανική παράδοση της εκπαιδευτι-
κής θεωρίας. Αρχικά καταδείκνυε μια συγκεκριμένη ψυχική διάθεση και ιδα-
νικό τελειότητας, και πλέον χρησιμοποιείται ως σύμβολο ενότητας για οτιδή-
ποτε αναφέρεται στο πεδίο της εκπαίδευσης, και ειδικά στις οργανωτικές και 
λειτουργικές της εκφάνσεις. Η ιδέα του “Bildung” κρατά ζωντανή τη μνήμη 
μιας αυτόνομης μάθησης, σε αντίθεση με μια τακτική εκπαίδευση βάσει ενός 
ημερήσιου επιβεβλημένου προγράμματος. Το πρότυπο του “Bildung” επιβιώ-
νει κατ’ όνομα, αν όχι κατ’ ουσία, ως πρότυπο που πρέπει να επαναφέρουμε.

Γλωσσάριο

Αγωγή 
όλες οι σκόπιμες και αυτόβουλες προσπάθειες που αναλαμβάνουν ενή-
λικες για να υποστηρίξουν το μεγάλωμα και την ανάπτυξη των παιδιών

Αντίληψη 
χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια της αντίληψης με όλες τις αισθήσεις 
από το παιδί· όταν αναφέρεται στην παιδαγωγό προσχολικής ηλικίας, 
κατά τη διαδικασία της παρατήρησης, σημαίνει γνωσιακή

Απόκτηση 
Εδώ: (ψυχ.) ατομική διαδικασία κατανόησης ανθρώπινων/κοινωνικών 
επιτευγμάτων μέσω πρακτικών ή γνωστικών δραστηριοτήτων

Απτικές αισθήσεις 
αντιλήψεις μέσω των αισθήσεων οι οποίες προέρχονται από άμεση σω-
ματική εμπειρία: αφή και γεύση· βλ. μη απτικές αισθήσεις

Ατομικές δραστηριότητες του παιδιού 
Ολόκληρο το φάσμα των αυτόβουλων/αυτο-σκόπιμων δραστηριοτήτων

Βρεφονηπιακός σταθμός
Παραδοσιακές δομές του συστήματος Εκπαίδευσης και Φροντίδας στην 
Προσχολική Ηλικία για παιδιά κάτω των 3 ετών. Συχνά συνδυάζονται με 
παιδικούς σταθμούς ως ολοήμερα ιδρύματα.

Διαφορετικότητα
η αντίληψη και η αναγνώριση των διαφορετικών συνθηκών ζωής παι-
διών και οικογενειών, με έμφαση στις ιεραρχίες και τις ανισότητες ως 
προς τις ευκαιρίες στο πλαίσιο μιας κοινωνίας

Διέγερση 
Ιδιαίτερα στο βρεφονηπιακό σταθμό: προωθεί στο παιδί την ανάπτυξη 
των ενδιαφερόντων και των εμπειριών του

Διεύρυνση του ορίζοντα των παιδικών σταθμών 
Όλες οι δραστηριότητες και οι προσπάθειες για να ξεπεραστούν οι περι-
ορισμοί του θεσμού του παιδικού σταθμού, π.χ., η αποκοπή των παιδιών 
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την πρωτοβουλία για τις διεθνείς συγκριτικές μελέτες Starting Strong 
(προσχολική ηλικία) και PISA (επιτεύξεις μαθητών) 

Παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας
Η βασική επαγγελματική ομάδα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, εκ-
παιδευμένοι σε ΤΕΙ· μια «μη διδασκαλική βασική εκπαίδευση»· στην 
Ελλάδα η πλειονότητα των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας είναι γυ-
ναίκες

Παιδικός σταθμός 
παραδοσιακά, ένα δημόσιο ίδρυμα που στόχο έχει την αγωγή και την 1. 

καλλιέργεια παιδιών ηλικίας μεταξύ 3 και 6 ετών, δηλαδή πριν από την 
ηλικία της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης.

ιδιαίτερα στη δυτική Γερμανία, εξαιτίας των δημογραφικών αλλαγών 2. 
και της έλλειψης βρεφικών σταθμών, παιδιά κάτω των 3 ετών γίνονται 
όλο και περισσότερο δεκτά στους παιδικούς σταθμούς, με αποτέλεσμα το 
φάσμα των ηλικιών να είναι ασαφές. Στο πρόγραμμα που παρουσιάζεται 
εδώ, ο όρος kindergarten που αποδίδουμε ως παιδικό σταθμό δηλώνει 
όλα τα ιδρύματα που δέχονται παιδιά από 0 ως 6 ετών· διάκριση μεταξύ 
παιδικών και βρεφικών σταθμών γίνεται μόνο όταν κρίνεται αναγκαία με 
βάση την ηλικία των παιδιών.

