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κόςμο, ϋχουν αναθεωρόςει τα προγρϊμματα ςπουδών τουσ
μϋςα ςτα τελευταύα πϋντε χρόνια.

ΕΙΑΓΩΓΗ

ΓΘΑΘ ΔΜΑ ΜΔΞ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ
ΡΟΞΣΔΩΜ ΡΞ ΜΖΟΘΑΓΩΓΔΘΞ;
Ένα νϋο πρόγραμμα ςπουδών δεν ςημαύνει πϊντα ότι
ακυρώνεται το προηγούμενο ό ότι προτεύνονται δραματικϋσ
αλλαγϋσ ςτουσ ςτόχουσ, τα περιεχόμενα και ςτην οργϊνωςη
τησ μϊθηςησ και τησ διδαςκαλύασ. Η λογικό πορεύα των
προγραμμϊτων ςπουδών εύναι η επικαιροπούηςη και η
βελτύωςη, ςε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα, ςύμφωνα με τισ
αλλαγϋσ και τισ εξελύξεισ που ςυμβαύνουν ςε διϊφορα πεδύα
(κοινωνύα, επιςτημονικό ϋρευνα, περιβϊλλον κ.ϊ.), ςε εθνικό
αλλϊ και παγκόςμιο επύπεδο.
Οι αλλαγϋσ που ςηματοδοτούν τη ςύγχρονη εποχό εύναι
τόςο ϋντονεσ και ςυχνϋσ που απαιτούν ϊμεςη προςαρμογό των
προγραμμϊτων ςπουδών τησ υποχρεωτικόσ εκπαύδευςησ ώςτε
να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεςματικϊ ςτισ ανϊγκεσ
του πολύτη του 21ου αιώνα. Μϋςα ςε αυτό το πλαύςιο, δεν εύναι
τυχαύο που ϋξι χώρεσ ςτην Ευρώπη, αλλϊ και ςτον υπόλοιπο

την ελληνικό πραγματικότητα, η εφαρμογό του
Διαθεματικού Ενιαύου Πλαιςύου Προγραμμϊτων πουδών
(ΔΕΠΠ), το 2002, αποτϋλεςε μια ςημαντικό προςπϊθεια
μετϊβαςησ τησ ελληνικόσ εκπαύδευςησ ςτη φιλοςοφύα των
ςύγχρονων προγραμμϊτων ςπουδών που αναγνωρύζουν και
προωθούν την ιδϋα τησ ολιςτικόσ αντύληψησ του κόςμου από
τα παιδιϊ, τον κοινωνικό χαρακτόρα τησ γνώςησ, τη ςημαςύα
τησ βιωματικόσ μϊθηςησ, το ρόλο τησ διαμορφωτικόσ
αξιολόγηςησ και τη δημιουργικό αξιοπούηςη τησ τεχνολογύασ
ςτη ζωό και την εκπαύδευςη των ατόμων.
Παρ’ όλα αυτϊ, μϋςα ςτην τελευταύα δεκαετύα που
μεςολϊβηςε από την ειςαγωγό του ΔΕΠΠ ςτα ελληνικϊ
ςχολεύα, αλλαγϋσ όπωσ, η θϋςπιςη τησ υποχρεωτικόσ φούτηςησ
ςτο νηπιαγωγεύο και ο αυξανόμενοσ αριθμόσ δύγλωςςων
μαθητών αλλϊ και προτεραιότητεσ, τόςο τησ Ευρωπαώκόσ
Ένωςησ όςο και τησ παγκόςμιασ κοινότητασ, όπωσ η δια βύου
μϊθηςη, η αειφόροσ ανϊπτυξη, η καταπολϋμηςη του
κοινωνικού αποκλειςμού και τησ φτώχιασ και η ανϊπτυξη
«βαςικών ικανοτότων» που θα βοηθόςουν τουσ πολύτεσ να
ανταπεξϋλθουν ςτισ προκλόςεισ του 21ου αιώνα, δημιούργηςαν
την ανϊγκη για αναθεώρηςη και βελτύωςη του προηγούμενου
προγρϊμματοσ ςε διϊφορα κομβικϊ, για την οργϊνωςη τησ
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μϊθηςησ και τησ διδαςκαλύασ, ςημεύα. Σο παρόν
πρόγραμμα αποτελεύ το αποτϋλεςμα τησ διαδικαςύασ αυτόσ,
παραμϋνοντασ, με τη ςειρϊ του, ανοιχτό ςε μελλοντικϋσ
αλλαγϋσ και βελτιώςεισ.
Σι αλλάζει;
Οι αλλαγϋσ που ϋχουν γύνει ςτο νϋο πρόγραμμα
ςπουδών του νηπιαγωγεύου εντοπύζονται ςτουσ παρακϊτω
ϊξονεσ:

Α) Στο περιεχόμενο
 Σονύζεται η κοινωνικο-πολιτιςμικό διϊςταςη τησ γνώςησ
 Προωθεύται η ανϊπτυξη «βαςικών ικανοτότων» όπωσ
αυτϋσ ορύζονται από τισ ςύγχρονεσ κοινωνικϋσ,
τεχνολογικϋσ και οικονομικϋσ αλλαγϋσ και εξελύξεισ
 Τιοθετούνται
παιδαγωγικόσ

οι

αρχϋσ

τησ

διαφοροποιημϋνησ

 Σονύζεται ο ρόλοσ του εκπαιδευτικού ςτην οργϊνωςη
τησ μϊθηςησ και τησ διδαςκαλύασ
 Δύνεται ϋμφαςη ςτην αμφύδρομη επικοινωνύα ςχολεύου οικογϋνειασ και την εμπλοκό των γονϋων ςτη μϊθηςη
των παιδιών

 Παρουςιϊζεται και αναπτύςςεται η «Προςωπικό και
Κοινωνικό Ανϊπτυξη» ωσ μια από τισ «μαθηςιακϋσ
περιοχϋσ» του προγρϊμματοσ
 Προτεύνονται δρϊςεισ που διευκολύνουν τη μετϊβαςη
των παιδιών από την οικογϋνεια ςτο νηπιαγωγεύο και
από το νηπιαγωγεύο ςτο δημοτικό, ωσ μϋροσ του
προγρϊμματοσ ςπουδών και όχι ωσ αυτόνομο
πρόγραμμα δραςτηριοτότων
 Επεξηγούνται η ςημαςύα, η λογικό ανϊπτυξησ και η δομό
κϊθε μαθηςιακόσ περιοχόσ και δύνονται κατευθύνςεισ
ςτον εκπαιδευτικό όςον αφορϊ ςτη διδακτικό
μεθοδολογύα και την αξιολόγηςη τησ μϊθηςησ
 Διευκρινύζεται η ςύνδεςη των μαθηςιακών περιοχών
μεταξύ τουσ

Β) Στη χρόςη του από τουσ εκπαιδευτικούσ
 Επεξηγούνται όροι-κλειδιϊ του νϋου προγρϊμματοσ και
δύνονται ςχετικϊ παραδεύγματα (π.χ. διαφοροποιημϋνη
παιδαγωγικό, βαςικϋσ ικανότητεσ, μαθηςιακϊ πλαύςια
κ.ϊ.)
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 Προτεύνονται
δρϊςεισ
δραςτηριότητεσ
που
αντιςτοιχούν ςε ςυγκεκριμϋνουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ
 Προτεύνονται
ςυγκεκριμϋνεσ
μεθοδολογικϋσ
προςεγγύςεισ για την υλοπούηςη των ςτόχων των
μαθηςιακών περιοχών.
Σι παοαμέμει ςξ ίδιξ;
 Η ϋμφαςη ςτην εννοιοκεντρικό και διαθεματικό
προςϋγγιςη τησ γνώςησ, ςτη βιωματικό μϊθηςη και ςτην
οργϊνωςη μαθηςιακών εμπειριών που ϋχουν νόημα για
τα παιδιϊ τησ ςυγκεκριμϋνησ τϊξησ.
 Η ανϊπτυξη θεμϊτων και τα ςχϋδια εργαςύασ.
 Η αναγνώριςη του παιχνιδιού ωσ ϋνα από τα πιο
ςημαντικϊ μαθηςιακϊ πλαύςια.
 Η ϋμφαςη ςτη ςυνεργατικό μϊθηςη.
 Η ϋνταξη των Σεχνολογιών τησ Πληροφορύασ και τησ
Επικοινωνύασ (Σ.Π.Ε.) ςτο πρόγραμμα ςπουδών του
νηπιαγωγεύου.
 Η χρόςη τησ διαμορφωτικόσ αξιολόγηςησ για την
οργϊνωςη τησ μϊθηςησ και τησ διδαςκαλύασ και την
παρακολούθηςη τησ προόδου των παιδιών.

Σξ Ποόγοαμμα πξσδώμ ρςημ καθημεοιμή ποακςική
υχνϊ τα προγρϊμματα ςπουδών γύνονται αντιληπτϊ ωσ
ςτατικϊ ϋγγραφα που, εύτε εφαρμόζει κανεύσ κατϊ γρϊμμα, εύτε
τα απορρύπτει ωσ μη ςχετικϊ με τισ ςυνθόκεσ τησ τϊξησ του.
την πραγματικότητα, ϋνα πρόγραμμα ςπουδών εύναι ϋνα
δυναμικό εργαλεύο, ςτα χϋρια του εκπαιδευτικού, που
περιγρϊφει όχι μόνο περιεχόμενα και ςτόχουσ αλλϊ και την
κατϊλληλη παιδαγωγικό πρακτικό για μια ποιοτικό και
ιςορροπημϋνη εκπαύδευςη προσ όλουσ, ανεξαιρϋτωσ, τουσ
μαθητϋσ.
Σο νϋο πρόγραμμα ςπουδών εξαςφαλύζει ϋνα κοινό
πλαύςιο για την οργϊνωςη τησ μϊθηςησ και τησ διδαςκαλύασ
ςτα ελληνικϊ νηπιαγωγεύα χωρύσ όμωσ να ςτερεύ από τουσ
εκπαιδευτικούσ τη δυνατότητα να οργανώςουν μαθηςιακϋσ
εμπειρύεσ που πηγϊζουν από τισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ, τα
ενδιαφϋροντα και τισ κλύςεισ των παιδιών τησ τϊξησ τουσ ό τισ
δικϋσ τουσ ιδϋεσ και προτεραιότητεσ. Σο πλαύςιο αυτό
διαμορφώνεται από τισ ακόλουθεσ αρχϋσ:
1. Η προςχολικό εκπαύδευςη θϋτει τισ βϊςεισ για την
ολόπλευρη ανϊπτυξη των παιδιών και τη μετϋπειτα
ςτϊςη τουσ προσ τη μϊθηςη.
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2. Η προςωπικό ενδυνϊμωςη και η διαμόρφωςη μια υγιούσ
προςωπικότητασ αποτελεύ ϋναν από τουσ βαςικούσ
ςτόχουσ τησ προςχολικόσ εκπαύδευςησ.

8. Σα παιδιϊ μαθαύνουν με ποικύλεσ διδακτικϋσ
προςεγγύςεισ και εκφρϊζουν αυτϊ που γνωρύζουν με
διαφορετικϊ μϋςα αναπαρϊςταςησ.

3. Η γνώςη οικοδομεύται μϋςα από την αλληλεπύδραςη με
το φυςικό και κοινωνικό περιβϊλλον. Ο κοινωνικόσ
χαρακτόρασ τησ γνώςησ λαμβϊνεται υπόψη ςτουσ
ςτόχουσ και ςτη μεθοδολογύα του μαθηςιακού
προγρϊμματοσ.

9. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικού εύναι καθοριςτικόσ για την
οργϊνωςη του μαθηςιακού περιβϊλλοντοσ και το
ςχεδιαςμό τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ. τόχοσ του
εύναι η ιςορροπύα μεταξύ δρϊςεων που πηγϊζουν από τα
ύδια τα παιδιϊ και δρϊςεων με ςαφεύσ μαθηςιακούσ
ςτόχουσ που θϋτει ο ύδιοσ, ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ τησ
τϊξησ του.

4. Σο παιχνύδι θεωρεύται η κυρύαρχη δραςτηριότητα για την
ανϊπτυξη και τη μϊθηςη των παιδιών ςτο νηπιαγωγεύο.
5. Η ςυνεργαςύα με την οικογϋνεια και η ςύνδεςη με την
κοινότητα εύναι απαραύτητεσ για την ενύςχυςη τησ
ανϊπτυξησ και τη μϊθηςησ των παιδιών.
6. Κϊθε παιδύ εύναι μοναδικό και όλα τα παιδιϊ ϋχουν
δικαύωμα ςε μια εκπαύδευςη η οπούα ςϋβεται την
προςωπικότητα, τη γλωςςικό, κοινωνικό και
πολιτιςμικό ταυτότητα και τισ ανϊγκεσ τουσ.
7. Σα παιδιϊ εύναι από τη φύςη τουσ περύεργα για το
φυςικό και κοινωνικό περιβϊλλον. τόχοσ του
προγρϊμματοσ ςπουδών εύναι να αξιοποιόςει και να
ενδυναμώςει τη διϊθεςη των παιδιών για εξερεύνηςη
και μϊθηςη παρϋχοντασ τα κατϊλληλα ερεθύςματα και
εμπειρύεσ.

10. Η ςυςτηματικό παρατόρηςη αποτελεύ ςημαντικό
εργαλεύο για την καταγραφό των αναγκών, των
ενδιαφερόντων και τησ μαθηςιακόσ πορεύασ των
παιδιών.
Με ςημεύο αναφορϊσ τισ παραπϊνω αρχϋσ, ο
εκπαιδευτικόσ αποφαςύζει τι εύναι καλύτερο για τα παιδιϊ τησ
τϊξησ του και διαμορφώνει το πρόγραμμα και το μαθηςιακό
περιβϊλλον ανϊλογα. ε κϊθε περύπτωςη, η εκπαύδευςη που
παρϋχεται πρϋπει να εξυπηρετεύ ςυγκεκριμϋνουσ ςτόχουσ και
να ςτηρύζεται ςτισ ςύγχρονεσ θεωρύεσ και ϋρευνεσ για την
ανϊπτυξη και τη μϊθηςη των παιδιών τησ προςχολικόσ ηλικύασ.
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Ο

ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΝ 21 ΑΙΩΝΑ

ΟΠΞΩΗΩΜΑΡ ΖΜ ΑΜΑΟΣΝΖ
ΒΑΡΘΙΩΜ ΘΙΑΜΞΖΩΜ
Σα ςημερινϊ παιδιϊ μεγαλώνουν ςε ϋναν κόςμο, όπου
απαιτεύται ευϋλικτη διαχεύριςη και αντιμετώπιςη αλλαγών,
ραγδαύων εξελύξεων και ςύνθετων καταςτϊςεων που αφορούν
διϊφορεσ πλευρϋσ τησ ςύγχρονησ ζωόσ (π.χ. τεχνολογικό
εξϋλιξη, αύξηςη και ταυτόχρονα απαξύωςη τησ γνώςησ,
πολυπολιτιςμικότητα, φυςικό περιβϊλλον κ.ϊ.). Για το ςκοπό
αυτό τα ςύγχρονα προγρϊμματα ςπουδών καλούνται να
εφοδιϊςουν τουσ μαθητϋσ με τισ απαραύτητεσ «βαςικϋσ
ικανότητεσ».
Οι βαςικϋσ ικανότητεσ ορύζονται ωσ ϋνασ ςυνδυαςμόσ
γνώςεων, δεξιοτότων, αξιών και ςτϊςεων. Αναπτύςςονται
βαθμιαύα καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ εκπαύδευςησ, μϋςα κι ϋξω από
το ςχολεύο, αλλϊ και κατϊ την ενόλικη ζωό, δια βύου. Η
ανϊπτυξη και η διαμόρφωςό τουσ επηρεϊζεται από τισ
αλληλεπιδρϊςεισ του ατόμου με ϊλλα ϊτομα τησ οικογϋνειασ ό
τησ ευρύτερησ κοινότητασ ςτην οπούα ζει και αναπτύςςεται, από
την ποιότητα τησ εκπαύδευςησ που λαμβϊνει και από ιδιαύτερεσ

καταςτϊςεισ που αντιμετωπύζει. Οι βαςικϋσ ικανότητεσ,
διευκολύνουν το ϊτομο να ςυμμετϋχει αποτελεςματικϊ ςε
διϊφορα περιβϊλλοντα (μαθηςιακό, εργαςιακό, οικογενειακό
κ.ϊ.) και κρύνονται αναγκαύεσ για να ανταπεξϋλθει ςτουσ
εναλλαςςόμενουσ ρόλουσ που καλεύται να διαδραματύςει καθ’
όλη τη διϊρκεια τησ ζωόσ του.
Οι βαςικϋσ ικανότητεσ που προωθεύ το νϋο πρόγραμμα
ςπουδών ορύζονται από την εθνικό και ευρωπαώκό ςτρατηγικό
για την παιδεύα και εύναι:
 Ζ επικοιμωμία
 Ζ δημιουργική και κριτική σκέψη
 Ζ προσωπική ταυτότητα και η αυτομομία
 Ξι κοιμωμικές ικαμότητες και οι ικαμότητες που
σχετίζομται με τημ ιδιότητα του πολίτη

Η ανϊπτυξη των βαςικών ικανοτότων αποτελεύ ςκοπό
του
προγρϊμματοσ
ςπουδών.
Σαυτόχρονα,
καθώσ
αναπτύςςονται, οι ύδιεσ ικανότητεσ αποτελούν το μϋςο για την
επύτευξη ϊλλων ςκοπών και ςτόχων του προγρϊμματοσ.
Επιπλϋον, οι ικανότητεσ αλληλοςυνδϋονται μεταξύ τουσ καθώσ
η ανϊπτυξη τησ μιασ υποςτηρύζει ό εξαρτϊται από την
ανϊπτυξη τησ ϊλλησ. Για παρϊδειγμα η ανϊπτυξη τησ
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επικοινωνιακόσ ικανότητασ διευκολύνει, αλλϊ και καθορύζει
την ανϊπτυξη των κοινωνικών ικανοτότων. Οι βαςικϋσ
ικανότητεσ διατρϋχουν όλεσ τισ μαθηςιακϋσ περιοχϋσ: η χρόςη
τουσ υποςτηρύζει και διευκολύνει τη μϊθηςη ςε κϊθε μια από
αυτϋσ, ενώ ταυτόχρονα παρϋχονται ευκαιρύεσ ςτα παιδιϊ να τισ
αναπτύξουν και να τισ χρηςιμοποιόςουν ςε κϊθε μαθηςιακό
περιοχό.

 ικανότητα καταςκευόσ, μεταφορϊσ και κατανόηςησ
νοόματοσ (με διϊφορα μϋςα),
 ικανότητα επιλογόσ κατϊλληλων μϋςων επικοινωνύασ
ανϊλογα με την περύςταςη (το ςκοπό, τα ϊτομα ό την
ομϊδα ςτην οπούα απευθύνεται κ.λπ.),
 ικανότητα προςαρμογόσ τησ επικοινωνύασ ςτισ
αντιδρϊςεισ των παραληπτών.

1. Επικοιμωμία

Μορφϋσ επικοινωνύασ ςτη ςύγχρονη εποχό

Ωσ επικοινωνύα ορύζεται η δραςτηριότητα μεταφορϊσ
πληροφοριών. Η διαδικαςύα θεωρεύται ολοκληρωμϋνη όταν το
μόνυμα γύνεται κατανοητό. Για να επιτευχθεύ η επικοινωνύα
μεταξύ ατόμων ό ομϊδων εύναι απαραύτητο να ϋχουν
αναπτύξει ςτοιχειώδη ικανότητα χρόςησ του μϋςου ό των
μϋςων επικοινωνύασ που χρηςιμοποιούν (τα διϊφορα
ςυμβολικϊ ςυςτόματα όπωσ προφορικό και γραπτό γλώςςα,
γλώςςα τησ εικόνασ, του ςώματοσ και τησ μουςικόσ και τα
εργαλεύα όπωσ τηλϋφωνο, τηλεόραςη, Η/Τ κ.λπ.).

Σισ τελευταύεσ δεκαετύεσ, το τοπύο τησ δημόςιασ
επικοινωνύασ αλλϊζει ςυνεχώσ καθώσ οι Σεχνολογύεσ τησ
Πληροφορύασ και τησ Επικοινωνύασ (ΣΠΕ) κυριαρχούν ςε κϊθε
πλευρϊ τησ ζωόσ μασ. Ο γραπτόσ και προφορικόσ λόγοσ
παρόλο που μοιϊζουν να αποτελούν ακόμα τα κύρια μϋςα
επικοινωνύασ ςταδιακϊ δύνουν όλο και περιςςότερο χώρο ςε
ϊλλα μϋςα τα οπούα λειτουργούν αυτόνομα ό ςε πολλαπλούσ
ςυνδυαςμούσ μεταξύ τουσ (εικόνεσ, κύνηςη, όχοι, μουςικό, κ.ϊ.)