Παιχνίδι 
είναι μια αυτο-προσδιοριζόμενη δραστηριότητα των παιδιών, κατά την 
οποία δομούν και αναδομούν την πραγματικότητα την οποία ζουν. Με 
την έννοια που χρησιμοποιείται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το παι-
χνίδι είναι μια απαλλαγμένη από σκοπιμότητες δραστηριότητα, κατά την 
οποία μόνο η δράση είναι σημαντική και όχι το αποτέλεσμα. Συνεπώς, το 
παιχνίδι δεν είναι ένα όργανο διαμορφωμένο για να επιτύχει έναν στόχο 
που έχει σχεδιάσει ο ενήλικας

Παροχέας 
Κάθε είδους παροχείς δομών Εκπαίδευσης και Φροντίδας Προσχολικής 
Ηλικίας

Προσαρμογή
η διαδικασία υποστήριξης του παιδιού κατά τη μετάβαση από το σπίτι 
στον παιδικό σταθμό· η διαδικασία υποδοχής ενός παιδιού σε ένα δημό-
σιο εκπαιδευτικό ίδρυμα (μετάβαση από την οικογένεια), βασισμένη σε 
μια επεξεργασμένη αντίληψη προσαρμογής

Προσκόλληση
(βρέφους-μητέρας ή βρέφους-πατέρα)
παλαιότερα: βασική και πολύ στενή σχέση μεταξύ του βρέφους και της 

δυνατότητές τους, να ενεργούν, να επιλύουν προβλήματα και να διαμορ-
φώνουν σχέσεις· επομένως, η καλλιέργεια είναι μια διαδικασία ατομικής 
ανάπτυξης, καλλιέργειας και διαμόρφωσης ενός μοναδικού χαρακτήρα 
που περιλαμβάνει κοινωνικές, πολιτισμικές και ηθικές πλευρές· η καλ-
λιέργεια είναι μια εσωτερική διαδικασία συν-οικοδόμησης, που επηρεά-
ζεται από άλλους ανθρώπους

με μια αντιφατική έννοια (που δεν χρησιμοποιείται εδώ), η λέξη 2. 
Bildung μερικές φορές ερμηνεύεται αμιγώς ως «σχολική εκπαίδευση» ή 
ακόμα γίνεται αντιληπτή ως παραγέμισμα των παιδιών με γνώση.

μαζί με την Αγωγή και τη Φροντίδα, είναι μέρος της κοινωνικής παι-3. 
δαγωγικής έννοιας της Εκπαίδευσης και Φροντίδας στην Προσχολική 
Ηλικία στη Γερμανία

Κοινωνική εκπαίδευση 
είναι μια θεωρία, πρακτική και επάγγελμα για τη δουλειά με παιδιά· 
η/ο παιδαγωγός απευθύνεται στο παιδί στο σύνολό του (σώμα, σκέψη, 
συναισθήματα, δημιουργικότητα, ιστορία και κοινωνική ταυτότητα). Σε 
αντίθεση με τη διδασκαλία (όπως γίνεται στα σχολεία), η προσέγγιση 
της κοινωνικής εκπαίδευσης αναφέρεται στη ζωή του παιδιού με μια 
ολιστική έννοια· η κοινωνική εκπαίδευση περικλείει και ενσωματώνει 
τις έννοιες του τρίπτυχου «Καλλιέργεια, Φροντίδα, Αγωγή» ως αλλη-
λοσυνδεόμενες αδιαχώριστες δραστηριότητες στην καθημερινή ζωή του 
παιδικού σταθμού. Είναι αδύνατο να διαπαιδαγωγήσει κανείς ένα παιδί 
χωρίς να το φροντίζει και είναι αδύνατο να το φροντίζει χωρίς να το 
διαπαιδαγωγεί.

Κόσμος του παιδιού
το μέρος του κόσμου που είναι ανοικτό στην εμπειρία των παιδιών

Μη απτικές αισθήσεις
οι αισθήσεις που επιτρέπουν στους ανθρώπους να αντιλαμβάνονται πλη-
ροφορίες χωρίς σωματική επαφή: ακοή, όραση, όσφρηση

Ολοήμερα ιδρύματα
Στο κρατίδιο του Βερολίνου, τα νηπιαγωγεία και οι βρεφονηπιακοί 
σταθμοί λειτουργούν συνήθως ως ολοήμερα ιδρύματα, δηλαδή είναι 
ανοιχτά από τουλάχιστον 7 έως και 12 ώρες και παρέχουν συγκεκριμένες 
υπηρεσίες φροντίδας στα παιδιά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πα-
ρουσιάζεται εδώ βασίζεται σε αυτό το χρονικό πλαίσιο. Τα ιδρύματα με 
πιο περιορισμένα ωράρια λέγονται «κλασικά» ή περιορισμένου χρόνου 
ιδρύματα

ΟΟΣΑ
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Παρίσι). Ανέλαβε 
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Συν-οικοδόμηση (κοινωνική)
ένας όρος που χρησιμοποιείται στην κοινωνιολογία/κοινωνική ψυχολο-
γία και βασίζεται στην υπόθεση ότι δεν υπάρχει αντικειμενική πραγμα-
τικότητα, ότι τα ανθρώπινα πλάσματα καταλήγουν σε μια συναίνεση για 
την πραγματικότητα και οικοδομούν την πραγματικότητα στη βάση αυτής 
της συναίνεσης. Καθώς πολλοί άνθρωποι εμπλέκονται πάντα στη δια-
μόρφωση αυτής της διαδικασίας, αναφέρεται ως συν-οικοδόμηση, ενώ 
όταν αναφέρεται ειδικά στην κοινωνική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται 
ως κοινωνική συν-οικοδόμηση 

Σχέδια εργασίας
μακρόχρονες δραστηριότητες που προσφέρουν στα παιδιά το πλαίσιο 
για να εστιάσουν και να διερευνήσουν ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο 
συνδέεται με τις πραγματικότητες τις οποίες βιώνουν. Η/Ο παιδαγωγός 
προσχολικής ηλικίας και τα παιδιά αναπτύσσουν το περιεχόμενο και το 
χρονοδιάγραμμα μέσα από μια αμοιβαία διαδικασία έρευνας, ανακάλυ-
ψης και διερεύνησης

Σχέση 
Εδώ: διαπροσωπική

Φροντίδα
όλες οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο να προσέχει κανείς 1. 

παιδιά και να ασχολείται με τις ανάγκες τους
μέρος της τρίπτυχης έννοιας : Καλλιέργεια, Φροντίδα, Αγωγή2. 

μητέρας· σήμερα: έχει αναγνωριστεί ότι ένα βρέφος είναι ικανό να δημι-
ουργήσει στενή σχέση και με τον πατέρα ή άλλους ενήλικες

Προσωπική υγιεινή 
κατά την πιο περιορισμένη έννοια, η εκπαίδευση στη χρήση της τουα-1. 

λέτας και η απαλλαγή από τις πάνες (εκμάθηση του γιο γιο)
σε ευρύτερη έννοια, όπως χρησιμοποιείται εδώ, η προσωπική υγιεινή 2. 

είναι μέρος της ανάπτυξης της αυτο-επίγνωσης· περιλαμβάνει πλευρές 
της συνειδητοποίησης και της καλής κατάστασης υγείας του σώματος, 
αλλά και πλευρές όπως το πλύσιμο και ο καθαρισμός των δοντιών.

Στόχοι
δεν διατυπώνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ως μαθησιακοί στόχοι 
που θα πρέπει να έχουν πετύχει όλα τα παιδιά πριν φύγουν από τον 
παιδικό σταθμό. Πρέπει να γίνουν κατανοητοί περισσότερο ως αρωγοί 
προσανατολισμού για τις/τους παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας και 
τους γονείς, υποδεικνύοντας τις ικανότητες που θα ήταν καλό να έχουν 
αποκτήσει τα παιδιά όταν φτάνουν στη σχολική ηλικία. Οι στόχοι υποδι-
αιρούνται εδώ σε ικανότητες του εγώ, κοινωνικές ικανότητες, ικανότητες 
απόκτησης γνώσεων και ικανότητες χρήσης μεθόδων μάθησης. Το ανα-
λυτικό πρόγραμμα αναγνωρίζει ότι κάθε παιδί αναπτύσσεται με τον δικό 
του ρυθμό και διαμορφώνει το δικό του προφίλ ικανοτήτων. 

Συναντήσεις των παιδιών για σχεδιασμό και προγραμματισμό
συναντήσεις των παιδιών και της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας 
για να συζητήσουν όταν πρέπει να διευκρινιστούν διάφορα ζητήματα και 
για να κάνουν μαζί σχέδια· μια μορφή δημοκρατικής συμμετοχής
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Ενδεικτική βιβλιογραφία
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