Η ικανότητα επικοινωνύασ εμπεριϋχει:
 γνώςη των ςυμβόλων και κατανόηςη των ςυμβϊςεων
και
κανόνων
λειτουργύασ
διαφόρων
μϋςων
επικοινωνύασ,

Η ϋννοια του παραδοςιακού «γραμματιςμού», ο οπούοσ
περιοριζόταν ςτον προφορικό λόγο, τη γραφό και την
ανϊγνωςη, αντικαθύςταται ςόμερα από τον όρο «πολύγραμματιςμόσ». Ο όροσ αυτόσ περιγρϊφει δυο διακριτϋσ
διαςτϊςεισ/πλευρϋσ τησ γλώςςασ ςόμερα:
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Η πρώτη ςυνδϋεται με την ςυνεχώσ αυξανόμενη ποικιλύα
ςημαντικών τρόπων καταςκευόσ νοόματοσ και επικοινωνύασ.
Σο γραπτό κεύμενο ςυνδυϊζεται και αλληλεπιδρϊ με τον
προφορικό λόγο, με εικονικϊ, ηχητικϊ, κινητικϊ ό χωρικϊ
ςτοιχεύα. Έτςι, το νόημα καταςκευϊζεται όλο και περιςςότερο
πολυτροπικϊ, με το ςυνδυαςμό ποικύλων ςημειωτικών
τρόπων.
Η δεύτερη πλευρϊ τησ γλώςςασ ςυνδϋεται με την ςυνεχό
διεύρυνςη τησ πολιτιςμικόσ και γλωςςικόσ διαφορετικότητασ.
Σο νόημα καταςκευϊζεται ανϊλογα με το ιδιαύτερο πλαύςιο
επικοινωνύασ ςτο οπούο βριςκόμαςτε κϊθε φορϊ. Σα πλαύςια
επικοινωνύασ καθορύζονται από ποικύλουσ παρϊγοντεσ:
διαφορετικού πολιτιςμού, γλώςςεσ, κοινωνικϋσ ομϊδεσ,
μαθηςιακϋσ περιοχϋσ, εμπειρύεσ κ.ϊ.
Η εκπαύδευςη οφεύλει να λϊβει υπόψη τησ τισ εξελύξεισ
ςτη μορφό και ςτα πλαύςια τησ επικοινωνύασ, ώςτε να
προετοιμϊςει κατϊλληλα τα παιδιϊ και να δώςει ςε όλα τισ
ύδιεσ ευκαιρύεσ να ςυμμετϊςχουν ενεργϊ ςτισ κοινωνικϋσ
επικοινωνιακϋσ πρακτικϋσ τησ ςύγχρονησ εποχόσ. Σο ςημεύο
εκκύνηςησ πρϋπει να εύναι η πρώτη οργανωμϋνη και
ςυςτηματικό εκπαιδευτικό προςπϊθεια που γύνεται ςτο
νηπιαγωγεύο.

Πωσ προωθεύται η ανϊπτυξη τησ επικοινωνιακόσ ικανότητασ ςτο
νηπιαγωγεύο;
Όταν οι εκπαιδευτικού αντιμετωπύζουν διϊφορεσ
αυθόρμητεσ δραςτηριότητεσ των παιδιών όπωσ η ζωγραφικό,
οι καταςκευϋσ, τα ςχεδιαγρϊμματα, ο χορόσ, η κύνηςη, το
ςυμβολικό παιχνύδι, ωσ τρόπουσ αναπαρϊςταςησ και
επικοινωνύασ, και όχι απλώσ ωσ τρόπουσ διαςκϋδαςησ και
ϋκφραςησ, αναδεικνύουν τον επικοινωνιακό τουσ χαρακτόρα.
Ενιςχύοντασ μϊλιςτα τϋτοιεσ δραςτηριότητεσ, υποςτηρύζουν
την ανϊπτυξη τησ επικοινωνιακόσ ικανότητασ των μικρών
παιδιών.
Σα περιςςότερα παιδιϊ τησ προςχολικόσ ηλικύασ
δεύχνουν ενδιαφϋρον για διϊφορεσ μορφϋσ ϋντυπου λόγου
(κεύμενα, αριθμούσ και εικόνεσ) που ςυναντούν ςτο
περιβϊλλον τουσ, ενώ ςυχνϊ εξοικειώνονται, και με ϊλλα μϋςα,
όπωσ εύναι τα τεχνολογικϊ (π.χ. Η/Τ, κινητϊ τηλϋφωνα,
ψηφιακϋσ κϊμερεσ), όταν τα χρηςιμοποιούν μαζύ με τουσ γονεύσ
τουσ για επικοινωνιακούσ ςκοπούσ. Ωςτόςο, εύναι πιθανόν να
μην ϋχουν εξοικειωθεύ όλα, μϋςα από το οικογενειακό τουσ
περιβϊλλον, με τισ ύδιεσ πρακτικϋσ επικοινωνύασ. Οι
εκπαιδευτικού χρειϊζεται να τουσ παρϋχουν ευκαιρύεσ να
εξερευνούν τισ διϊφορεσ μορφϋσ επικοινωνύασ, οικεύεσ και μη
και να ανακαλύπτουν τισ ςυμβϊςεισ και τουσ κώδικϋσ τουσ
καθώσ και να ενιςχύουν την τϊςη των παιδιών να
χρηςιμοποιούν ςυμβατικϊ ςύμβολα. Αυτό μπορεύ να ςυμβεύ
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όταν τα ενθαρρύνουν να εκφρϊζουν ιδϋεσ, ςκϋψεισ, γνώςεισ
και ςυναιςθόματα αρχικϊ με τα μϋςα επικοινωνύασ που
γνωρύζουν και προτιμούν και ςταδιακϊ με νϋα και διαφορετικϊ
μϋςα.

Η ανϊπτυξη τησ επικοινωνιακόσ ικανότητασ προωθεύται όταν:
1. Σα παιδιϊ μοιρϊζονται παραδοςιακϋσ ιςτορύεσ και ςύμβολα από τον πολιτιςμό τουσ
2. Αναπαριςτούν γνωςτϋσ ιςτορύεσ χρηςιμοποιώντασ τισ δημιουργικϋσ τϋχνεσ (π.χ. ςχϋδιο, ζωγραφικό, γλυπτικό, θϋατρο,
χορό και κύνηςη) και τισ ΣΠΕ.
3. Δημιουργούν και εξερευνούν φανταςτικούσ κόςμουσ μϋςω δραματικού παιχνιδιού και εικαςτικών ϋργων
4. Εφευρύςκουν ςύμβολα και ςυνδυαςμούσ καταςκευόσ γραπτών μηνυμϊτων (π.χ. ζωγραφιϋσ, ψευδογρϊμματα,
μη ςυμβατικό χρόςη των γραμμϊτων)
5. Δημιουργούν μηνύματα για να επικοινωνόςουν με ϊλλουσ για διϊφορουσ λόγουσ και ςε διϊφορεσ περιςτϊςεισ
(π.χ. ςημειώματα, γρϊμματα, κϊρτεσ, e-mail)
6. Οι ενόλικοι λειτουργούν ωσ μοντϋλα και ανταποκρύνονται ςτα ‘γραπτϊ κεύμενα’ των παιδιών δύνοντασ ςημαςύα
και ςχολιϊζοντασ τα.
7. Σο περιβϊλλον του νηπιαγωγεύου παρϋχει πολλϊ & διαφορετικϊ δεύγματα ϋντυπου λόγου
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2. Σκέψη
Η ςκϋψη ςυμπεριλαμβϊνει κριτικϋσ, δημιουργικϋσ και
μεταγνωςτικϋσ νοητικϋσ διαδικαςύεσ, όπωσ εύναι ο ςχηματιςμόσ
των νοητικών αναπαραςτϊςεων και η καταςκευό νοόματοσ, η
δημιουργύα λογικών ςχϋςεων, η ανϊπτυξη ςτρατηγικών
επύλυςησ
προβλημϊτων,
η
δημιουργικό
διαχεύριςη
πληροφοριών και γνώςεων, η διατύπωςη λογικών
επιχειρημϊτων, η τεκμηριωμϋνη αξιολόγηςη καταςτϊςεων και
ςυμπεριφορών, ο αναςτοχαςμόσ πϊνω ςε διαδικαςύεσ ςκϋψησ
και η αυτό-αξιολόγηςη.
Η δημιουργικό ςκϋψη εύναι το εύδοσ ςκϋψησ που οδηγεύ
ςε νϋεσ προςεγγύςεισ, πρωτότυπεσ ιδϋεσ και προοπτικϋσ,
εναλλακτικούσ τρόπουσ κατανόηςησ και ςύλληψησ των
πραγμϊτων. Καθώσ ςυνδυϊζει τόςο διαύςθηςη όςο και λογικό
οδηγεύ ςτην εύρεςη καινοτόμων και πρωτότυπων τρόπων
διαχεύριςησ προβλημϊτων τα οπούα αρχικϊ μπορεύ να
φαύνονται αξεπϋραςτα.
Η κριτικό ςκϋψη εύναι ϋνασ πειθαρχημϋνοσ τρόποσ
ςκϋψησ που χρηςιμοποιεύ κϊποιοσ για να αιτιολογόςει απόψεισ,
επιλογϋσ ό να αξιολογόςει διϊφορα δεδομϋνα. Οι ϊνθρωποι
χρηςιμοποιούν την κριτικό ςκϋψη για να κατευθύνουν τισ
δρϊςεισ τουσ, καθώσ οι περιςςότερεσ ανθρώπινεσ
δραςτηριότητεσ απαιτούν ϋνα ςτοιχειώδεσ επύπεδο κριτικόσ

ςκϋψησ. Η μεταγνωςτικό πλευρϊ τησ ςκϋψησ δηλώνει την
ιδιαύτερη ικανότητα των ανθρώπων να αναςτοχϊζονται, όχι
δηλαδό απλϊ να ςκϋφτονται και να γνωρύζουν, αλλϊ να
εξετϊζουν και να αξιολογούν τη δικό τουσ ςκϋψη και γνώςη.
Η δημιουργικό και κριτικό ςκϋψη, καθώσ και
μεταγνωςτικϋσ ςτρατηγικϋσ όπωσ ο αναςτοχαςμόσ και η αυτόαξιολόγηςη εύναι δυνατόν να ςυνδυϊζονται ςε μια πολύ
ςυνηθιςμϋνη ανθρώπινη δραςτηριότητα, την επύλυςη
προβλημϊτων. υγκεκριμϋνα, η ικανότητα αποτελεςματικού
χειριςμού προβληματικών καταςτϊςεων εμπεριϋχει δυο
ςυμπληρωματικϋσ διαδικαςύεσ ςκϋψησ: από τη μια μεριϊ
δημιουργικό/ευρηματικό παραγωγό πρωτότυπων ιδεών και
από την ϊλλη κριτικό αξιολόγηςη αυτών των ιδεών και λογικό
ιερϊρχηςη των ςταδύων δρϊςησ. Όταν οι δημιουργικϋσ ιδϋεσ
δεν αξιολογούνται ωσ προσ τα πιθανϊ αποτελϋςματα που θα
επιφϋρουν, τότε μπορεύ να οδηγόςουν ςε επιπόλαια και
αναποτελεςματικό δρϊςη. Με ϊλλα λόγια η δημιουργικότητα
ςε αρκετϋσ περιπτώςεισ δεν επαρκεύ όταν δεν ςυνοδεύεται από
κριτικό ςκϋψη και ειδικϊ από μεταγνωςτικϋσ ςτρατηγικϋσ.
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Γιατύ η ανϊπτυξη ικανοτότων ςκϋψησ αποτελεύ προτεραιότητα
τησ εκπαύδευςησ ςόμερα;

ευθυνών, την ϋκφραςη ιδεών και τη ςυν-οικοδόμηςη
νοημϊτων. υγκεκριμϋνα, ο εκπαιδευτικόσ:

Η ςημερινό εποχό χαρακτηρύζεται από το φαινόμενο
τησ υπερβολικόσ παραγωγόσ πληροφοριών και γνώςεων και
τησ ταχεύασ απαξύωςησ τησ γνώςησ. Επιπλϋον, εύναι πια
διαπιςτωμϋνο ότι οι μαθητϋσ δυςκολεύονται να αφομοιώςουν
το ςυνεχώσ διογκούμενο όγκο γνώςεων. Έτςι, η εκπαύδευςη
ςόμερα ςτρϋφεται ςτην ανϊπτυξη ικανοτότων ςκϋψησ που θα
επιτρϋπουν ςτα ϊτομα να επεξεργϊζονται, να αξιολογούν
πληροφορύεσ και γνώςεισ, να αναλύουν και να ςυνθϋτουν
δεδομϋνα, να διατυπώνουν προτϊςεισ και ςυμπερϊςματα και
να χρηςιμοποιούν κεκτημϋνεσ γνώςεισ για να επιλύουν με
δημιουργικό τρόπο νϋα προβλόματα ςε πολλϊ και διαφορετικϊ
πλαύςια.

 Παρακινεύ τα παιδιϊ να υλοποιούν διερευνόςεισ που
ξεκινούν από τα δικϊ τουσ ενδιαφϋροντα και
ερωτόματα
και
να
χρηςιμοποιούν
ςταδιακϊ
ςυςτηματικότερουσ τρόπουσ ςυλλογόσ, επεξεργαςύασ,
ανϊλυςησ δεδομϋνων, ςύνθεςησ και παρουςύαςησ
ςυμπεραςμϊτων.

Πωσ προωθεύται η ανϊπτυξη τησ ςκϋψησ ςτο νηπιαγωγεύο;
Σο νηπιαγωγεύο διευρύνει τισ δυνατότητεσ των παιδιών
για δημιουργικό και κριτικό ςκϋψη, όταν το μαθηςιακό
περιβϊλλον αποτελεύ πηγό ερεθιςμϊτων και εμπειριών,
προωθεύ τη φυςικό τουσ τϊςη για πειραματιςμούσ και
εξερευνόςεισ και ενθαρρύνει την πρωτοβουλύα, την ανϊληψη

 Σα διευκολύνει να εκφρϊζουν και να αναπαριςτούν τη
ςκϋψη τουσ με ποικύλουσ τρόπουσ: με προφορικό και
γραπτό λόγο, εικαςτικϊ, κύνηςη, δραματοπούηςη.
 Διατυπώνει ανοιχτϋσ ερωτόςεισ και προτεύνει ςτα παιδιϊ
ανοιχτϊ προβλόματα προσ επύλυςη που επιδϋχονται
διαφορετικϋσ λύςεισ.
 Αναδεικνύει τισ ποικύλεσ ςτρατηγικϋσ που προτεύνουν τα
παιδιϊ κατϊ την επύλυςη ενόσ προβλόματοσ, την
πρωτοτυπύα και τον ιδιαύτερο τρόπο ςκϋψησ τουσ.
 Αναγνωρύζει τισ πρωτότυπεσ και αςυνόθιςτεσ ιδϋεσ και
δημιουργύεσ τουσ, ςυζητϊ μαζύ τουσ γι’ αυτϋσ και τα
προκαλεύ να μοιραςτούν τισ ςκϋψεισ τουσ με τα ϊλλα
παιδιϊ, δεύχνοντασ ϋτςι ότι οι ιδϋεσ τουσ ϋχουν αξύα.
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 Ενθαρρύνει τισ ςυζητόςεισ ςε μικρϋσ και μεγϊλεσ ομϊδεσ
δύνοντασ ςτα παιδιϊ χρόνο να μιλόςουν για τισ ιδϋεσ
τουσ, και προωθώντασ ϋτςι την ςυν-οικοδόμηςη των
νοημϊτων.
Σϋλοσ, ο εκπαιδευτικόσ ενθαρρύνει την ανϊπτυξη
μεταγνωςτικών ςτρατηγικών όταν δύνει ςτα παιδιϊ τη
δυνατότητα να ςυνειςφϋρουν ςτο ςχεδιαςμό μιασ

δραςτηριότητασ, να επιλϋξουν κατϊλληλα υλικϊ και τεχνικϋσ,
να ςυζητόςουν τι εύναι περιςςότερο ό λιγότερο
αποτελεςματικό, να εξηγόςουν τισ δυςκολύεσ που ςυνϊντηςαν,
να ςτοχαςτούν τισ ςυνϋπειεσ των επιλογών τουσ και να
δρϊςουν ανϊλογα.

Η ανϊπτυξη των μεταγνωςτικών ςτρατηγικών διευκολύνεται όταν ο εκπαιδευτικόσ, για παρϊδειγμα:


Ενθαρρύνει τα παιδιϊ να προτεύνουν ό να εφεύρουν τεχνικϋσ και εργαλεύα για να ςυλλϋξουν δεδομϋνα για το πιο
δημοφιλϋσ βιβλύο, φαγητό, παιχνύδι ςτην τϊξη τουσ ό να δεύξουν-ανακοινώςουν τα ςυμπερϊςματϊ τουσ ςε μια
ϊλλη ομϊδα παιδιών μετϊ από πειραματιςμούσ με υλικϊ, τεχνικϋσ και διαδικαςύεσ.



Φρηςιμοποιεύ διϊφορα μϋςα, όπωσ ϋργα των ύδιων των παιδιών, (ςχϋδια, διαγρϊμματα, καταγραφϋσ και
ςημειώςεισ, καταςκευϋσ, φωτογραφύεσ, ατομικούσ φακϋλουσ των παιδιών κ.ϊ.), για να τα διευκολύνει να
ςυνειδητοποιόςουν την πορεύα τησ ςκϋψησ τουσ ό/και να την αξιολογόςουν: Περιγρϊφουν τισ πληροφορύεσ που
μϊζεψαν για τα φύλλα των δϋντρων τησ αυλόσ, την ιςτορύα που «διηγεύται» το ςχϋδιό τουσ, τον τρόπο που
ςκϋφτηκαν κατϊ την επύλυςη ενόσ λεκτικού προβλόματοσ πρόςθεςησ, τι όταν εύκολο και τι δύςκολο από αυτϊ που
ϋκαναν, ό αυτϊ που ϋμαθαν από την ϋρευνα τουσ.



Τιοθετεύ μεταγνωςτικϋσ ςτρατηγικϋσ (π.χ. διατύπωςη ερωτόςεων, ϋλεγχοσ, αυτοαξιολόγηςη) και χρηςιμοποιεύ
το λεξιλόγιο που επιθυμεύ να υιοθετόςουν τα παιδιϊ (π.χ. ςκϋψη, δοκιμό, ςτρατηγικό, προετοιμαςύα, ϋρευνα,
επιλογό, υπόθεςη, πρόβλεψη, επαλόθευςη, παρατόρηςη, αξιολόγηςη).
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3. Δόμηση της προσωπικής ταυτότητας και αυτομομία
Η προςωπικό ταυτότητα αναφϋρεται ςτον τρόπο
με τον οπούο βλϋπουμε τον εαυτό μασ και ςυνδϋεται
ςτενϊ με την αυτοεκτύμηςη. H οικοδόμηςό τησ ϋχει
πολλϋσ διαςτϊςεισ και επιτρϋπει ςτο ϊτομο να μπορεύ να
δώςει απαντόςεισ ςε ερωτόςεισ όπωσ: «Ποιοσ εύμαι; Σι με
κϊνει μοναδικό; ε τι τα καταφϋρνω καλϊ και ςε τι όχι;
Ποιεσ εύναι οι αξύεσ μου; Πωσ πιςτεύω ότι με βλϋπουν οι
ϊλλοι;» Με ϊλλα λόγια, αναφϋρεται ςτην ικανότητα του
ατόμου να αντιλαμβϊνεται τον εαυτό του ωσ μια
ξεχωριςτό και ιδιαύτερη οντότητα, η οπούα περιλαμβϊνει
εξωτερικϊ και κυρύωσ εςωτερικϊ χαρακτηριςτικϊ όπωσ η
προςωπικότητα, ο χαρακτόρασ, οι αξύεσ και οι
πεποιθόςεισ. Η προςωπικό ιςτορύα, το περιβϊλλον που ζει
και αναπτύςςεται το ϊτομο και οι ςχϋςεισ του με τουσ
ϊλλουσ ςυμβϊλλουν ςτη δόμηςη τησ προςωπικόσ
ταυτότητασ.
Η ικανότητα να λειτουργεύ κϊποιοσ αυτόνομα
ςυνδϋεται ϊμεςα με την ανϊπτυξη τησ προςωπικόσ
ταυτότητασ και γύνεται εμφανόσ όταν το ϊτομο εύναι ςε
θϋςη:
 να υποςτηρύζει τα ενδιαφϋροντα, τισ ανϊγκεσ και
τισ επιλογϋσ του (π.χ. να παύρνει πρωτοβουλύεσ, να
τολμϊ να διατυπώνει προτϊςεισ και να δοκιμϊζει),

 να κϊνει ςχϋδια (θϋτει ςτόχουσ) για το μϋλλον και
τη ζωό του που βρύςκονται ςε ςυνϊφεια με τισ
αξύεσ και πεποιθόςεισ του.
Γιατύ ϋχει ιδιαύτερη ςημαςύα η οικοδόμηςη τησ προςωπικόσ
ταυτότητασ και η ανϊπτυξη τησ αυτονομύασ των παιδιών
ςτη ςημερινό εποχό;
Ένα από τα ςημαντικϊ προβλόματα που
εμποδύζουν την προςωπικό εξϋλιξη και την αρμονικό
κοινωνικό ϋνταξη των ατόμων εύναι η μη αποδοχό τησ
ταυτότητασ και η εξϊρτηςη από ϊλλα ϊτομα και
καταςτϊςεισ. Αυτό το πρόβλημα γύνεται ιδιαύτερα ϋντονο
για ϊτομα που προϋρχονται από μειονεκτικϊ
περιβϊλλοντα (π.χ. οικονομικού μετανϊςτεσ, γονεύσ από
χαμηλϊ
κοινωνικο-οικονομικϊ
ςτρώματα).
την
προςπϊθειϊ τουσ να γύνουν αποδεκτϊ από τουσ ϊλλουσ,
ςυνόθωσ κρύβουν ό δεν αποδϋχονται την προςωπικό
τουσ ταυτότητα. Καθώσ η οικοδόμηςη τησ προςωπικόσ
ταυτότητασ και η ανϊπτυξη τησ αυτονομύασ επηρεϊζουν
το πωσ ανταποκρύνονται τα παιδιϊ ςε ςύνθετεσ και
δύςκολεσ καταςτϊςεισ και τα ςχϋδια που κϊνουν για το
μϋλλον τουσ, γύνεται ςαφϋσ το πόςο ςημαντικό εύναι η
ανϊγκη αφενόσ μεν ςυγκρότηςησ τησ προςωπικόσ
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ταυτότητασ, αφετϋρου ενύςχυςησ τησ αυτονομύασ κϊθε
παιδιού από το νηπιαγωγεύο.
Πωσ προωθεύται η ανϊπτυξη τησ προςωπικόσ ταυτότητασ
και τησ αυτονομύασ ςτο νηπιαγωγεύο;
Οι θετικϋσ εμπειρύεσ των παιδιών από τισ
αλληλεπιδρϊςεισ τουσ με ενόλικεσ και ςυνομηλύκουσ τα
βοηθούν να κατανοόςουν τον εαυτό τουσ ωσ ςημαντικό
ϊτομο που το ςϋβονται οι ϊλλοι. Όταν ςχηματύζουν
θετικό εικόνα για τον εαυτό τουσ ενδυναμώνεται το
ενδιαφϋρον και η ικανότητϊ τουσ να παύρνουν την ευθύνη
για τη μϊθηςη τουσ και να ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςτισ
κοινότητϋσ τουσ.
Ο εκπαιδευτικόσ αναγνωρύζει και ςϋβεται τη
διαφορετικότητα
κϊθε
παιδιού
(προςωπικότητα,
ικανότητεσ, μαθηςιακό ςτυλ, τρόπουσ ϋκφραςησ και
επικοινωνύασ, πολιτιςμικό κληρονομιϊ) και την αναδεικνύει
με θετικό τρόπο, διευκολύνει δηλαδό κϊθε παιδύ να
αναγνωρύςει τα δικϊ του χαρακτηριςτικϊ, αλλϊ και των
ϊλλων παιδιών τησ ομϊδασ. Ενθαρρύνει ςυνεχώσ τα
παιδιϊ να αυτοεξυπηρετούνται, να αναλαμβϊνουν
πρωτοβουλύεσ, να εκφρϊζουν απορύεσ, ιδϋεσ, επιθυμύεσ και
ςυναιςθόματα και να διατυπώνουν ερωτόςεισ. Προτεύνει

δραςτηριότητεσ προςαρμοςμϋνεσ ςτισ δυνατότητεσ των
παιδιών οι οπούεσ ταυτόχρονα αποτελούν πρόκληςη για
τισ ικανότητεσ τουσ, χωρύσ όμωσ να τισ υπερβαύνουν ώςτε
να απογοητεύονται. Τποςτηρύζει και ενθαρρύνει τισ
προςπϊθειϋσ τουσ, τισ επιδοκιμϊζει και δεύχνει
ενθουςιαςμό γι αυτϋσ. Εύναι ςυναιςθηματικϊ διαθϋςιμοσ
όταν προςπαθούν να εκφρϊςουν ςυναιςθόματα και
ςκϋψεισ. Αφιερώνει χρόνο για να αλληλεπιδρϊςει και να
ςυζητόςει με κϊθε παιδύ. Μοιρϊζεται ςυγκεκριμϋνεσ
επιτυχύεσ των παιδιών με τισ οικογϋνειϋσ τουσ (π.χ. ςε
ατομικϋσ ςυναντόςεισ παρουςιϊζει τον ατομικό φϊκελο, ό
ςτϋλνει ςτο ςπύτι φωτογραφύεσ από την τϊξη με
περιγραφό για τη δρϊςη του παιδιού).
Επιπλϋον, τα παιδιϊ αναπτύςςουν την προςωπικό τουσ
ταυτότητα και την αυτονομύα τουσ όταν τουσ δύνονται ευκαιρύεσ
να:








Εντοπύζουν ομοιότητεσ και διαφορϋσ μεταξύ τουσ και
ςυζητούν γι αυτϋσ (οικογενειακϋσ ςυνόθειεσ, μητρικό
γλώςςα, αγαπημϋνα παιχνύδια κ.ϊ.).
Μιλούν για τισ εμπειρύεσ τουσ ϋξω από το ςχολεύο και
εκφρϊζουν τα ςυναιςθόματϊ τουσ.
Εξερευνούν διαφορετικϋσ ταυτότητεσ, ρόλουσ και απόψεισ
με το δραματικό παιχνύδι.
Θϋτουν ςτόχουσ και τουσ υλοποιούν προγραμματύζοντασ
πωσ θα δρϊςουν.
Κϊνουν επιλογϋσ και τισ αιτιολογούν.
υζητούν για τον τρόπο ςυμμετοχόσ τουσ ςε μια ομαδικό
δραςτηριότητα, για το τι θα ϊλλαζαν ςε μια επόμενη
εργαςύα τουσ.
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4. Κοιμωμικές
ικαμότητες
και
ικαμότητες
σχετίζομται με τημ ιδιότητα του πολίτη

που

Οι κοινωνικϋσ ικανότητεσ βοηθϊνε τα ϊτομα να
ςυμμετϋχουν ςτην κοινωνικό ζωό και να επιλύουν
διαφορϋσ και ςυγκρούςεισ με εποικοδομητικό τρόπο.
υμπεριλαμβϊνουν
ικανότητεσ
όπωσ
αυτό
τησ
αποτελεςματικόσ επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ ςε
διαφορετικϊ περιβϊλλοντα και τησ διαπραγμϊτευςησ ςε
κλύμα εμπιςτοςύνησ, αποδοχόσ και ςεβαςμού των ϊλλων.
Οι ικανότητεσ που ςχετύζονται με την ιδιότητα του
πολύτη διευκολύνουν τα ϊτομα να ςυμμετϋχουν πλόρωσ
ςτην κοινωνικό ζωό και αφορϊ ςε επιμϋρουσ ικανότητεσ
όπωσ ϋκφραςη αλληλεγγύησ, ενδιαφϋρον για κοινωνικϊ
προβλόματα, υπευθυνότητα απϋναντι ςτον εαυτό μου και
τουσ ϊλλουσ, ϋλεγχο τησ ςυμπεριφορϊσ και τόρηςη
κανόνων. Οι ικανότητεσ και οι ςυμπεριφορϋσ που
χρειϊζεται κϊποιοσ για να «ζει μαζύ με τουσ ϊλλουσ» και να
ςυμμετϋχει
αποτελεςματικϊ
ςε
κοινωνικϋσ
δραςτηριότητεσ ποικύλουν ανϊλογα με την ηλικύα, το
πολιτιςμικό πλαύςιο και με τισ ειδικϋσ ςυνθόκεσ τισ οπούεσ
αντιμετωπύζει ςε διϊφορεσ περιόδουσ τησ ζωόσ του.
Για τα παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ οι κοινωνικϋσ
ικανότητεσ εύναι ςυνϊρτηςη τησ ολόπλευρησ ανϊπτυξόσ

τουσ και διευρύνονται καθώσ το παιδύ μεγαλώνει και
επικοινωνεύ όλο και πιο αποτελεςματικϊ με τουσ ϊλλουσ.
χετύζονται δε με την ικανότητα του παιδιού να
αναπτύςςει αλληλεπιδρϊςεισ με νόημα, με τουσ ϊλλουσ,
μϋςα ςε ςυγκεκριμϋνα κοινωνικο-πολιτιςμικϊ πλαύςια, να
αναγνωρύζει και να αντιδρϊ κατϊλληλα ςτισ ιδϋεσ, τισ
δρϊςεισ και τα ςυναιςθόματα των ϊλλων, να ςϋβεται τισ
ανϊγκεσ τουσ, να ζητϊ και να παρϋχει βοόθεια.

Ποιοσ εύναι ο ρόλοσ των κοινωνικών ικανοτότων ςτη
ςημερινό εποχό;
όμερα τα παιδιϊ μεγαλώνουν ςε όλο και
περιςςότερο ποικιλόμορφεσ κοινωνύεσ. Σα ϊτομα
καλούνται να λειτουργούν αποτελεςματικϊ ςτα πλαύςια
διαφορετικών ομϊδων κατϊ τη διϊρκεια τησ ζωόσ τουσ,
καθώσ ανόκουν ταυτόχρονα ςε διαφορετικϋσ κοινωνικϋσ
ομϊδεσ και εναλλϊςςουν ςυχνϊ χώρουσ εργαςύασ και
τόπουσ διαμονόσ. Οι ΣΠΕ, μεταξύ ϊλλων, ϋχουν φϋρει νϋεσ
κοινωνικϋσ πρακτικϋσ που ϋχουν αλλϊξει ριζικϊ τον τρόπο
με
τον
οπούο
κϊνουμε
πολλϋσ
καθημερινϋσ
δραςτηριότητεσ ςτη ζωό μασ. Για παρϊδειγμα η εξϋλιξη
των ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων (π.χ. facebook,
twiter κ.ϊ.) και η αυξανόμενη χρόςη τουσ, επιτρϋπει ςτουσ

-18-

ανθρώπουσ να επικοινωνούν ςυνεχώσ με ϊλλουσ και να
αποκτούν νϋουσ φύλουσ από πολλϊ και διαφορετικϊ μϋρη,
με τουσ οπούουσ μπορεύ να μην ϋχουν ςυναντηθεύ ποτϋ.
Σαυτόχρονα, οι ςημερινϋσ κοινωνύεσ ϋχουν ανϊγκη
περιςςότερο από ποτϋ την ανϊπτυξη πνεύματοσ
ομαδικότητασ, ςυνεργαςύασ και ενδιαφϋροντοσ για τα
κοινϊ, ειδικϊ από τουσ νϋουσ ανθρώπουσ. Σο νηπιαγωγεύο
καλεύται να καλλιεργόςει τισ κοινωνικϋσ ικανότητεσ, που
θα βοηθόςουν τα παιδιϊ μελλοντικϊ να γύνουν ενεργού
πολύτεσ και να λειτουργούν ευϋλικτα ςτα διαφορετικϊ
κοινωνικϊ περιβϊλλοντα που θα βρεθούν κατϊ τη
διϊρκεια τησ ζωόσ τουσ.
Πωσ προωθεύται η ανϊπτυξη των κοινωνικών ικανοτότων
ςτο νηπιαγωγεύο;
Οι
κοινωνικϋσ
ικανότητεσ
των
παιδιών
αναπτύςςονται πιο εύκολα ςε περιβϊλλοντα όπου οι
ενόλικεσ,
με
τουσ
οπούουσ
ςυναναςτρϋφονται,
επιδεικνύουν αυτϋσ τισ ικανότητεσ με την καθημερινό
τουσ ςυμπεριφορϊ προσ τα παιδιϊ αλλϊ και ϊλλουσ
ενόλικεσ. Εκπαιδευτικού και γονεύσ αποτελούν πρότυπο
για τα παιδιϊ. Επιπλϋον, η ανϊπτυξη των κοινωνικών
ικανοτότων υποςτηρύζεται ςε νηπιαγωγεύα όπου υπϊρχει
κλύμα ςυνεργαςύασ και αλληλεγγύησ μεταξύ όλων των

εμπλεκομϋνων (παιδιϊ, γονεύσ, εκπαιδευτικού, ευρύτερη
κοινότητα) και προωθεύται ϋνα θετικό κοινωνικό
περιβϊλλον, δηλαδό, ϋνα περιβϊλλον ςτο οπούο όλα τα
παιδιϊ νιώθουν ότι ανόκουν ςε μια κοινότητα, ϋχουν
υποχρεώςεισ αλλϊ και δικαύωμα ςυμμετοχόσ, δημιουργύασ
και διαμόρφωςησ τησ μαθηςιακόσ κουλτούρασ.
Τα παιδιϊ αναπτύςςουν τισ κοινωνικϋσ τουσ ικανότητεσ
όταν για παρϊδειγμα:
 Ενθαρρύνονται να μοιρϊζονται
πολιτιςμού τουσ με τα ϊλλα παιδιϊ.

πλευρϋσ

του

 υμμετϋχουν ςε κοινϋσ προςπϊθειεσ για την
επύτευξη ενόσ ςτόχου (π.χ. μια καταςκευό ό τη
διακόςμηςη τησ τϊξησ).
 Προτρϋπονται να διαπραγματεύονται μεταξύ τουσ
(π.χ. να λύςουν μια διϋνεξη, να θϋςουν κανόνεσ
λειτουργύασ τησ τϊξησ, να αποφαςύςουν πωσ θα
υλοποιόςουν μια δημοςκόπηςη ςτην τϊξη).
 Ενθαρρύνονται να υπεραςπύζονται τη γνώμη τουσ με
επιχειρόματα, αλλϊ και ταυτόχρονα να εύναι
ανεκτικού ςε διαφορετικϋσ απόψεισ.
 Αναλαμβϊνουν διϊφορουσ ρόλουσ ςε καθημερινϋσ
δραςτηριότητεσ τησ τϊξησ (π.χ. του βοηθού ό
διευκολυντό, του ςυνεργϊτη, ςυμμετϋχουν ςε ομϊδεσ
καθηκόντων).
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Πωσ ςυνδϋονται οι βαςικϋσ ικανότητεσ μεταξύ τουσ;
Οι
βαςικϋσ
ικανότητεσ
αλληλοςυνδϋονται,
εξαρτώνται και υποςτηρύζουν η μια την ϊλλη.
Καθώσ τα παιδιϊ ςταδιακϊ βελτιώνουν την
ικανότητα χρόςησ των μϋςων αναπαρϊςταςησ και
επικοινωνύασ αποκτούν με αυτό τον τρόπο νϋα εργαλεύα
ςκϋψησ που τα βοηθϊνε να αναπτύξουν τη δημιουργικό
και κριτικό τουσ ςκϋψη. Σαυτόχρονα η ικανότητα αυτό
μπορεύ να βοηθόςει τα παιδιϊ να εκφρϊςουν και να
προβϊλλουν τα ενδιαφϋροντα και τισ δυνατότητϋσ τουσ,
να ανακαλύψουν τι θϋλουν να μϊθουν και να πϊρουν
ςταδιακϊ ευθύνη για τη δικό τουσ μϊθηςη. Καθώσ
βελτιώνουν την ικανότητα επικοινωνύασ με τουσ ϊλλουσ
διευκολύνεται και η ανϊπτυξη των κοινωνικών
ικανοτότων τουσ, όπωσ να ςυνεργϊζονται και
διαχειρύζονται πιο αποτελεςματικϊ τισ ςυγκρούςεισ, να
διαπραγματεύονται τισ απόψεισ τουσ και να χτύζουν
ςτϋρεεσ ςχϋςεισ.

εφευρύςκουν πρωτότυπεσ ιδϋεσ και καταφϋρνουν να
διαχειριςτούν
και
να
επιλύςουν
προβλόματα
εφαρμόζοντασ ευρηματικϋσ ςτρατηγικϋσ.
Η ανϊπτυξη τησ προςωπικόσ ταυτότητασ και τησ
αυτονομύασ ςυμβϊλλει ςτην ανϊπτυξη των κοινωνικών
ικανοτότων, καθώσ ϋτςι τα παιδιϊ αναγνωρύζουν ότι οι
ταυτότητεσ των ϊλλων διαφοροποιούνται από τη δικό
τουσ κι αρχύζουν να ςϋβονται τα ϊτομα γι’ αυτό που εύναι.
Η ικανότητα ςυνεργαςύασ διευκολύνει τα παιδιϊ να
ςυμμετϋχουν ςε ομαδικϋσ εργαςύεσ, να διαχειρύζονται
προβλόματα ομαδικϊ και να μαθαύνουν από τουσ
ςυνομηλύκουσ τουσ. Σϋλοσ, η δημιουργύα ςχϋςεων με ϊλλα
παιδιϊ και η ενεργητικό ςυμμετοχό ςε ομαδικϊ ϋργα,
ενιςχύει την αυτοπεπούθηςό τουσ, εδραιώνει την
αποφαςιςτικότητϊ τουσ και τα βοηθϊ να αναλαμβϊνουν
πρωτοβουλύεσ.

Σϋλοσ, όταν τα παιδιϊ εύναι ικανϊ να εκφρϊζουν και
να επικοινωνούν αποτελεςματικϊ ςυναιςθόματα και
ςκϋψεισ, και να γύνονται κατανοητϊ από τουσ ϊλλουσ,
εύναι πιο εύκολο να αυτονομηθούν και να αναπτύξουν
θετικό αυτό-ςυναύςθημα. Σο ύδιο μπορεύ να ςυμβεύ όταν
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ΒΑΡΘΙΔΡ ΑΠΥΔΡ ΓΘΑ Ζ ΛΑΗΖΡΖ ΙΑΘ
Ζ ΔΘΔΑΡΙΑΚΘΑ ΡΖΜ ΟΠΞΡΥΞΚΘΙΖ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ

ΑΜΑΓΜΩΠΘΕΞΜΑΡ Ζ ΔΘΑΤΞΠΔΘΙΞΖΑ &
ΑΜΑΟΣΡΡΞΜΑΡ ΔΘΑΤΞΠΞΟΞΘΖΛΔΜΔΡ
ΟΠΞΡΔΓΓΘΡΔΘΡ
Διαρςάρειπ ςηπ διατξοεςικόςηςαπ
Σα παιδιϊ προϋρχονται από διαφορετικϋσ μορφϋσ
οικογϋνειασ και ταυτόχρονα εύναι πολύτεσ τησ δικόσ τουσ
τοπικόσ κοινότητασ και του ευρύτερου κόςμου. Αυτό η
διαφορετικότητα εμπεριϋχει δημογραφικϋσ διαςτϊςεισ
όπωσ φύλο, ηλικύα, εθνικό ό τοπικό προϋλευςη,
κοινωνικοοικονομικϋσ ομϊδεσ, μητρικό γλώςςα και
ειδικϋσ ανϊγκεσ καθώσ και διαςτϊςεισ που ςχετύζονται με
τον τρόπο ζωόσ, όπωσ εμπειρύεσ, ενδιαφϋροντα, φύλοι,
αξύεσ, ςτϊςεισ, τρόπο ςκϋψησ και μαθηςιακό ςτυλ.

Για χρόνια επικρατούςε η ϊποψη ότι οι τϊξεισ που
φοιτούν παιδιϊ μιασ ςυγκεκριμϋνησ ηλικύασ και με κοινό
καταγωγό εύναι ομοιογενεύσ. Σα ςτοιχεύα όμωσ που εύναι
κοινϊ για μια ομϊδα παιδιών μιασ ςυνηθιςμϋνησ τϊξησ
νηπιαγωγεύου περιορύζονται ςτην ηλικύα (4-6 ετών) και το
γεγονόσ ότι αποτελούν μϋλη τησ ύδιασ τϊξησ. Κϊθε τϊξη
εύναι ϋνασ χώροσ πολυμορφύασ καθώσ κϊθε παιδύ
αποτελεύ μια ιδιαύτερη προςωπικότητα και ανόκει
ταυτόχρονα ςε πολλϋσ διαφορετικϋσ ομϊδεσ. Η αβύαςτη
ϋνταξη των παιδιών ςε κατηγορύεσ με βϊςη ϋνα
χαρακτηριςτικό τουσ ό η αντιμετώπιςη τουσ ωσ
αντιπροςωπευτικό περύπτωςη μιασ ςυγκεκριμϋνησ
ομϊδασ (π.χ. «παιδύ μεταναςτών» ό «παιδύ χωριςμϋνων
γονιών») δεν μπορεύ παρϊ να οδηγόςει ςε απλοώκούσ
διαχωριςμούσ, ςτερεότυπα και «ταμπϋλεσ».

Παρϊ το γεγονόσ ότι η ανομοιογϋνεια ςτουσ
χώρουσ εκπαύδευςησ εύναι μια πραγματικότητα - και πιο
ϋντονη τα τελευταύα χρόνια με τα μεταναςτευτικϊ
ρεύματα
ςυχνϊ
αντιμετωπύζεται
από
τουσ
εκπαιδευτικούσ εύτε ωσ εμπόδιο εύτε ωσ τυχαύο ό
περιςταςιακό γεγονόσ. Αυτϋσ οι δύο ςτϊςεισ
υποδηλώνουν δυςκολύα αποδοχόσ τησ διαφορετικότητασ
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και εμποδύζουν την παροχό ύςων ευκαιριών για όλα τα
παιδιϊ.

Τι εύναι η διαφοροποιημϋνη παιδαγωγικό προςϋγγιςη;
Μια από τισ προτεραιότητεσ του νϋου
προγρϊμματοσ ςπουδών για το νηπιαγωγεύο εύναι να
προωθόςει την αναγνώριςη και το ςεβαςμό τησ
διαφορετικότητασ. Η μϊθηςη και η διδαςκαλύα μϋςα ςε
ϋνα τϋτοιο πλαύςιο αντανακλϊται ςε μια παιδαγωγικό
που:
 αποδϋχεται ωσ ‘πλεονεκτόματα’ - και όχι ωσ εμπόδιο
τισ
ποικύλεσ
οικογενειακϋσ
και
κοινωνικοπολιτιςμικϋσ εμπειρύεσ των μικρών παιδιών
 αντιμετωπύζει τα παιδιϊ με διαφορετικϊ μαθηςιακϊ
προφύλ ωσ παιδιϊ ικανϊ να μαθαύνουν με
διαφορετικούσ τρόπουσ - και όχι ωσ παιδιϊ
περιοριςμϋνων ικανοτότων
 αξιοποιεύ τισ διαφορετικϋσ εμπειρύεσ των παιδιών ςτο
πλαύςιο τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ και τουσ δύνει
την ευκαιρύα να τισ μοιραςτούν με τουσ ϊλλουσ,
εξαςφαλύζοντασ ϋτςι οφϋλη για όλουσ.

Ωσ διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα ορύζεται η διδακτικό
προςϋγγιςη ςύμφωνα με την οπούα οι εκπαιδευτικού
δύνοντασ απόλυτη προτεραιότητα ςτην ετοιμότητα, τα
ενδιαφϋροντα και το μαθηςιακό προφύλ κϊθε μαθητό ό
μικρών ομϊδων μαθητών:
 ςχεδιϊζουν προγρϊμματα,
 επιλϋγουν διδακτικϋσ μεθοδολογύεσ, ςτρατηγικϋσ
και διδακτικϊ μϋςα και
 οργανώνουν μαθηςιακϋσ δραςτηριότητεσ που
ανταποκρύνονται ςτισ διαφορετικϋσ ανϊγκεσ τουσ.

Πωσ εφαρμόζεται η διαφοροποιημϋνη παιδαγωγικό;
Διαφοροπούηςη τησ διδαςκαλύασ μπορεύ να
επιτευχθεύ ςε τϋςςερα διαφορετικϊ επύπεδα με βϊςη
πϊντα τη μαθηςιακό ετοιμότητα των παιδιών, τα
ενδιαφϋροντα και το μαθηςιακό προφύλ τουσ:
1. Σο περιεχόμενο: αφορϊ αυτό που το Πρόγραμμα
πουδών προτεύνει να προςεγγύςουν τα παιδιϊ
(γνώςεισ, δεξιότητεσ, ςτϊςεισ) και μπορεύ να
επιτευχθεύ όταν διαφορετικϋσ ομϊδεσ εργαςύασ
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αςχολούνται με διαφορετικϋσ πτυχϋσ ενόσ θϋματοσ,
μύασ ϋννοιασ, ενόσ γνωςτικού αντικειμϋνου.
2. Ση διαδικαςύα: αφορϊ τη μεθοδολογύα και το εύδοσ
των δραςτηριοτότων που επιλϋγονται για την
προςϋγγιςη κϊποιου περιεχομϋνου. Πρϋπει να
εξαςφαλύζεται
μια
ιςορροπύα
ανϊμεςα
ςε
δραςτηριότητεσ που προτεύνονται από τουσ
εκπαιδευτικούσ και δραςτηριότητεσ που επιλϋγονται
από τα παιδιϊ. Διαφοροπούηςη ςτη διαδικαςύα μπορεύ
να επιτευχθεύ όταν οι εκπαιδευτικού α) ςχεδιϊζουν
εναλλακτικϋσ
δραςτηριότητεσ
με
βϊςη
τα
ενδιαφϋροντα, την ετοιμότητα και το μαθηςιακό
προφύλ των παιδιών τησ τϊξησ (δηλαδό τουσ τρόπουσ
ϋκφραςησ και μϊθηςησ που προτιμούν π.χ.
ακούγοντασ,
βλϋποντασ,
δραματοποιώντασ
ό
ζωγραφύζοντασ), β) εξαςφαλύζουν ςτα παιδιϊ
διαφορετικϊ εργαλεύα για την υλοπούηςη τησ ύδιασ
δραςτηριότητασ και γ) τουσ δύνουν την ευκαιρύα να
επιλϋξουν τον τρόπο εργαςύασ τουσ (π.χ. για να
επιλύςουν ϋνα πρόβλημα πρόςθεςησ μπορούν να
χρηςιμοποιόςουν πραγματικϊ αντικεύμενα, κϊρτεσ με
ςύμβολα, χαρτύ και μολύβι, ϊβακα ό Η/Τ).
3. Σο μαθηςιακό περιβϊλλον: αφορϊ τισ ευκαιρύεσ που
δύνονται από το περιβϊλλον για διαφορετικούσ

τρόπουσ εργαςύασ. Για παρϊδειγμα, οι εκπαιδευτικού
οργανώνουν την τϊξη ϋτςι ώςτε να υποςτηρύζεται η
ςυνεργαςύα αλλϊ και η ατομικό εργαςύα, να μπορούν
τα παιδιϊ εργαςτούν με το δικό τουσ ρυθμό, να
υπϊρχουν εναλλακτικϋσ προτϊςεισ για τα παιδιϊ που
ολοκληρώνουν γρόγορα μια δραςτηριότητα κ.ϊ.
Επιπλϋον, οι εκπαιδευτικού αξιοποιούν τα μαθηςιακϊ
προφύλ των παιδιών για να βελτιώςουν ό να
εμπλουτύςουν το περιβϊλλον τησ τϊξησ (π.χ. φωτεινό
γωνιϊ με μαξιλϊρια, τραπϋζι με καρεκλϊκια και
εργαλεύα γραφόσ, μικρό απομονωμϋνη γωνιϊ με
λιγότερο φωσ).
4. Σο αποτϋλεςμα: αφορϊ τισ ευκαιρύεσ που παρϋχονται
ςτα παιδιϊ να δεύξουν, να εφαρμόςουν ό να
παρουςιϊςουν αυτϊ που κατϋκτηςαν (γνώςεισ,
δεξιότητεσ, ςτϊςεισ), με εναλλακτικούσ τρόπουσ (π.χ.
να ‘γρϊψουν’ οδηγύεσ που να περιγρϊφουν τα βόματα
μιασ διαδικαςύασ, να δραματοποιόςουν ό να
ςχεδιϊςουν αυτό την ακολουθύα, να περιγρϊψουν τι
πρϋπει να γύνει, να φωτογραφόςουν ό να
βιντεοςκοπόςουν τα ςτϊδια τησ διαδικαςύασ, να
δημιουργόςουν και να ‘διαβϊςουν’ ϋνα ςχεδιϊγραμμα
που αναπαριςτϊ ςυςτηματικϊ τα βόματα τησ).
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Απαραύτητεσ
προώποθϋςεισ
για
μια
πετυχημϋνη
διαφοροποιημϋνη παιδαγωγικό προςϋγγιςη εύναι:
Α. Η ςτϊςη του εκπαιδευτικού
Η εφαρμογό διαφοροποιημϋνων προςεγγύςεων
ςτην τϊξη του νηπιαγωγεύου προώποθϋτει αρχικϊ την
αναγνώριςη και το ςεβαςμό τησ διαφορετικότητασ από
τον εκπαιδευτικό τησ τϊξησ. Αυτό ςημαύνει με ϊλλα λόγια
ότι, αναγνωρύζει, δύνει αξύα, και ςϋβεται τισ διαφορετικϋσ
ικανότητεσ, ενδιαφϋροντα και μαθηςιακϊ προφύλ των
παιδιών καθώσ και τισ διαφορετικϋσ πρακτικϋσ, αξύεσ και
ςτϊςεισ των οικογενειών τουσ. Ο εκπαιδευτικόσ δεν
παρϋχει απλϊ καλύτερεσ υπηρεςύεσ ςτισ ‘μειονότητεσ’,
αλλϊ ακολουθώντασ διαφοροποιημϋνεσ παιδαγωγικϋσ
προςεγγύςεισ προςπαθεύ να εξαςφαλύςει οφϋλη για όλα
τα παιδιϊ.
Β. Ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ ςτηρύζεται ςτην
ςυςτηματικό παρατόρηςη, καταγραφό και αξιολόγηςη τησ
μϊθηςησ των παιδιών
Πρόκειται για μια ςυνεχό και αδιϊκοπη διαδικαςύα,
απαραύτητη για την εφαρμογό διαφοροποιημϋνων
προςεγγύςεων. Οτιδόποτε γνωρύζουν οι εκπαιδευτικού για
κϊθε παιδύ αποτελεύ εφόδιο για τον εκπαιδευτικό

ςχεδιαςμό. Αντιμετωπύζοντασ τα παιδιϊ ωσ ικανϊ και
δημιουργικϊ προςπαθούν ςυνεχώσ να ανακαλύψουν και
να προςδιορύςουν τισ δυνατότητεσ, τα ενδιαφϋροντα, τισ
οικογενειακϋσ και κοινωνικϋσ εμπειρύεσ τουσ, τισ
προηγούμενεσ γνώςεισ τουσ και τουσ τρόπουσ μϊθηςησ που
προτιμούν. Σουσ δύνουν ευκαιρύεσ να αναδεύξουν τα
παραπϊνω, πραγματοποιούν ςυςτηματικϊ διαδικαςύεσ
ανύχνευςησ προηγούμενων γνώςεων και ςχεδιϊζουν
μαθηςιακϋσ εμπειρύεσ αξιοποιώντασ τα δυνατϊ ςημεύα
κϊθε παιδιού μϋςα ςτην τϊξη, ϋτςι ώςτε η προτεινόμενη
‘μϊθηςη’ να εύναι κατϊλληλη για τα ςυγκεκριμϋνα ϊτομα
και ομϊδεσ.
Η διαδικαςύα τησ αξιολόγηςησ βοηθϊ τουσ
εκπαιδευτικούσ να βρουν τρόπουσ να χρηςιμοποιόςουν
τισ υπϊρχουςεσ ικανότητεσ και γνώςεισ, ενδιαφϋροντα και
κλύςεισ των παιδιών, όχι μόνο για να τα εμπλϋξουν ςτισ
μαθηςιακϋσ δραςτηριότητεσ, αλλϊ και να προςδιορύςουν
‘μαθηςιακϊ μονοπϊτια’ για όλα τα παιδιϊ.
Γ. Η χρόςη τησ ςυνεργατικόσ μϊθηςησ
Η ευελιξύα ςτη δημιουργύα των ομϊδων αποτελεύ
τη ςφραγύδα τησ διαφοροποιημϋνησ προςϋγγιςησ. Οι
ευϋλικτεσ ομϊδεσ επιτρϋπουν ςτα παιδιϊ να δουν τουσ
εαυτούσ τουσ να εργϊζονται ςε πολλϊ διαφορετικϊ
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πλαύςια, με διαφορετικϋσ ςυνθόκεσ κϊθε φορϊ, αλλϊ και
πϊνω ςε διαφορετικϊ ϋργα. Έτςι, οι εκπαιδευτικού
ενθαρρύνουν τη ςυνεργαςύα παιδιών με παρόμοια
μαθηςιακό ετοιμότητα κι ϊλλεσ φορϋσ με διαφορετικό,
όταν για παρϊδειγμα τουσ ζητϊνε να ολοκληρώςουν ϋργα
με διαφορετικό βαθμό «δυςκολύασ» ό διαφορετικϋσ
απαιτόςεισ. Αντύςτοιχα, ευνοούν τη δημιουργύα ομϊδων
παιδιών με κοινϊ ό με διαφορετικϊ ενδιαφϋροντα, με
παρόμοιο ό με διαφορετικό μαθηςιακό ςτυλ. Καθώσ η
ετοιμότητα ενόσ μαθητό αλλϊζει και μεταβϊλλεται με την
πϊροδο του χρόνου εύναι ςημαντικό τα παιδιϊ να
μετακινούνται ςε διαφορετικϋσ ομϊδεσ και να
αναλαμβϊνουν ϋργα ςταδιακϊ πιο ςύνθετα ό πιο
απαιτητικϊ.

εκπαιδευτικού εργϊζονται με βϊςη τισ πληροφορύεσ που
αντλούν από τουσ γονεύσ (π.χ. ςυνόθειεσ, προτιμόςεισ,
παιχνύδια, αγαπημϋνα βιβλύα) κι ϋτςι δημιουργούν
μαθηςιακϋσ εμπειρύεσ που πραγματικϊ ςυνδϋονται με τισ
ικανότητεσ των παιδιών και με τισ οικογενειακϋσ και
κοινωνικοπολιτιςμικϋσ
εμπειρύεσ
τουσ.
Σαυτόχρονα,
μοιρϊζονται με τουσ γονεύσ τισ παρατηρόςεισ και τισ
καταγραφϋσ τουσ για τη μϊθηςη των παιδιών τουσ, την
κοινωνικό και ςυναιςθηματικό τουσ εξϋλιξη, αξιοποιώντασ
διϊφορεσ μορφϋσ επικοινωνύασ. Με αυτόν τον τρόπο, οι
γονεύσ παιδιών με διαφοροποιημϋνα μαθηςιακϊ προφύλ εύναι
δυνατόν να αρχύςουν να αντιλαμβϊνονται και να κατανοούν
τισ μαθηςιακϋσ δυνατότητεσ των παιδιών τουσ, καθώσ και τισ
ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ τουσ.

Δ. Η ςυνεργαςύα με την οικογϋνεια και το ευρύτερο
περιβϊλλον του παιδιού
Τιοθετώντασ
διαφοροποιημϋνεσ
παιδαγωγικϋσ
πρακτικϋσ, οι εκπαιδευτικού θα πρϋπει να λαμβϊνουν υπόψη
τουσ το θεμελιώδη ρόλο τησ οικογϋνειασ και τησ κοινότητασ
ςτη μϊθηςη των παιδιών. Η επικοινωνύα με τουσ γονεύσ εύναι
κρύςιμη για την εφαρμογό μιασ τϋτοιασ προςϋγγιςησ. Η
ςυνεχόσ επικοινωνύα (οικογϋνειασ – εκπαιδευτικού)
εξαςφαλύζει μια ςυνϋχεια ανϊμεςα ςτισ δραςτηριότητεσ του
νηπιαγωγεύου και εκεύνεσ τησ οικογενειακόσ ζωόσ. Οι
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ΞΠΓΑΜΩΜΞΜΑΡ Ζ ΛΑΗΖΡΖ
ΙΑΘ Ζ ΔΘΔΑΡΙΑΚΘΑ ΡΞ
ΜΖΟΘΑΓΩΓΔΘΞ
Μϋςα ςε ευϋλικτα μαθηςιακϊ περιβϊλλοντα οι
εκπαιδευτικού
οργανώνουν
μαθηςιακϋσ
εμπειρύεσ
αξιοποιώντασ, ανϊλογα με τισ περιςτϊςεισ, τα ακόλουθα
πϋντε πλαύςια:
1.

Παιχνύδι (αυθόρμητο - ελεύθερο και οργανωμϋνο)

2. Ρουτύνεσ (καθημερινϊ επαναλαμβανόμενεσ δρϊςεισ)
3. Καταςτϊςεισ από την καθημερινό ζωό, ευκαιριακϊ ό
επύκαιρα περιςτατικϊ
4. Διερευνόςεισ (ςχϋδια εργαςύασ, μικρϋσ ϋρευνεσ,
προβλόματα προσ επύλυςη)

5. Οργανωμϋνεσ

δραςτηριότητεσ
πρόγραμμα δραςτηριοτότων

ό

οργανωμϋνο

Παιδιϊ και εκπαιδευτικού μοιρϊζονται τον «ϋλεγχο»
τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ: τουσ ςτόχουσ, την
κατεύθυνςη που θα πϊρει, τα θϋματα και το περιεχόμενο
που επιλϋγονται, το εύδοσ των δραςτηριοτότων που

οργανώνονται, τη ςύςταςη των ομϊδων. Έτςι, η μϊθηςη
μπορεύ να προκύπτει αυθόρμητα ό να οργανώνεται με
ςυγκεκριμϋνουσ ςτόχουσ από τον εκπαιδευτικό, να
προτεύνεται από τα παιδιϊ μϋςα από τισ ερωτόςεισ και
τουσ προβληματιςμούσ τουσ ό να επιλϋγεται από τον
εκπαιδευτικό με βϊςη τισ ανϊγκεσ τησ τϊξησ του, να
εμπλϋκει μαθητϋσ και εκπαιδευτικούσ του δημοτικού,
γονεύσ ό ϊλλα μϋλη τησ ευρύτερησ κοινότητασ.
Ένα
ιςορροπημϋνο
πρόγραμμα
εξαςφαλύζει
ευκαιρύεσ ςυμμετοχόσ για τα παιδιϊ και ςτα πϋντε
μαθηςιακϊ πλαύςια. Σα παιδιϊ υλοποιούν τουσ ςτόχουσ
των μαθηςιακών περιοχών του προγρϊμματοσ καθώσ
μετακινούνται από το ϋνα πλαύςιο ςτο ϊλλο και
εμπλϋκονται ςε ποικύλεσ μαθηςιακϋσ εμπειρύεσ ατομικϊ,
ςε μικρϋσ ό μεγϊλεσ ομϊδεσ.
1. Παιχνύδι
Σο παιχνύδι θεωρεύται η «κυρύαρχη δραςτηριότητα» για την
ανϊπτυξη και τη μϊθηςη των παιδιών ςτην ηλικύα 4-7 ετών.
Σα παιδιϊ ςτο παιχνύδι εμπλϋκονται κοινωνικϊ,
ςυναιςθηματικϊ, κινητικϊ και νοητικϊ με ϊλλα παιδιϊ κι
ενόλικεσ, με αντικεύμενα και αναπαραςτϊςεισ οικεύεσ ό νϋεσ,
με καταςτϊςεισ ρεαλιςτικϋσ και φανταςτικϋσ. Μϋςα από το
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παιχνύδι μαθαύνουν, καθώσ ανακαλύπτουν και ελϋγχουν
ιδϋεσ δημιουργούν, αυτοςχεδιϊζουν, αναπαριςτούν και
επικοινωνούν.
Τπϊρχουν αρκετού τρόποι κατηγοριοπούηςησ των
διαφορετικών ειδών παιχνιδιού ςτο νηπιαγωγεύο. Ενδεικτικϊ
ςτον Πύνακα 1 παρουςιϊζεται μια απλό κατηγοριοπούηςη με
αντιπροςωπευτικϊ παραδεύγματα για κϊθε κατηγορύα.

Πίνακασ 1. Εύδη παιχνιδιού

Είδη

Παραδείγματα

Κοινωνικό δραματικό παιχνίδι

Οργανώνουν το τραπϋζι μετϊ από
τα βαφτύςια του μωρού, ςτϋλνουν
ϋνα πακϋτο ςτη γιαγιϊ από το
ταχυδρομεύο,
μαγειρεύουν
το
μεςημεριανό
φαγητό
τησ
οικογενεύασ, ψωνύζουν ςε μαγαζύ.

Υανταςτικό παιχνίδι

Αναπαρϊγουν χαρακτόρεσ από
παιδικϋσ ςειρϋσ και δημιουργούν
νϋεσ ιςτορύεσ, οργανώνουν ϋνα
ταξύδι ςτο διϊςτημα, γύνονται
ερευνητϋσ που ταξιδεύουν ςτην
ζούγκλα.

Παιδαγωγικά
παιχνίδια χειριςμού
αντικειμένων

Πϊζλ, οικοδομικό υλικό & ϊλλα
υλικϊ καταςκευών, ενςφηνώματα,
tangram κ.λπ.
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Εύδη παιχνιδιού (ςυνϋχεια)

Παραδείγματα

Είδη
Παιχνίδια με κανόνεσ

Παιχνίδι διερεύνηςησ

-

Επιτραπϋζια ό επιδαπϋδια παιχνύδια με διϊφορα υλικϊ

-

Κινητικϊ ομαδικϊ παιχνύδια & παραδοςιακϊ παιχνύδια,

-

Παιχνύδια που ςυνδϋονται με διαφορετικϋσ μαθηςιακϋσ περιοχϋσ π.χ. λεκτικϊ και μαθηματικϊ
παιχνύδια

-

Αυτοςχϋδια παιχνύδια των παιδιών με κανόνεσ

-

Λογιςμικό εκπαιδευτικών παιχνιδιών και δραςτηριοτότων με πολυμϋςα για προςχολικό και
πρώτη ςχολικό ηλικύα

-

Διερευνούν ιδιότητεσ και χρόςεισ των υλικών: χρηςιμοποιούν ςανύδεσ και τουβλϊκια για να
δημιουργόςουν ςύνθετεσ διαδρομϋσ, εξερευνούν την κύνηςη τησ μπϊλασ ςε αυτϋσ τισ διαδρομϋσ,
εξερευνούν τισ μαγνητικϋσ ιδιότητεσ χρηςιμοποιώντασ μαγνότεσ και διϊφορα ϊλλα υλικϊ.

-

Διερευνούν τισ ςωματικϋσ τουσ δυνατότητεσ με κινητικϊ παιχνύδια καθώσ δοκιμϊζουν να
περπατόςουν ιςορροπώντασ πϊνω ςε ϋνα πεζούλι ό να ςκαρφαλώςουν ςε μια ξύλινη καταςκευό.

-

Διερευνούν τον χώρο και χωρικϋσ ϋννοιεσ με προγραμματιζόμενα παιχνύδια όπωσ ρομπότ Bee-Bot
(π.χ.
https://www.learningplace.com.au/uploads/documents/store/doc_669_2468_beebotguideA4v2.pdf)

-

Διερευνούν τισ χρόςεισ διαφόρων τεχνολογικών εργαλεύων (π.χ.
http://ictearlyyears.e2bn.org/planning4_39.html)
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Γιατύ το παιχνύδι αποτελεύ ϋνα δυναμικό πλαύςιο μϊθηςησ και
ανϊπτυξησ;
 Μϋςω του παιχνιδιού τα παιδιϊ αναπτύςςουν βαςικϋσ
ικανότητεσ όπωσ:










να αλληλεπιδρούν και να ςυνεργϊζονται με
ςυνομηλύκουσ
και
ενόλικεσ
θϋτοντασ
και
υλοποιώντασ κοινούσ ςτόχουσ
να επικοινωνούν επεκτεύνοντασ τισ γλωςςικϋσ τουσ
ικανότητεσ, εξερευνώντασ και χρηςιμοποιώντασ
διαφορετικϊ μϋςα ϋκφραςησ και αναπαρϊςταςησ
τησ ςκϋψησ, των εμπειριών και των ςυναιςθημϊτων
τουσ (όπωσ ςυμβολικό παιχνύδι, ςχϋδιο-ζωγραφικό,
καταςκευϋσ, κουκλοθϋατρο, κύνηςη κ.ϊ.)
να λειτουργούν υπεύθυνα και αυτόνομα, να
αναλαμβϊνουν πρωτοβουλύεσ, να υποςτηρύζουν τισ
επιλογϋσ τουσ (χτύζοντασ ϋτςι την προςωπικό τουσ
ταυτότητα) και να τολμούν να δοκιμϊζουν χωρύσ
φόβο μϋςα ςτην αςφϊλεια που τουσ παρϋχει το
παιχνύδι
να διατυπώνουν ερωτόματα και να θϋτουν
προβλόματα
να αναπτύςςουν ςτρατηγικϋσ για να λύςουν
προβλόματα
να εφαρμόζουν δημιουργικϊ τισ γνώςεισ τουσ ςε νϋα
περιεχόμενα και καταςτϊςεισ

 Σο παιχνύδι παρϋχει ςτα παιδιϊ πολλαπλϋσ ευκαιρύεσ να
προςεγγύςουν γνώςεισ και δεξιότητεσ από διαφορετικϋσ
μαθηςιακϋσ περιοχϋσ (γλώςςα, μαθηματικϊ, φυςικϋσ
επιςτόμεσ, κοινωνικϋσ επιςτόμεσ, δημιουργικϋσ τϋχνεσ
κ.λπ.).
 Βοηθϊει τα παιδιϊ να ανακαλύψουν χαρακτηριςτικϊ του
κόςμου που τα περιβϊλλει, καθώσ παύζοντασ
μοιρϊζονται και διαπραγματεύονται διαφορετικϋσ
κοινωνικϋσ και πολιτιςμικϋσ εμπειρύεσ, ενδιαφϋροντα
και γνώςεισ που κϊθε παιδύ φϋρνει μαζύ του ςτο ςχολεύο
(π.χ. με τα παιχνύδια ρόλων δοκιμϊζουν καθημερινούσ
ρόλουσ οικεύων ανθρώπων).
 Όταν τα παιδιϊ μαθαύνουν μϋςα από το παιχνύδι
αναπτύςςουν θετικϋσ ςτϊςεισ απϋναντι ςτη μϊθηςη.
Σο παιχνύδι επύςησ, αποτελεύ κατϊλληλο πλαύςιο για
ςυλλογό πολύτιμων δεδομϋνων. Για παρϊδειγμα, καθώσ
παρατηρούν τα παιδιϊ ςτο ελεύθερο παιχνύδι, οι εκπαιδευτικού
αναγνωρύζουν ενδιαφϋροντα και προτιμόςεισ, διαπιςτώνουν
γνώςεισ και δεξιότητεσ που όδη κατϋκτηςαν και ςτϊςεισ που
ϋχουν υιοθετόςει. Όλα αυτϊ μπορούν αργότερα να τα
αξιοποιόςουν ςτο ςχεδιαςμό ϊλλων μαθηςιακών εμπειριών.
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2. Ρουτύνεσ
Κατϊ τη διϊρκεια του παιχνιδιού ο εκπαιδευτικόσ μπορεύ,
για διαφορετικούσ λόγουσ (π.χ. να ςυλλϋξει πληροφορύεσ,
να εμπλουτύςει τη θεματολογύα ό το λεξιλόγιο των
παιδιών κ.ϊ.), να αναλϊβει ποικύλουσ ρόλουσ: να παρατηρεύ
και να ‘ακούει’ τα παιδιϊ, να παύζει μαζύ τουσ, να
δημιουργεύ προκλόςεισ, να υιοθετεύ ςυμπεριφορϋσ και
ρόλουσ, να δύνει ιδϋεσ για δρϊςεισ κ.ϊ.

Επύςησ, εύναι απαραύτητο ο εκπαιδευτικόσ να εύναι ςε
θϋςη να ‘δεύξει’ ςτουσ γονεύσ τισ διαφορετικϋσ διαςτϊςεισ του
παιχνιδιού, καθώσ και τον τρόπο με τον οπούο ςυμβϊλλει ςτη
μϊθηςη και ανϊπτυξη των παιδιών. Εύναι ςημαντικό να τουσ
ενθαρρύνει να υποςτηρύζουν το παιχνύδι των παιδιών ςτο ςπύτι
ό ςε ϊλλα περιβϊλλοντα, καθώσ οι γονεύσ μπορεύ να μην ϋχουν
παρόμοιεσ προςωπικϋσ εμπειρύεσ.

Οι ρουτύνεσ εύναι οι επαναλαμβανόμενεσ δρϊςεισ που
ςυνόθωσ ςυμβαύνουν με τον ύδιο ό με παρόμοιο τρόπο κϊθε
μϋρα και ςε ςχετικϊ ςταθερϋσ χρονικϋσ ςτιγμϋσ, αποτελούν δε
προώπόθεςη τησ λειτουργύασ του νηπιαγωγεύου. Κϊποιεσ από
αυτϋσ τισ ςυναντϊμε ςε όλα τα νηπιαγωγεύα, ενώ ϊλλεσ ςε
ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ. Ο τρόποσ με τον οπούο γύνονται ςυχνϊ
διαφϋρει από τη μια τϊξη ςτην ϊλλη.

υνόθεισ ρουτύνεσ ςτο νηπιαγωγεύο εύναι: το ημερολόγιο,
το παρουςιολόγιο, το κολατςιό, η τακτοπούηςη μετϊ το
παιχνύδι ό και ϊλλεσ ώρεσ τησ μϋρασ και το διϊλειμμα.
Ρουτύνεσ όμωσ, εύναι και ϊλλεσ ςυνόθειεσ μιασ τϊξησ όπωσ,
ο δανειςμόσ βιβλύων και η ςημεύωςη των τύτλων από τα
παιδιϊ κϊθε Παραςκευό, η ώρα επιλογόσ εργαςιών από το
παιδύ για τον «ατομικό φϊκελο» του, η ώρα ςυνϊντηςησ
για όλη την ομϊδα με ςκοπό το ςχεδιαςμό των δρϊςεων
τησ ημϋρασ, η ώρα χαλϊρωςησ και ξεκούραςησ κ.ϊ.
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Ρουτύνεσ μπορεύ να εύναι και δρϊςεισ που
επαναλαμβϊνονται καθημερινϊ ό ανϊ κϊποιεσ ημϋρεσ για
κϊποιο χρονικό διϊςτημα για να ικανοποιόςουν
ςυγκεκριμϋνεσ ανϊγκεσ και μετϊ διακόπτονται όπωσ: η
καθημερινό ςημεύωςη από τα παιδιϊ τησ περιοχόσγωνιϊσ απαςχόληςησ (ςυνόθωσ ςε μεγϊλο πύνακα), η
παρατόρηςη και καταγραφό τησ ανϊπτυξησ κϊποιων
φυτών δυο φόρεσ την εβδομϊδα για χρονικό διϊςτημα
δύο μηνών (π.χ. ςτα πλαύςια ενόσ προγρϊμματοσ για τα
φυτϊ) κ.ϊ.

Οι ρουτύνεσ αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ τησ
εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, γι αυτό πρϋπει να εύναι
προςαρμοςμϋνεσ ςτισ ανϊγκεσ και δυνατότητεσ των παιδιών
τησ τϊξησ, όπωσ και οι ϊλλεσ μαθηςιακϋσ εμπειρύεσ. Ο
επαναλαμβανόμενοσ χαρακτόρασ τουσ και η αναγκαιότητα να
ςυμβαύνουν εξαςφαλύζουν πολλϋσ ευκαιρύεσ για αυθόρμητη
μϊθηςη, για ανϊπτυξη διερευνόςεων ό και οργανωμϋνων
δραςτηριοτότων, οι οπούεσ προκύπτουν ϋτςι με φυςικό και
αβύαςτο τρόπο. Οι ρουτύνεσ γενικϊ υποςτηρύζουν την
ανϊπτυξη τησ υπευθυνότητασ, τησ αυτονομύασ και του
αυτοϋλεγχου των παιδιών. Εύναι προβλϋψιμεσ αλλϊ και
ευϋλικτεσ. Πολλϋσ από αυτϋσ και κυρύωσ ο τρόποσ με τον οπούο
γύνονται μπορεύ να εύναι αποτϋλεςμα διαπραγμϊτευςησ μεταξύ
εκπαιδευτικού και παιδιών.

Πίνακασ 2. Δυο ςυνόθεισ ρουτύνεσ & ενδεικτικϋσ ευκαιρύεσ που
προκύπτουν για μϊθηςη

Πουτίμες

Δμδεικτικές ευκαιρίες που
προκύπτουμ για μάθηση

υμπληρώνοντασ
καθημερινά το
ημερολόγιο

Εξοικεύωςη με τα μηνιαύα ημερολόγια
και με ςυνόθεισ κοινωνικϋσ ςυμβϊςεισ
(π.χ.
ςημεύωςη
ςημαντικών
γεγονότων ςτο ημερολόγιο, χρόςη
του ημερολογύου για υπενθύμιςη
γεγονότων), εξοικεύωςη με την
ακολουθύα
των
αριθμών
και
αναγνώριςη
των
αριθμητικών
ςυμβόλων από το 1-31, επύλυςη
μικρών αριθμητικών προβλημϊτων
(π.χ. πόςεσ μϋρεσ μϋνουν μϋχρι τα
Φριςτούγεννα ό μϋχρι τα γενϋθλια του
Γιώργου;)

Κατά τον εβδομαδιαίο
δανειςμό παραμυθιών ή
και παιχνιδιών για το
ςπίτι

Εύρεςη κανόνων για το δανειςμό ό
ςταδιακό βελτύωςη αυτών μϋςα ςτη
χρονιϊ, εξοικεύωςη με πρακτικϋσ
καταγραφόσ ςε αρχεύα (πύνακεσ),
εύρεςη τρόπων ςημεύωςησ των
βιβλύων
ό
των
παιχνιδιών,
καταμετρόςεισ
και
ςυγκρύςεισ
ςυχνότητασ δανειςμού (τα παιδιϊ που
δανεύζονται
περιςςότερο
βιβλύα,
εκεύνα που δανεύζονται περιςςότερο
παιχνύδια, τα βιβλύα που προτιμούν
περιςςότερο τα παιδιϊ) κ.λπ.
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3. Καταςτϊςεισ από την καθημερινό ζωό, ευκαιριακϊ ό
επύκαιρα περιςτατικϊ
Οι καθημερινϋσ καταςτϊςεισ επιτρϋπουν τη δημιουργύα
ςυνδϋςεων ανϊμεςα ςτο ςπύτι, την κοινότητα και τη ςχολικό
ζωό. Σα παιδιϊ μαθαύνουν πιο εύκολα και πιο αποτελεςματικϊ
όταν μπορούν να κϊνουν ςυνδϋςεισ τησ νϋασ μϊθηςησ με την
καθημερινό ζωό τουσ.

Οι καθημερινϋσ καταςτϊςεισ θεωρούνται, ιδιαύτερα
ςημαντικϋσ καθώσ αποτελούν τη βϊςη για την ανϊπτυξη
αυθεντικών μαθηςιακών εμπειριών που προωθούν τη
διαθεματικό μϊθηςη. Για παρϊδειγμα, μια «βόλτα ςτο
μανϊβικο» προωθεύ το γραμματιςμό (π.χ. διαβϊζοντασ
τισ ταμπϋλεσ των προώόντων), τη μαθηματικό γνώςη
(π.χ. βλϋποντασ τουσ διαφορετικούσ τρόπουσ χρόςησ
των αριθμών ςτισ τιμϋσ των προώόντων ό ςτη ζυγαριϊ,
παρατηρώντασ τισ κατηγοριοποιόςεισ ςτα προώόντα) ό
τισ κοινωνικϋσ ικανότητεσ (ακούγοντασ τισ γνώςεισ και
εμπειρύεσ ϊλλων ανθρώπων). Μπορεύ να εύναι και μια
ευκαιρύα για ςυλλογό διατροφικών πληροφοριών. Με
ϊλλα λόγια, από τϋτοιεσ καταςτϊςεισ τα παιδιϊ
προςεγγύζουν διαφορετικϋσ χρόςεισ τησ γλώςςασ και
των μαθηματικών και ποικύλεσ κοινωνικϋσ πρακτικϋσ ςε
οικεύεσ καθημερινϋσ περιςτϊςεισ.

Σα παιδιϊ μιασ τϊξησ εύναι πολύ πιθανόν να μην ϋχουν
ύδιεσ εμπειρύεσ από την καθημερινό τουσ ζωό, καθώσ
προϋρχονται
από
διαφορετικϊ
οικογενειακϊ
και
κοινωνικοπολιτιςμικϊ περιβϊλλοντα. Η ςυνεργαςύα με τουσ
γονεύσ (π.χ. ζητώντασ πληροφορύεσ και ενημϋρωςη για
οικογενειακϋσ και πολιτιςμικϋσ ςυνόθειεσ) μπορεύ να
εξαςφαλύςει ςτουσ εκπαιδευτικούσ πρόςβαςη ςε ςχετικϋσ
πληροφορύεσ. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικού εύναι να αξιοποιόςει
καταςτϊςεισ και περιςτατικϊ για το ςχεδιαςμό μαθηςιακών
εμπειριών που θα βοηθόςουν όλα τα παιδιϊ να μοιραςτούν τισ
εμπειρύεσ τουσ και να τισ επεκτεύνουν.
Πίνακασ 3. Παραδεύγματα από καταςτϊςεισ καθημερινόσ ζωόσ
- Η γραφό ςε διϊφορεσ περιςτϊςεισ (π.χ. με ςκοπό την
επικοινωνύα, ςημειώςεισ για τα καθημερινϊ ψώνια).
- Η επικοινωνύα ςε διϊφορεσ περιςτϊςεισ (π.χ. μαγαζιϊ,
επιςκϋψεισ, γιατρού, μετακύνηςη με το λεωφορεύο, παιχνύδι
ςτο πϊρκο).
- Η αναζότηςη πληροφοριών ςε βιβλιοθόκεσ ό ςτο
διαδύκτυο.
- Οι επιςκϋψεισ ςε διϊφορεσ περιοχϋσ τησ κοινότητασ (π.χ.
δημαρχεύο, λιμϊνι, αρχαιολογικούσ χώρουσ).
- Έθιμα και ςυνόθειεσ των οικογενειών των παιδιών.
- Οι αυθεντικϋσ περιςτϊςεισ που προκύπτουν ςυνεχώσ ςε μια
μαθηςιακό κοινότητα (π.χ. μια ςύγκρουςη ανϊμεςα ςε
παιδιϊ, μια αδικύα, ό όταν ςχεδιϊζουν μαζύ μια ϋρευνα).
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4. Διερευνόςεισ
Οι διερευνόςεισ αφορούν προςπϊθειεσ τησ τϊξησ ό μιασ
ομϊδασ παιδιών να δώςουν απαντόςεισ ςε ερωτόματαπροβλόματα που εύτε προκύπτουν, ςε διϊφορεσ φϊςεισ τησ
εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, από τα ύδια τα παιδιϊ, εύτε
προτεύνονται από τον εκπαιδευτικό και υιοθετούνται από τα
παιδιϊ. Μπορεύ να πηγϊζουν από την ανϊγκη να ςυλλϋξουν
επιπλϋον πληροφορύεσ για να ςυμπληρώςουν τισ γνώςεισ τουσ
ό να πειραματιςτούν για να ελϋγξουν ιδϋεσ, υποθϋςεισ και
απορύεσ που προϋκυψαν κατϊ το ελεύθερο παιχνύδι, κατϊ τη
διϊρκεια ομαδικών ςυζητόςεων ό διαφόρων περιςτϊςεων
όπωσ μια επύςκεψη ό ϋνα επύκαιρο γεγονόσ.
Οι διερευνόςεισ αποτελούν κατϊλληλο πλαύςιο για
μϊθηςη, καθώσ τα παιδιϊ αυτόσ τησ ηλικύασ διαθϋτουν ϋμφυτη
περιϋργεια και θϋλουν να ερευνούν το «πωσ» και το «γιατύ»
λειτουργούν τα πρϊγματα και ο κόςμοσ γύρω τουσ. υνόθωσ
δεύχνουν επιμονό, κϊνοντασ ςυνεχεύσ ερωτόςεισ για ό,τι τουσ
προκαλεύ το ενδιαφϋρον και προςπαθούν να δοκιμϊςουν
καινούργια πρϊγματα και να επιλύςουν «προβλόματα».
Ωςτόςο, η περιϋργεια δεν οδηγεύ πϊντα ό αυτόματα ςτη
μϊθηςη. Φρειϊζεται η παρϋμβαςη του εκπαιδευτικού για τη
διαμόρφωςη μαθηςιακών εμπειριών που όχι μόνο θα
αξιοποιούν την ϋμφυτη περιϋργεια των παιδιών αλλϊ και θα τα
βοηθϊνε να μϊθουν από αυτό. Η αυθόρμητη επιθυμύα των
παιδιών για διερευνόςεισ ενιςχύεται από τον εκπαιδευτικό

όταν τα ενθαρρύνει να ρωτούν και να προβληματύζονται και
τουσ εξαςφαλύζει ευκαιρύεσ για ςχεδιαςμό, παρατόρηςη,
ςυλλογό, επεξεργαςύα, ερμηνεύα δεδομϋνων, διεξαγωγό και
παρουςύαςη ςυμπεραςμϊτων. Με αυτό τον τρόπο μυούνται
ςτισ βαςικϋσ δεξιότητεσ τησ ερευνητικόσ διαδικαςύασ και
αρχύζουν ςταδιακϊ να υλοποιούν πιο ςυςτηματικϋσ
διερευνόςεισ.
Οι διερευνόςεισ μπορεύ να λϊβουν τη μορφό μιασ μικρόσ,
χρονικϊ, ϋρευνασ, ενόσ ςχεδύου εργαςύασ ό ενόσ
προβλόματοσ που χρειϊζεται ϊμεςη επύλυςη. Αποτελούν
δε δρϊςεισ που ςυχνϊ εμπεριϋχουν περιςςότερεσ τησ μιασ
δραςτηριότητασ καθώσ ακολουθούν κϊποια ςτϊδια (βλ.
ςτϊδια ϋρευνασ). Για παρϊδειγμα, εμπεριϋχουν: ωσ ςημεύο
εκκύνηςησ τη φϊςη προβληματιςμού, (όπου εντοπύζεται
και διατυπώνεται το θϋμα, ερώτημα ό πρόβλημα προσ
διερεύνηςη), την κυρύωσ διερεύνηςη (ςυλλογό,
‘καταγραφό’ και επεξεργαςύασ δεδομϋνων), και μια
τελικό φϊςη ςυςτηματοπούηςησ των νϋων, γνώςεων,
εξαγωγόσ και παρουςύαςησ ςυμπεραςμϊτων. Επομϋνωσ,
μπορεύ να εκκινούν από, να εμπεριϋχουν ό να καταλόγουν
ςε αυθόρμητεσ δρϊςεισ των παιδιών ό/και οργανωμϋνεσ
δραςτηριότητεσ, με ςτόχουσ που θϋτει ο εκπαιδευτικόσ.
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Οι εκπαιδευτικού υποςτηρύζουν τισ διερευνόςεισ των παιδιών
όταν:
 αφιερώνουν χρόνο για την ανύχνευςη και κατανόηςη
των προηγούμενων ιδεών και εμπειριών των παιδιών
 αναδεικνύουν, επιςημαύνουν ό αναδιατυπώνουν (όποτε
χρειϊζεται) τισ ερωτόςεισ και τουσ προβληματιςμούσ
τουσ
 διατυπώνουν κατϊλληλεσ ερωτόςεισ που ενεργοποιούν
τη δημιουργικό ςκϋψη και φανταςύα των παιδιών και
αποτελούν πρόκληςη γι’ αυτϊ (π.χ. «Τι θα μπορούςε να
ςυμβεύ αν…; πωσ θα μπορούςαμε να μϊθουμε
πωσ/που/τι…; Αναρωτιϋμαι, γιατύ ςυμβαύνει αυτό…; Με
ποιουσ τρόπουσ μπορούμε να ελϋγξουμε…;»)

Οι εκπαιδευτικού προςαρμόζουν το βαθμό υποςτόριξησ
των δρϊςεων των παιδιών ανϊλογα με το επύπεδο αυτονομύασ
τουσ. ε κϊθε περύπτωςη, βαςικόσ ςτόχοσ εύναι να αποκτόςουν
τα παιδιϊ ςταδιακϊ περιςςότερη αυτονομύα να αναλϊβουν τισ
πρωτοβουλύεσ, να εφαρμόςουν και να ελϋγξουν τισ ιδϋεσ τουσ.
Πίνακασ 4. Παραδεύγματα ερωτημϊτων και προβληματιςμών
που μπορούν να αποτελϋςουν αφορμϋσ για διερευνόςεισ
Ερωτήματα
-

 θϋτουν νϋουσ προβληματιςμούσ και προκλόςεισ
 λειτουργούν ωσ πρότυπο «ερευνητό» και ςυνηθύζουν να
«ςκϋφτονται φωναχτϊ»
 ενθαρρύνουν τα παιδιϊ να ςυνεργϊζονται ςε όλα τα
ςτϊδια τησ διερεύνηςησ
 τουσ προτεύνουν να αναπαριςτούν τα ευρόματϊ τουσ με
ποικύλα μϋςα-τρόπουσ
 προτεύνουν εναλλακτικϋσ λύςεισ ό ςτρατηγικϋσ και
αφόνουν τα παιδιϊ να επιλϋξουν.

Πωσ ςχηματύζονται μεγϊλεσ και μικρϋσ ςκιϋσ;
Σι ςυμβαύνει μϋςα ςτα ηφαύςτεια; Πωσ γύνεται η ϋκρηξη;
Σι ςημαύνουν διϊφορα ςύμβολα που ςυναντϊμε ςτην
καθημερινό μασ ζωό; Πότε χρηςιμοποιούνται;
Ποιεσ πληροφορύεσ μασ δύνουν διϊφορα ϋντυπα (φυλλϊδια,
ειςιτόρια, εφημερύδεσ, κόμικσ, περιοδικϊ κ.ϊ.); Πωσ
παρουςιϊζονται οι διϊφορεσ πληροφορύεσ;

Προβληματιςμοί ςχετικά με:
-

-

Σα χαρακτηριςτικϊ και τισ διαφορϋσ που εντόπιςαν ςε
διϊφορα ϋντομα ϋπειτα από παρατόρηςη ςτον κόπο.
Σισ διαφωνύεσ και τισ ςυγκρούςεισ που προκύπτουν μεταξύ
των παιδιών κατϊ τη διϊρκεια του παιχνιδιού.
Σην εύρεςη τρόπων επικοινωνύασ (π.χ. να δημιουργόςουν
ςχϋδια, ςχεδιαγρϊμματα ό χϊρτεσ κ.λπ.) με μαθητϋσ ενόσ
ϊλλου ςχολεύου.
Σισ αντικρουόμενεσ απόψεισ που προϋκυψαν κατϊ την
ανύχνευςη των ιδεών τουσ για το ςχόμα τησ γησ.
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5. Οργανωμϋνεσ δραςτηριότητεσ και οργανωμϋνο πρόγραμμα
δραςτηριοτότων

Πίνακασ 5. Οργανωμϋνεσ δραςτηριότητεσ ςτα πλαύςια μιασ
διερεύνηςησ

Πρόκειται για δραςτηριότητεσ που ϋχουν επιλεγεύ από
τον εκπαιδευτικό ό και ςε ςυνεργαςύα με τα παιδιϊ για να
ικανοποιόςουν ςυγκεκριμϋνουσ ςτόχουσ από τισ μαθηςιακϋσ
περιοχϋσ ό να προωθόςουν την ανϊπτυξη των βαςικών
ικανοτότων.

Καθώσ μια ομϊδα παιδιών ϋχει εμπλακεύ ςε ελεύθερεσ
δραςτηριότητεσ ςτη γωνιϊ των εικαςτικών, ο εκπαιδευτικόσ
παρατηρεύ ότι το ενδιαφϋρον των παιδιών επικεντρώνεται ςτα
διαφορετικϊ εύδη μπογιϊσ (π.χ. ςε ςωληνϊρια, μπουκϊλια, ςε
κομμϊτια, ςε ςκόνη) και τον τρόπο χρόςησ τουσ. Η νηπιαγωγόσ
διευκολύνει να παιδιϊ να οργανώςουν ςχετικό ςχϋδιο εργαςύασ
(π.χ. να διατυπώςουν τα ερωτόματϊ τουσ, να οργανώςουν και
να υλοποιόςουν διαδικαςύεσ που θα οδηγόςουν ςε απαντόςεισ).

Οι οργανωμϋνεσ δραςτηριότητεσ ακολουθούν ςυχνϊ πιο
ϊτυπεσ αλληλεπιδρϊςεισ και διαδικαςύεσ, όπωσ αφορμϋσ από
το ελεύθερο παιχνύδι ό τισ ρουτύνεσ, (π.χ. αναδυόμενα
ενδιαφϋροντα, ερωτόματα προβληματιςμούσ των παιδιών) και
ςχεδιϊζονται με ςτόχο να δοθεύ ςτα παιδιϊ η δυνατότητα να
επεξεργαςτούν ςυςτηματικϊ και ςε βϊθοσ νϋεσ ϋννοιεσ,
πληροφορύεσ και δεξιότητεσ. Οι αποφϊςεισ για τϋτοιεσ
δραςτηριότητεσ ςτηρύζονται ςτη ςυνεχό παρατόρηςη και ςτην
ικανότητα του εκπαιδευτικού να ανταποκρύνεται ϊμεςα και
ουςιαςτικϊ ςτισ ευκαιρύεσ που προκύπτουν κατϊ τη διϊρκεια
τησ ημϋρασ.

Σε κϊποια φϊςη του ςχεδύου εργαςύασ, όπου τα παιδιϊ
αςχολούνται με ρευςτϋσ μπογιϋσ και δοχεύα ο εκπαιδευτικόσ
αξιοποιεύ την ευκαιρύα για να υλοποιόςει οργανωμϋνη
δραςτηριότητα ςχετικϊ με την ϋννοια τησ χωρητικότητασ και τη
ςύγκριςη ρευςτών ποςοτότων.
Σο ςχϋδιο εργαςύασ εξελύςςεται με τη χρόςη διαφόρων ειδών
μπογιϊσ από τα παιδιϊ για την παραγωγό εικαςτικών
δημιουργιών.
Σε αυτό τη φϊςη ο εκπαιδευτικόσ υλοποιεύ επόμενη οργανωμϋνη
δραςτηριότητα, όπου ςυντονύζει τισ ανταλλαγϋσ απόψεων μεταξύ
των παιδιών με ςτόχο τη ανϊδειξη των διαφορετικών χρόςεων των
υλικών και των διαφορετικών δημιουργιών.
Σο ςχϋδιο εργαςύασ ολοκληρώνεται με την επιςτροφό ςτο
αρχικό ςχεδιϊγραμμα του ςχεδύου εργαςύασ, με βϊςη το οπούο
τα παιδιϊ εκτιμούν τισ δρϊςεισ που υλοπούηςαν και δύνουν
απαντόςεισ ςτα ερωτόματα που ϋθεςαν.
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Μια ςειρϊ οργανωμϋνων δραςτηριοτότων μπορεύ να
αποτελϋςει ϋνα «οργανωμϋνο πρόγραμμα». Ο εκπαιδευτικόσ
μπορεύ να οργανώςει προγρϊμματα γύρω από ϋνα ευρύ θϋμα
(π.χ. «κτόρια», «εφημερύδα»), ό κϊποια ϋννοια (π.χ. «φιλύα»,
«μοτύβα», «μονϊδεσ μϋτρηςησ») ό φαινόμενο (π.χ. «διϊλυςη
ζϊχαρησ ςτο νερό», «εναλλαγό μϋρασ-νύχτασ») ό ενότητα από
μαθηςιακό περιοχό (π.χ. «χϊρτεσ», «γεωμετρικϊ ςχόματα»,
«πύνακεσ ζωγραφικόσ»), ό ςυγκεκριμϋνο μαθηςιακό ςτόχο που
κρύνει εκεύνοσ ςημαντικό για την τϊξη του (π.χ. «ϋκφραςη
ςυναιςθημϊτων», «διϊκριςη ϋμβιων και μη όντων»).
Ο εκπαιδευτικόσ εύναι ςημαντικό να γνωρύζει ότι οι
οργανωμϋνεσ δραςτηριότητεσ δεν ϋχουν αποκλειςτικϊ
γνωςτικό περιεχόμενο και ότι δεν αφορούν διαδικαςύεσ απλόσ
μετϊδοςησ γνώςεων με παθητικό ρόλο για τα παιδιϊ, (π.χ.
εξαντλητικϋσ παρουςιϊςεισ από τον εκπαιδευτικό ό
δραςτηριότητεσ εξϊςκηςησ με φύλλα εργαςύασ). Αντύθετα,
φροντύζει να αποτελούν πρόκληςη για τα παιδιϊ και να
εξαςφαλύζουν την ενεργό ςυμμετοχό τουσ. Προωθεύ την ςυνοικοδόμηςη νοημϊτων μϋςα από το διϊλογο τησ ομϊδασ και
επιδιώκει την εισ βϊθοσ κατανόηςη φαινομϋνων, τη
ςυγκρότηςη νϋων εννοιών, την ανϊπτυξη δεξιοτότων και τη
διαμόρφωςη ςτϊςεων. Αυτϊ μπορούν να ςυμβούν, όταν ο
εκπαιδευτικόσ α) γνωρύζει τι θϋλει να πετύχει με τη
ςυγκεκριμϋνη δραςτηριότητα ό πρόγραμμα δραςτηριοτότων
(με ϊλλα λόγια, ϋχει ςαφεύσ ςτόχουσ και οργανώνει τη δρϊςη
του με ςυγκεκριμϋνεσ προθϋςεισ) και β) αναγνωρύζει ότι οι

ϊνθρωποι μαθαύνουν με πολλούσ διαφορετικούσ τρόπουσ και
εναλλϊςςει, ανϊλογα με το ςτόχο και τισ ανϊγκεσ των παιδιών,
διϊφορεσ διδακτικϋσ ςτρατηγικϋσ όπωσ, ερωταποκρύςεισ,
μοντελοπούηςη, επύλυςη προβλημϊτων, ατομικό εργαςύα,
εργαςύα ςε ομϊδεσ, επύδειξη, πειρϊματα, δραματοπούηςη κ.ϊ.
Η
εμπλοκό
διαφορετικών
μαθηςιακών
περιοχών
(διαθεματικό προςϋγγιςη) και η οργϊνωςη ςχετικών
δραςτηριοτότων πρέπει να γίνεται γιατί δίνει νόημα ςε
έννοιεσ και φαινόμενα και να αντανακλά τισ λογικέσ
ςυνδέςεισ που εμπεριέχονται ςε καταςτάςεισ, προβλήματα
και ζητήματα τησ ζωήσ και του κόςμου γύρω μασ. Δεν πρϋπει
να αποτελεύ τον ςκοπό του ςχεδιαςμού οργανωμϋνων
προγραμμϊτων γιατύ ϋτςι οδηγούμαςτε ςτο αντύθετο
αποτϋλεςμα: δημιουργεύται ςύγχυςη ςτο μυαλό των παιδιών.

Ο τρόποσ και ο βαθμόσ ςυμμετοχόσ ενόσ παιδιού ςτισ
οργανωμϋνεσ δραςτηριότητεσ εξαρτϊται από τισ δυνατότητϋσ
του (μαθηςιακό ετοιμότητα), από οικογενειακϋσ και κοινωνικϋσ
ςυνόθειεσ (π.χ. ο τρόποσ που ϋχει μϊθει να λειτουργεύ και να
αλληλεπιδρϊ με τουσ ϊλλουσ). ε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ, εύναι
πολύ πιθανόν να χρειϊζεται να εξοικειωθεύ ςταδιακϊ ςε
τϋτοιεσ πρακτικϋσ. Ο εκπαιδευτικόσ πρϋπει να λειτουργεύ
ευϋλικτα και να προςαρμόζει τουσ ςτόχουσ, τη μεθοδολογύα
και τισ απαιτόςεισ του ςτισ διαφορετικϋσ και εξελιςςόμενεσ
ανϊγκεσ παιδιών και ομϊδων.
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Πίνακασ 6. Παραδεύγματα οργανωμϋνων δραςτηριοτότων

 Προςδιορύζοντασ και καταγρϊφοντασ τα βόματα που
χρειϊζονται για να φτϊςει ςτα χϋρια μασ ϋνα βιβλύο
(ςυγγραφό,
εικονογρϊφηςη,
επιμϋλεια,
εκδότησ,
τυπογραφεύο, διϊθεςη, πώληςη).
 χεδιϊζοντασ μια ςυνϋντευξη και διατυπώνοντασ τισ
κατϊλληλεσ ερωτόςεισ για να ςυλλϋξουμε πληροφορύεσ
από κϊποιον ειδικό για το επϊγγελμϊ του.
 Διατυπώνοντασ, μαζύ με τα παιδιϊ, πιθανούσ κανόνεσ τησ
τϊξησ και θεμελιώνοντασ επιχειρόματα για τουσ
επικρατϋςτερουσ.
 Καταγρϊφοντασ τισ διαφορετικϋσ ςτρατηγικϋσ επύλυςησ
που προτϊθηκαν από κϊθε ομϊδα (ό παιδύ) κατϊ την
επύλυςη ενόσ προβλόματοσ και προςδιορύζοντασ
ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ (λειτουργικότητα, κατανόηςη,
αποτελεςματικότητα, οικονομύα χρόνου κ.λπ.).
 Παρατηρώντασ το φαινόμενο τησ εναλλαγόσ ημϋρασνύχτασ ςε ϋνα βύντεο και περιγρϊφοντϊσ το λεκτικϊ ό με
ςχϋδιο/ζωγραφικό ό με ςωματικό κύνηςη.
 Προςδιορύζοντασ ςυγκεκριμϋνεσ καταςτϊςεισ που μασ
προκαλούν διαφορετικϊ ςυναιςθόματα.
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ΡΥΔΔΘΑΕΞΜΑΡ ΙΑΘ
ΑΝΘΞΚΞΓΩΜΑΡ Ξ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ
ΡΞ ΜΖΟΘΑΓΩΓΔΘΞ
Όταν ο εκπαιδευτικόσ παίρνει αποφάςεισ και οργανώνει
τη μάθηςη και διδαςκαλία ςτη δικό του ςυγκεκριμϋνη τϊξη
αξιοποιώντασ τα πϋντε μαθηςιακϊ πλαύςια θα πρϋπει να
ςκϋφτεται αν:
 χεδιϊζει το πρόγραμμϊ του με ευελιξύα βϊςει
πληροφοριών που ςυλλϋγει, με ςυςτηματικϋσ
διαδικαςύεσ αξιολόγηςησ, για τισ ιδϋεσ, ικανότητεσ,
ενδιαφϋροντα,
πολιτιςμικϋσ
και
οικογενειακϋσ
παραδόςεισ και εμπειρύεσ, μαθηςιακό ςτυλ των παιδιών
και τη ςυνεχό εξϋλιξό τουσ με ςτόχο την
ελαχιςτοπούηςη των ανιςοτότων.
 Σο πρόγραμμϊ του ςτηρύζεται ςε ςυςτηματικϋσ
διαδικαςύεσ ανύχνευςησ των προηγούμενων ιδεών και
γνώςεων των παιδιών.
 Τποςτηρύζει την ουςιαςτικό κατανόηςη καταςτϊςεων
και φαινομϋνων και τη ςυγκρότηςη εννοιών μϋςα από
την επεξεργαςύα τουσ (ανϊλυςη, ςύνθεςη, εφαρμογό)
ςε ποικύλεσ καταςτϊςεισ, την αναπαρϊςταςό τουσ με
ποικύλα μϋςα και τον αναςτοχαςμό των παιδιών πϊνω

ςτισ ιδϋεσ που εκφρϊζουν και τισ διαδικαςύεσ που
χρηςιμοποιούν
 Παρϋχει πολλαπλϋσ ευκαιρύεσ για χρόςη και ανϊπτυξη
των διαφορετικών μϋςων ϋκφραςησ, αναπαρϊςταςησ
και επικοινωνύασ τησ ςκϋψησ (π.χ. προφορικό λόγο,
‘γραφό’, ςχϋδιο-ζωγραφικό, ςχεδιαγρϊμματα, χϊρτεσ
εννοιών, πύνακεσ, ςυμβολικό κύνηςη, χειρονομύεσ, ΣΠΕ
και ψηφιακϊ μϋςα, διϊφορεσ μορφϋσ τϋχνησ).
 Προωθεύ μια ολιςτικό αντιμετώπιςη τησ γνώςησ
αναδεικνύοντασ τισ λογικϋσ ςυνδϋςεισ μεταξύ των
μαθηςιακών περιοχών.
 Εξαςφαλύζει ςυνϋχεια ςτη μϊθηςη ανϊμεςα ςτα
διαφορετικϊ μαθηςιακϊ περιβϊλλοντα (ςχολικό,
οικογενειακό & κοινωνικό), ςυςχετύζοντασ ςχολικϋσ,
οικογενειακϋσ και κοινωνικϋσ πρακτικϋσ.
Όταν ο εκπαιδευτικόσ αξιολογεί τη δράςη του θα πρέπει να
ελέγχει αν:
 Προωθεύ τη δημιουργύα μιασ ‘κοινότητασ μϊθηςησ’
υποςτηρύζοντασ τη ςυνεργατικό μϊθηςη και την ενεργό
ςυναιςθηματικό, κοινωνικό, φυςικό και διανοητικό
εμπλοκό όλων των μελών τησ (παιδιϊ, εκπαιδευτικού,
ϊλλα μϋλη τησ ευρύτερησ κοινότητασ).
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 Οργανώνει τισ μαθηςιακϋσ εμπειρύεσ που παρϋχει ςτα
παιδιϊ ϋχοντασ ςυγκεκριμϋνουσ και ςαφεύσ ςτόχουσ ςτο
μυαλό του. Ελϋγχει αν οι ςτόχοι αυτού προκύπτουν τόςο
από τον ύδιο όςο και από τα παιδιϊ.
 Δεύχνει ςεβαςμό ςτο παιχνύδι, ςτισ πρωτοβουλύεσ και
ςτισ διερευνόςεισ των παιδιών.
 Ανταποκρύνεται ϊμεςα ςε περιςτϊςεισ ό ευκαιρύεσ που
παρουςιϊζονται καθώσ τα παιδιϊ εκτελούν κϊποια
δραςτηριότητα, όπωσ μια ςυζότηςη που αναπτύςςεται
καθώσ ζωγραφύζουν, κϊποιεσ επιλογϋσ που κϊνουν
καθώσ καταςκευϊζουν κϊτι με το οικοδομικό υλικό,
ϋναν
προβληματιςμό
που
εκφρϊζουν
καθώσ
προςπαθούν να χρηςιμοποιόςουν ϋνα χϊρακα κ.ϊ.
 Αναζητϊ τη ‘φωνό’ των παιδιών και παρϋχει ςυνεχώσ
ευκαιρύεσ ςτα παιδιϊ να αποκαλύψουν, να εκφρϊςουν
και να μοιραςτούν τα προςωπικϊ νοόματα τουσ για τον
κόςμο που τα περιβϊλλει.
 Τιοθετεύ κατϊλληλεσ τεχνικϋσ διαλόγου ωσ εργαλεύο για
τη ςυνοικοδόμηςη εννοιών και νοημϊτων και παρϋχει
αρκετό χρόνο ςτα παιδιϊ για να εμπλακούν ςε
ςυζητόςεισ κατϊ τη διϊρκεια των μαθηςιακών
εμπειριών τουσ.
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 ενθαρρύνει την αυτό-αξιολόγηςη του μαθητό,

ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖ ΓΘΑ Ζ ΛΑΗΖΡΖ
Η αξιολόγηςη για τη μϊθηςη εύναι η διαδικαςύα
ςυλλογόσ, ςύνθεςησ και ερμηνεύασ πληροφοριών, που
προκύπτουν από το πλαύςιο τησ καθημερινόσ εμπειρύασ ςτην
τϊξη και γύνεται με ςκοπό να ςυμβϊλλει ςτη λόψη αποφϊςεων
που αφορούν τη μϊθηςη και τη διδαςκαλύα. Σισ αποφϊςεισ
αυτϋσ λαμβϊνουν τόςο ο εκπαιδευτικόσ όςο και ο ύδιοσ ο
μαθητόσ.
Η αξιολόγηςη διευκολύνει και ενιςχύει τη μϊθηςη όταν:
 εύναι ςυνεχόσ και αποτελεύ ςυςτατικό ςτοιχεύο τησ
μαθηςιακόσ διαδικαςύασ. Με ϊλλα λόγια, δεν πρόκειται
για μια ξεχωριςτό διαδικαςύα που πραγματοποιεύται ςτο
τϋλοσ του ςχολικού ϋτουσ,
 εύναι αυθεντικό και ϋχει νόημα για τα παιδιϊ: αποτελεύ
μϋροσ των καθημερινών δρϊςεων ςτην τϊξη και
καθιςτϊ τα παιδιϊ ικανϊ να μεταφϋρουν τη γνώςη τουσ
και ςε ϊλλα πλαύςια,
 καλύπτει ϋνα μεγϊλο εύροσ μαθηςιακών εμπειριών,
λαμβϊνοντασ υπόψη τυχόν παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν
την επύδοςη των παιδιών (χρονικό ςτιγμό μϋςα ςτην
ημϋρα, εύδοσ ερωτόςεων που χρηςιμοποιούνται,
οικειότητα με το πλαύςιο κ.λπ.),

 εύναι διαφοροποιημϋνη, δηλαδό παρϋχει ύςεσ ευκαιρύεσ
ςε όλουσ τουσ μαθητϋσ - ανεξαρτότωσ φύλου,
εθνικότητασ,
γλώςςασ,
κοινωνικοοικονομικόσ
κατϊςταςησ, ατομικών χαρακτηριςτικών (κλύςεισ,
ενδιαφϋροντα, ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ) - ώςτε να
επιδεύξουν τισ ικανότητϋσ τουσ
 εμπλϋκει την οικογϋνεια.
Η ανιξλόγηρη ρςξ μηπιαγωγείξ
Ο κύριοσ ςκοπόσ τησ αξιολόγηςησ ςτο νηπιαγωγεύο εύναι
να ανακαλύψει αυτϊ που το παιδύ γνωρύζει, κατανοεύ,
ςκϋφτεται,
αιςθϊνεται
και
μαθαύνει,
ςυλλϋγοντασ
πληροφορύεσ μϋςα από αυτϊ που κϊνει, γρϊφει, ζωγραφύζει, ό
επικοινωνεύ με ποικύλουσ τρόπουσ (λεκτικούσ ό μη λεκτικούσ).
Ο εκπαιδευτικόσ ςτηρύζεται ςτισ πληροφορύεσ αυτϋσ ώςτε να
ςχεδιϊςει και να υλοποιόςει διαφοροποιημϋνεσ διδακτικϋσ
προςεγγύςεισ, που ανταποκρύνονται ςτο μαθηςιακό ςτυλ και
τισ ανϊγκεσ των παιδιών.
τη διαδικαςύα τησ αξιολόγηςησ εμπλϋκονται
εκπαιδευτικόσ, το παιδύ και η οικογϋνεια του.

ο
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Συγκεκριμϋνα, ο εκπαιδευτικόσ
 αξιολογεύ τη μϊθηςη και την ανϊπτυξη ςε ςχϋςη με τουσ
επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ ςτηριζόμενοσ ςτην πεπούθηςη
ότι κϊθε μαθητόσ μπορεύ να βελτιωθεύ,
 αξιολογεύ την αποτελεςματικότητα του προγρϊμματοσ,
τισ ςυνθόκεσ και τα μϋςα εφαρμογόσ του, τισ διδακτικϋσ
και παιδαγωγικϋσ του πρακτικϋσ,
 διερευνϊ τισ πιθανϋσ δυςκολύεσ που εμποδύζουν την
πρόοδο των παιδιών,
 εμπλϋκει ςτισ διαδικαςύεσ αξιολόγηςησ τησ μϊθηςησ και
τησ προόδου των παιδιών τα ύδια τα παιδιϊ, τισ
οικογϋνειϋσ
τουσ
και
ϊλλουσ
επαγγελματύεσ,
αναγνωρύζοντασ την ανϊγκη για την απόκτηςη μιασ
ολοκληρωμϋνησ εικόνασ τουσ,
 μοιρϊζεται τουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ με τα παιδιϊ και
ςυζητϊ μαζύ τουσ τα κριτόρια αξιολόγηςησ τουσ,
 τα ενθαρρύνει να αυτό-αξιολογούνται με βϊςη την
πρόοδο που ϋχουν κϊνει,
 παρϋχει ςτισ οικογϋνειεσ πληροφορύεσ για τη μϊθηςη και
την ανϊπτυξη των παιδιών καθώσ και ιδϋεσ για επιπλϋον
ςτόριξη ςτο ςπύτι, ώςτε να υπϊρξει μια ςυνϋχεια τησ
μϊθηςησ εκτόσ του περιβϊλλοντοσ τησ τϊξησ.

Ωσ αποτϋλεςμα:
 θϋτει ςτόχουσ και επιλϋγει τισ κατϊλληλεσ διδακτικϋσ
προςεγγύςεισ για την υλοπούηςό τουσ ανϊλογα με τη
μαθηςιακό ετοιμότητα του κϊθε παιδιού,
 γνωρύζει όλα τα επιτεύγματα και τισ επιτυχύεσ των
μαθητών του,
 προβαύνει ςε κατϊλληλεσ τροποποιόςεισ των δρϊςεων
και πρακτικών του για να ανταποκριθεύ ςτισ
μεταβαλλόμενεσ ανϊγκεσ των παιδιών,
 παρεμβαύνει κατϊλληλα για να αντιμετωπύςει τισ
δυςκολύεσ των παιδιών εύτε υποςτηρύζοντασ τα ο ύδιοσ
εύτε παραπϋμποντασ την οικογϋνεια ςε ειδικούσ.

Το παιδύ καθώσ αξιολογεύ τον εαυτό του:
 επεξεργϊζεται
πληροφορύεσ
από
προηγούμενεσ
εμπειρύεσ του και τισ χρηςιμοποιεύ για μελλοντικϋσ
δρϊςεισ,
 θϋτει προςωπικούσ ςτόχουσ τουσ οπούουσ υλοποιεύ με
τη βοόθεια του εκπαιδευτικού και τησ οικογϋνειασ του,
 ςυνεργϊζεται με τουσ ϊλλουσ,
 δοκιμϊζει διϊφορεσ
προβλημϊτων,

λύςεισ

κατϊ

την

επύλυςη
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 ςυζητϊ για την πρόοδό του με τον εκπαιδευτικό και
τουσ γονεύσ του.
Ωσ αποτϋλεςμα
 αναπτύςςει ικανότητεσ αυτό-κριτικόσ,
 λαμβϊνει το μόνυμα ότι η γνώμη του υπολογύζεται από
τον εκπαιδευτικό,
 αποκτϊ ικανότητεσ να ςτοχϊζεται τη δρϊςη του,
 αποκτϊ ςταδιακϊ μια ςαφό εικόνα για αυτϊ που
γνωρύζει και μπορεύ να κϊνει και αυτϊ που θϋλει να
μϊθει. Έτςι κατανοεύ τον εαυτό του ωσ μαθητό και
αναπτύςςει τρόπουσ να μαθαύνει καλύτερα,
 αποκτϊ κύνητρα διαπιςτώνοντασ την πρόοδο που
ςημειώνει,
 ενιςχύεται η αυτοπεπούθηςό και η θετικό αυτοεικόνα
του,
 ιςχυροποιεύται η διϊθεςό του να βρύςκει λύςεισ ςτα
προβλόματα που αντιμετωπύζει.

Η οικογϋνεια ςυμμετϋχει ςτην αξιολόγηςη καθώσ:

 παρϋχει
ςτον
εκπαιδευτικό
πληροφορύεσ
και
ανατροφοδότηςη για τισ ικανότητεσ, τα ενδιαφϋροντα
και τισ ανϊγκεσ του παιδιού,
 δημιουργεύ από κοινού με τον εκπαιδευτικό ϋνα προφύλ
(δηλαδό μια ςυνοπτικό παρουςύαςη των δεξιοτότων,
ικανοτότων,
γνώςεων,
ενδιαφερόντων,
τυχόν
ελλειμμϊτων) του παιδιού και παρακολουθεύ την
αναπτυξιακό του πορεύα,
 προςφϋρει ανατροφοδότηςη ςτον εκπαιδευτικό τόςο
για την εκπαιδευτικό διαδικαςύα όςο και για την
αποτελεςματικότητα τησ αξιολόγηςησ (π.χ. με τη χρόςη
ερωτηματολογύων που ςυμπληρώνουν ςε τακτϊ
χρονικϊ διαςτόματα και ςτα οπούα ζητεύται η ϊποψό
των γονϋων για την εξϋλιξη που παρατηρούν ςτα παιδιϊ
τουσ ςτισ διϊφορεσ μαθηςιακϋσ περιοχϋσ).

Ωσ αποτϋλεςμα:
 διαπιςτώνει τη ςημαντικό ςυνειςφορϊ τησ ςτη μϊθηςη
και ςτην ανϊπτυξη των παιδιών ςτο ςπύτι,
 υποςτηρύζει τη μϊθηςη των παιδιών ςτο ςπύτι με τη
βοόθεια και των πληροφοριών που λαμβϊνει από τουσ
εκπαιδευτικούσ,
 αναπτύςςει ςχϋςεισ με τον εκπαιδευτικό
ςτηρύζονται ςτο ςεβαςμό για το ϋργο του,

που
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 αναγνωρύζει τα επιτεύγματα, τισ επιτυχύεσ αλλϊ και τισ
δυςκολύεσ των παιδιών και μπορεύ να δρϊςει ανϊλογα.

Μέθξδξι ανιξλόγηρηπ
Κατϊ τη διαδικαςύα τησ αξιολόγηςησ ο εκπαιδευτικόσ
ακολουθεύ μύα ςειρϊ ενεργειών: ςυλλογό πληροφοριών,
καταγραφό, οργϊνωςη, αναςτοχαςμό και ερμηνεύα τουσ ώςτε
να ςχεδιϊςει τισ μελλοντικϋσ δρϊςεισ του. Οι ενϋργειεσ αυτϋσ ςε
κϊποιεσ περιπτώςεισ ςυμβαύνουν διαδοχικϊ ενώ ςε ϊλλεσ
ταυτόχρονα.
Συςτηματικό παρατόρηςη
Η ςυςτηματικό παρατόρηςη - και η καταγραφό των
παρατηρόςεων - εύναι η πιο ςημαντικό μϋθοδοσ ςυλλογόσ
πληροφοριών για την αξιολόγηςη των παιδιών προςχολικόσ
ηλικύασ. Ο κυριότεροσ λόγοσ εύναι γιατύ τα μικρϊ παιδιϊ
αποκαλύπτουν τισ γνώςεισ, τισ δεξιότητεσ, τα ενδιαφϋροντα
και τισ ανϊγκεσ τουσ με διϊφορουσ, λεκτικούσ ό μη τρόπουσ, ςε
ανύποπτο χρόνο και πλαύςιο.

μια διαδικαςύα που διδϊςκεται, δεν «ςυμβαύνει» από μόνη τησ.
Μϋςα από αυτό, τα παιδιϊ εξαςκούν δεξιότητεσ όπωσ η
ικανότητα να θυμούνται και να ςτοχϊζονται τη δρϊςη τουσ, να
επεξεργϊζονται προηγούμενεσ εμπειρύεσ και γνώςεισ και να τισ
χρηςιμοποιούν ςε νϋα πλαύςια, να διαφοροποιούν το εύκολο
από το δύςκολο και να παρακολουθούν την εξϋλιξη και την
πρόοδο τουσ.
Διϊλογοσ-ςυζότηςη
Ο διϊλογοσ λειτουργεύ ςυμπληρωματικϊ με τισ
παραπϊνω
μεθόδουσ
και
πραγματοποιεύται
μεταξύ
εκπαιδευτικού και παιδιού ό μεταξύ παιδιών με ςκοπό να
διαπιςτωθεύ η δικό τουσ οπτικό και ο τρόποσ που ςκϋφτονται ό
να δοθεύ ανατροφοδότηςη από τον εκπαιδευτικό (αλλϊ και
τουσ ςυμμαθητϋσ) για την πορεύα ό την πρόοδο του παιδιού ςε
κϊποιο τομϋα ό εργαςύα. Σο διϊλογο διευκολύνουν οι
ερωτόςεισ ανοιχτού τύπου χωρύσ όμωσ να αποκλεύονται και οι
κλειςτού τύπου, ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ του παιδιού και το
ςκοπό του διαλόγου.

Αυτοαξιολόγηςη
Η αυτοαξιολόγηςη του μαθητό παρϋχει, μεταξύ ϊλλων,
πληροφορύεσ για τον τρόπο ςκϋψησ, τισ ανϊγκεσ, τουσ ςτόχουσ,
την αυτοεικόνα, τον τρόπο που προςεγγύζουν τη μϊθηςη και
το πωσ αντιμετωπύζουν τισ δυςκολύεσ τα παιδιϊ. Πρόκειται για
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Η ανιξλόγηρη ρςημ καθημεοιμή εκπαιδεσςική ποακςική
Ατομικόσ φϊκελοσ (portfolio)
Ο ατομικόσ φϊκελοσ του παιδιού αποτελεύ ϋνα εργαλεύο
ςυλλογόσ, καταγραφόσ και ερμηνεύασ δεδομϋνων που
αφορούν την ανϊπτυξη και την πρόοδο του. Σαυτόχρονα εύναι
ϋνα μϋςο παρουςύαςησ των προςπαθειών, τησ εξϋλιξησ και των
επιτευγμϊτων του τόςο ςτο ύδιο όςο και ςτουσ ενόλικεσ που
εμπλϋκονται ςτη μϊθηςη του (εκπαιδευτικόσ και γονεύσ). Σα
δεδομϋνα που θα ςυλλεχθούν και ο τρόποσ με τον οπούο θα
οργανωθούν και θα παρουςιαςτούν θα πρϋπει να εξυπηρετούν
το ςκοπό τησ αξιολόγηςησ για τη μϊθηςη, δηλαδό να
διευκολύνουν τη λόψη αποφϊςεων που αφορούν τη μϊθηςη
και τη διδαςκαλύα. Διαφορετικϊ, ο φϊκελοσ αποκτϊ ρόλο
αναμνηςτικού.
Όλεσ οι πληροφορύεσ που ϋχουν ςυλλεχθεύ
οργανώνονται ςτον ατομικό φϊκελο των παιδιών, μϋςα από
μια διαδραςτικό διαδικαςύα, ςτην οπούα ςυμμετϋχουν
εκπαιδευτικόσ, παιδιϊ και οικογϋνεια. τη ςυνϋχεια οι
πληροφορύεσ αυτϋσ αναλύονται από τον εκπαιδευτικό ώςτε ο
ατομικόσ φϊκελοσ να μπορεύ να διηγηθεύ την ιςτορύα μϊθηςησ
και ανϊπτυξησ του παιδιού και ο ύδιοσ να ςχεδιϊςει τισ
επόμενεσ δρϊςεισ του.
Ο ατομικόσ φϊκελοσ χρηςιμοποιεύται για να
τεκμηριώςει την ατομικό πρόοδο του παιδιού μϋςα ςτο χρόνο

και ςε καμύα περύπτωςη δεν αποτελεύ μϋςο ςύγκριςησ των
παιδιών. Επύςησ εύναι ςημαντικό να ςημειώνονται ς’ αυτόν οι
επιτυχύεσ που ςημειώνει το παιδύ και όχι οι τυχόν αποτυχύεσ.
Σα δεδομϋνα που ςυλλϋγονται αντανακλούν την
ολόπλευρη αναπτυξιακό πορεύα του παιδιού. Ενδεικτικϊ
αναφϋρονται:

Δεξιότητεσ ςε ςχέςη με
τουσ ςτόχουσ των
μαθηςιακών περιοχών

Π.χ. ςυνεργατικϋσ δεξιότητεσ: «τα
παιδιϊ προςπαθούν από κοινού για
την επύτευξη ενόσ ςτόχου».

Γνώςεισ ςε ςχέςη με
τουσ ςτόχουσ των
μαθηςιακών περιοχών

Π.χ. ςτη Γλώςςα: «Σο παιδύ γνωρύζει
τισ ςυμβϊςεισ του γραπτού λόγου,
γρϊφει από αριςτερϊ προσ τα δεξιϊ
κ.λπ.».

Βαςικέσ ικανότητεσ

Π.χ. κοινωνικϋσ ικανότητεσ «να
περιμϋνει τη ςειρϊ του να μιλόςει,
να μπορεύ να δώςει ςαφεύσ
πληροφορύεσ ςτουσ ϊλλουσ».
Π.χ. αυτοαντύληψη «το παιδύ
γνωρύζει τα ενδιαφϋροντϊ του, τισ
ανϊγκεσ του (εναςχόληςη με
αθλόματα, ικανότητα ςτο χορό, ςτο
τραγούδι, μουςικό κ.λπ.)».

τάςεισ και αξίεσ

Π.χ. «το παιδύ δεύχνει ενδιαφϋρον
για δραςτηριότητεσ, εύναι ικανό να
κϊνει επιλογϋσ και να παύρνει
αποφϊςεισ κ.λπ.»
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Επύςησ, ο φϊκελοσ μπορεύ να περιϋχει ςημειώςεισ του
εκπαιδευτικού
ό
του
παιδιού,
φωτογραφύεσ,
μαγνητοφωνόςεισ, λύςτεσ ελϋγχου, φύλλα παρατόρηςησ,
δεύγματα γραφόσ, υλικό που ςυγκεντρώνεται από την
υλοπούηςη ςχεδύων εργαςύασ, αυτοαξιολογόςεισ και ϋργα των
παιδιών.
Σα παιδιϊ εμπλϋκονται ςτην οργϊνωςη και χρόςη του
ατομικού φακϋλου ςτην καθημερινό μαθηςιακό διαδικαςύα με
το να επιλϋγουν και να τοποθετούν ς’ αυτόν εργαςύεσ ό
δεύγματα τησ δουλειϊσ τουσ ό φωτογραφύεσ τουσ. Ενώ
ταυτόχρονα τον χρηςιμοποιούν για να ανατρϋξουν ςε αυτϊ
που ϋκαναν (ό ϋμαθαν), να ςυγκρύνουν τα ϋργα τουσ και να
δουν την εξϋλιξη τουσ (βιώνοντασ τη χρηςιμότητα του). Έτςι
μαθαύνουν να αυτοαξιολογούνται με τρόπο που ϋχει νόημα για
αυτϊ.
Σϋλοσ εύναι χρόςιμο να ςημειωθεύ ότι ο εκπαιδευτικόσ εύναι
ελεύθεροσ να ακολουθόςει το δικό του τρόπο οργϊνωςησ του
ατομικού φακϋλου – εφόςον πληρού τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ
τησ αξιολόγηςησ για τη μϊθηςη - ςύμφωνα με τισ ςυνθόκεσ τησ
τϊξησ του, τισ προτεραιότητεσ που αυτόσ θϋτει και τισ ανϊγκεσ
των παιδιών του

Ενδεικτική οργάνωςη του ατομικού φακέλου
Ειςαγωγή

Περιϋχει πληροφορύεσ για το ςκοπό
ύπαρξησ του ατομικού φακϋλου.

Οργάνωςη
δεδομένωνπληροφοριών

Σα δεδομϋνα του φακϋλου μπορεύ να
οργανωθούν ςύμφωνα με τισ μαθηςιακϋσ
περιοχϋσ του προγρϊμματοσ ςπουδών (π.χ.
γλώςςα, μαθηματικϊ, φυςικϋσ επιςτόμεσ
κ.λπ.) ώςτε να εύναι πιο λειτουργικόσ και
κατανοητόσ.

Αρχειοθέτηςη με
χρονολογική
ςειρά.

Οργάνωςη
μαθηςιακών
περιοχών

Σο υλικό που περιϋχεται ςτον ατομικό
φϊκελο πρϋπει να τοποθετεύται με
χρονολογικό ςειρϊ, ώςτε οι «αναγνώςτεσ»
(παιδιϊ, γονεύσ και εκπαιδευτικού) να
μπορούν να παρακολουθούν την εξϋλιξη
και την πρόοδο των παιδιών μϋςα από τισ
ςυγκρύςεισ παλαιότερων και πρόςφατων
δειγμϊτων δουλειϊσ
την αρχό κϊθε μαθηςιακόσ περιοχόσ
μπορεύ να υπϊρχει μια μικρό ςύνοψη του
περιεχομϋνου τησ και τησ ςυμβολόσ τησ
ςτην ανϊπτυξη του παιδιού.
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Ενδεικτική οργάνωςη του ατομικού φακέλου (ςυνέχεια)
χολιαςμόσ από
τον εκπαιδευτικό

Προφίλ του παιδιού

Σα ςχόλια του εκπαιδευτικού εύτε
ςυνοδεύουν τα ϋργα των παιδιών,
παρϋχοντασ πληροφορύεσ για το
πλαύςιο και τον τρόπο δρϊςησ τουσ
(π.χ. «τη φωτογραφύα αυτό η Αλύκη,
για πρώτη φορϊ …» ό «η καταςκευό
αυτό απαιτούςε μεγϊλη ςυγκϋντρωςη
και προςοχό για να μην πϋςουν τα
τουβλϊκια. Ο Ηλύασ κατϊφερε να…»)
εύτε
χρηςιμοποιούνται
για
να
ςυνοψύςουν τα επιτεύγματα τουσ (π.χ.
η νηπιαγωγόσ παρατηρεύ ςτην αυλό 3
κορύτςια που θϋλουν να κϊνουν
τραμπϊλα. Βρύςκουν λύςη ςτο
πρόβλημα με το να μοιραςτούν
διαδοχικϊ την τραμπϊλα και ϋνα
αλογϊκι. χολιϊζει: «τα κορύτςια
ϋδειξαν
αυτονομύα,
παύρνοντασ
πρωτοβουλύα και βρύςκοντασ λύςη ςτο
«πρόβλημα» που αντιμετώπιςαν»)
Ο ατομικόσ φϊκελοσ ολοκληρώνεται με
το προφύλ του παιδιού (2-3 φορϋσ το
χρόνο) που αποτελεύ το πορτρϋτο των
ικανοτότων και των δεξιοτότων του.
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Ζ ΔΜΑΝΖ ΡΞ ΜΖΟΘΑΓΩΓΔΘΞ
Σα προγρϊμματα προςχολικόσ αγωγόσ εύναι απαραύτητο
να οργανώνονται ϋτςι ώςτε να ανταποκρύνονται ςτην
πολυμορφύα ικανοτότων, αναγκών, ςυμπεριφορών και
μαθηςιακών ςτυλ των παιδιών. Με τον τρόπο αυτό
προωθεύται η μϊθηςη και η ανϊπτυξη όλων των παιδιών όπωσ
παιδιϊ με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ και παιδιϊ από
διαφορετικϊ πολιτιςμικϊ και γλωςςικϊ περιβϊλλοντα.

Η έμμξια ςηπ «έμςανηπ» ρςξ ποόγοαμμα ρπξσδώμ ςξσ
μηπιαγωγείξσ
Ο όροσ «ϋνταξη» δεν αναφϋρεται ςτη φυςικό παρουςύα
«διαφορετικών» παιδιών ςτην τϊξη αλλϊ ςτην παροχό
προγραμμϊτων ςπουδών υψηλού επιπϋδου που βαςύζονται
ςτισ παρακϊτω αρχϋσ:
 ςεβαςμόσ και αναγνώριςη τησ διαφορετικότητασ,
 προώθηςη τησ ιςότητασ, κοινωνικόσ δικαιοςύνησ και
ενεργόσ ςυμμετοχόσ όλων των παιδιών ςτην
εκπαιδευτικό διαδικαςύα,
 δημιουργύα ενόσ αςφαλούσ ςχολικού περιβϊλλοντοσ
χωρύσ διακρύςεισ και προκαταλόψεισ,

Σα προγρϊμματα που λειτουργούν με βϊςη τισ αρχϋσ τησ
ϋνταξησ ϋχουν ςημαντικϊ οφϋλη για όλουσ τουσ
εμπλεκόμενουσ: εκπαιδευτικούσ, γονεύσ, μαθητϋσ και ευρύτερη
κοινότητα.
την καθημερινό πρακτικό, η ϋνταξη αφορϊ ςτη
δημιουργύα κατϊλληλου εκπαιδευτικού περιβϊλλοντοσ το
οπούο θα παρϋχει ςε όλα τα παιδιϊ και ςτισ οικογϋνειεσ τουσ
ύςεσ ευκαιρύεσ ςυμμετοχόσ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα και ςτη
ςχολικό ζωό. Κϊτω από αυτό την οπτικό οι διαφοροποιημϋνεσ
διδακτικϋσ προςεγγύςεισ αποτελούν ςημαντικό εργαλεύο για τον
εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικόσ εκμεταλλεύεται τα δεδομϋνα
τησ αξιολόγηςησ και διαφοροποιεύ ανϊλογα το περιεχόμενο
τησ διδαςκαλύασ, την εκπαιδευτικό διαδικαςύα καθώσ και το
μαθηςιακό περιβϊλλον ώςτε να ανταποκρύνονται ςτισ ανϊγκεσ
όλων των παιδιών.
Ο οόλξπ ςξσ εκπαιδεσςικξύ
Οι μελϋτεσ δεύχνουν ότι οι ςτϊςεισ και οι απόψεισ του
εκπαιδευτικού εύναι αυτϋσ που επηρεϊζουν τη ςυμπεριφορϊ
του, το κλύμα τησ τϊξησ και τα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα των
παιδιών. Με ϊλλα λόγια, η ςτϊςη του εκπαιδευτικού τησ τϊξησ
εύναι αυτό που θα ςυμβϊλλει ςτην επιτυχημϋνη ϋνταξη. Μια
τϋτοια ςτϊςη οδηγεύται από την πεπούθηςη ότι η ϋνταξη
αποτελεύ μϋροσ τησ αναγνώριςησ τησ διαφορετικότητασ ςτην
τϊξη και ότι όλοι οι μαθητϋσ μπορούν να πετύχουν.

 ενδυνϊμωςη τησ οικογϋνειασ.
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Ο
εκπαιδευτικόσ
επιτυγχϊνει
ϋνα
ενταξιακό
εκπαιδευτικό περιβϊλλον λειτουργώντασ πρώτα απ’ όλα, ο
ύδιοσ, ωσ μοντϋλο αποδοχόσ και ςεβαςμού ςτη
διαφορετικότητα. Παρϊλληλα,

 Ελϋγχει την προςβαςιμότητα τησ τϊξησ και κϊνει τισ
απαραύτητεσ αλλαγϋσ (π.χ. τα υλικϊ να βρύςκονται ςε
προςιτό ύψοσ για τα παιδιϊ που χρηςιμοποιούν
αμαξύδιο),

 παρϋχει ς’ όλα τα παιδιϊ ύςεσ ευκαιρύεσ ώςτε να
αξιοποιόςουν το δυναμικό και τισ εμπειρύεσ τουσ μϋςα ςε
ϋνα κλύμα αςφϊλειασ και αποδοχόσ,

 Τποςτηρύζει την ενεργό ςυμμετοχό των παιδιών με
ειδικϋσ ανϊγκεσ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Σα παιδιϊ
αυτϊ ϋχουν την τϊςη να κρατούν μια παθητικό ςτϊςηπαρατηρούν αντύ να ενεργούν- απϋναντι ςε υλικϊ,
παιχνύδια, ςυνομηλύκουσ. Ο εκπαιδευτικόσ διευκολύνει
την επικοινωνύα με τα παιδιϊ τυπικόσ ανϊπτυξησ και
διαμορφώνει κατϊλληλα το περιβϊλλον (π.χ. ςαφεύσ
οδηγύεσ και επύδειξη χρόςησ υλικού),

 χρηςιμοποιεύ την αξιολόγηςη για να διαμορφώςει την
εικόνα των δυνατοτότων και των πιθανών ελλειμμϊτων
των
παιδιών,
να
θϋςει
ςτόχουσ
και
να
επαναπροςδιορύςει τη δρϊςη του,
 οργανώνει και υλοποιεύ διαφοροποιημϋνεσ διδακτικϋσ
πρακτικϋσ για να καλύψει τισ μαθηςιακϋσ ανϊγκεσ των
παιδιών,
 προωθεύ την εργαςύα ςε ομϊδεσ γιατύ ϋτςι αμβλύνονται
οι κατηγοριοποιόςεισ και αντιμετωπύζεται ο «ϊλλοσ» ωσ
πρόςωπο και όχι ωσ «κατηγορύα», καθώσ τα παιδιϊ
μαθαύνουν να βλϋπουν τουσ ϊλλουσ ωσ ύςουσ, με ύδια
δικαιώματα και υποχρεώςεισ,

 Τποςτηρύζει τα παιδιϊ τυπικόσ ανϊπτυξησ να
αποδεχτούν τα παιδιϊ με ειδικϋσ ανϊγκεσ ςτην τϊξη:




 ςυνεργϊζεται με τουσ γονεύσ,
 ςυνεργϊζεται με ϊλλουσ επαγγελματύεσ ό υπηρεςύεσ
όπωσ ΚΕΔΔΤ , ειδικούσ παιδαγωγούσ, ψυχολόγουσ κ.ϊ.
Για τα παιδιϊ με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ και αναπηρύεσ ο
εκπαιδευτικόσ:



παρϋχοντασ πληροφορύεσ ςτα παιδιϊ, χωρύσ να
υπερτονύζει τισ διαφορϋσ και τισ αναπηρύεσ (π.χ.
εξηγεύ ότι «η Ειρόνη κϊθεται ςε αναπηρικό καρϋκλα
γιατύ δεν μπορεύ να περπατόςει»),
τονύζοντασ κοινϊ ενδιαφϋροντα και ομοιότητεσ (π.χ.
«Άρη και ςτο Γιϊννη αρϋςει να παύζει με τα
τουβλϊκια, θϋλεισ να φτιϊξετε μαζύ ϋνα κτύριο;»),
παρϋχοντασ ευκαιρύεσ ςτα παιδιϊ με ειδικϋσ
εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ να αναλαμβϊνουν ηγετικό
ρόλο ώςτε να μην εύναι πϊντοτε αποδϋκτεσ βοόθειασ
(π.χ. προτεύνει ςε ϋνα παιδύ με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ
ανϊγκεσ να μϊθει ςτα υπόλοιπα παιδιϊ ϋνα παιχνύδι
που γνωρύζει.).
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Για τα παιδιϊ από διαφορετικϊ πολιτιςμικϊ και γλωςςικϊ
περιβϊλλοντα ο εκπαιδευτικόσ:
 δεύχνει ενδιαφϋρον για το πολιτιςμικό και γλωςςικό
τουσ κεφϊλαιο (π.χ. ο εκπαιδευτικόσ προτρϋπει τα
παιδιϊ αυτϊ να χαιρετούν, το πρωύ, την τϊξη και ςτη
μητρικό τουσ γλώςςα, αν επιθυμούν). Η αξιοπούηςη των
εμπειριών και γνώςεων που ϋχουν κατακτόςει τα παιδιϊ
μϋςω τησ μητρικόσ τουσ γλώςςασ διευκολύνει την
γνωςτικόσ τουσ ανϊπτυξη γενικότερα αλλϊ και την
εκμϊθηςη τησ γλώςςασ υποδοχόσ,
 εκθϋτει το ςύνολο των παιδιών τησ τϊξησ του ςε
διαφορετικούσ
πολιτιςμούσ
(ϋθιμα,
ςυνόθειεσ,
παραδόςεισ) και ςε εθνικϋσ και πολιτιςμικϋσ διαφορϋσ,
χρηςιμοποιώντασ τισ τϋχνεσ, το δραματικό παιχνύδι και
τη λογοτεχνύα (πολυπολιτιςμικϊ βιβλύα, ϋργα τϋχνησ,
μύθοι, τραγούδια κ.ϊ.),
 ςυνεργϊζεται με τουσ γονεύσ τουσ γιατύ μόνο αυτού
μπορούν να πληροφορόςουν τον εκπαιδευτικό για τα
γνωρύςματα του πολιτιςμού τουσ (π.χ. πρόςκληςη των
γονιών ςε δρϊςεισ που η γλώςςα θα παύζει
δευτερεύοντα ρόλο, όπωσ η παραςκευό ενόσ γλυκού ό
φαγητού). Με τον τρόπο αυτό αναγνωρύζει και αξιοποιεύ
την οικογενειακό τουσ κουλτούρα καθώσ αυτό παύζει
ςημαντικό ρόλο ςτην εξϋλιξη τησ ατομικόσ τουσ
ταυτότητασ.
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Η ξικξγέμεια ωπ μαθηριακό πεοιβάλλξμ

Ζ ΡΖΛΑΡΘΑ ΖΡ ΡΣΜΔΠΓΑΡΘΑΡ
ΡΥΞΚΔΘΞΣ-ΞΘΙΞΓΔΜΔΘΑΡ
Σα ποιοτικϊ προγρϊμματα προςχολικόσ εκπαύδευςησ
ενθαρρύνουν και υποςτηρύζουν τη ςυνεργαςύα ςχολεύουοικογϋνειασ γιατύ αναγνωρύζουν ότι:
1. Οι οικογϋνειεσ διαθϋτουν ςημαντικϋσ πληροφορύεσ για
τα παιδιϊ, οι οπούεσ εύναι απαραύτητεσ για την οργϊνωςη
μαθηςιακών εμπειριών που ϋχουν νόημα γι’ αυτϊ και
ανταποκρύνονται ςτισ ανϊγκεσ και τισ ικανότητεσ τουσ.
2. Εκπαιδευτικού και γονεύσ μοιρϊζονται την ευθύνη για τη
μϊθηςη των παιδιών και την απαραύτητη «ςυνϋχεια»
ανϊμεςα ςτα δυο πιο ςημαντικϊ περιβϊλλοντα των
μικρών παιδιών.
Από το ςυντονιςμό και τη ςυνεργαςύα του ςχολεύου και
τησ οικογϋνειασ τα παιδιϊ,
 επωφελούνται ςυναιςθηματικϊ και γνωςτικϊ,
 βιώνουν τη μϊθηςη ωσ μϋροσ τησ ζωόσ (και όχι μόνο του
ςχολεύου),
 προςαρμόζονται και διαχειρύζονται καλύτερα τισ
απαιτούμενεσ μεταβϊςεισ που καλούνται να κϊνουν ςτη
ζωό τουσ (από ςπύτι ςτο νηπιαγωγεύο και από το
νηπιαγωγεύο ςτο ςχολεύο).

Σα παιδιϊ μαθαύνουν τόςο μϋςα ςτο ςχολεύο όςο και
ϋξω από αυτό. Ειδικϊ τα πρώτα χρόνια τησ ζωόσ τουσ οι
περιςςότερεσ εμπειρύεσ των παιδιών προϋρχονται από το
οικογενειακό πλαύςιο μϋςα ςτο οπούο μεγαλώνουν. Ιδιαύτερα, η
γλώςςα και η κουλτούρα τησ οικογϋνειασ λειτουργούν ωσ
φύλτρα μϋςα από τα οπούα τα παιδιϊ ερμηνεύουν τον κόςμο
γύρω τουσ και αποκτούν νϋεσ γνώςεισ.
Ο πρωταρχικόσ ρόλοσ τησ οικογϋνειασ ςτη ζωό των
παιδιών τησ δύνει το πλεονϋκτημα, όχι μόνο να κατϋχει
ςημαντικϋσ πληροφορύεσ γι’ αυτϊ αλλϊ και να ϋχει ςτη διϊθεςη
τησ αμϋτρητεσ, αυθεντικϋσ ευκαιρύεσ για μϊθηςη. ε
ςυνδυαςμό με την ϊνεςη που νιώθει ϋνα παιδύ ςτο δικό του
περιβϊλλον, την απερύςπαςτη προςοχό που επιτρϋπει ο μικρόσ
αριθμόσ των μελών μιασ οικογϋνειασ (ςε ςύγκριςη με τον
αριθμό των μελών μιασ τϊξησ) και τη δυνατότητα για
εξατομικευμϋνη φροντύδα και αγωγό που υπϊρχει μϋςα ςτο
ςυγκεκριμϋνο πλαύςιο, η οικογϋνεια λειτουργεύ, όπωσ και το
ςχολεύο, ωσ μαθηςιακό περιβϊλλον. Ωσ «μαθηςιακό
περιβϊλλον» λειτουργεύ κϊθε οικογϋνεια, ανεξϊρτητα από το
ειςόδημα, τη δομό, το μορφωτικό επύπεδο και την εθνικό ό
πολιτιςμικό ταυτότητα τησ.
Από τη διαπύςτωςη ότι τα παιδιϊ μαθαύνουν ςε
διαφορετικϊ περιβϊλλοντα, τυπικϊ και ϊτυπα, που το κϊθε
ϋνα ϋχει τα πλεονεκτόματα του, προκύπτει η ανϊγκη τα
περιβϊλλοντα αυτϊ να ςυμπληρώνουν το ϋνα το ϊλλο με
ςυςτηματικό τρόπο και να ςυντονύζουν την πορεύα τουσ προσ
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την ύδια κατεύθυνςη: θϋτοντασ κοινούσ ςτόχουσ και
ακολουθώντασ κοινϋσ πρακτικϋσ. Αυτόσ εύναι και ο
πρωταρχικόσ ςτόχοσ τησ επικοινωνύασ και τησ ςυνεργαςύασ
μεταξύ ςχολεύου και οικογϋνειασ.
Εκπαιδεσςικξί και γξμείπ
Η ςυνεργαςύα μεταξύ ςχολεύου και οικογϋνειασ χτύζεται
ςταδιακϊ και απαιτεύ χρόνο, ενϋργεια, διϊθεςη και
ςυςτηματικό προςπϊθεια κι από τισ δυο πλευρϋσ. Ουςιαςτικό
ςυνεργαςύα μεταξύ ςχολεύου-οικογϋνειασ προκύπτει όταν
εκπαιδευτικού και γονεύσ:
 Αναγνωρύζουν το ρόλο που ϋχουν και οι δυο ςτη ζωό
των παιδιών.
 Επικοινωνούν με ειλικρύνεια και ςεβαςμό - «ακούν»
τόςο τα λόγια όςο και τα ςυναιςθόματα.
 Μοιρϊζονται τισ πληροφορύεσ, τισ παρατηρόςεισ και
τουσ ςτόχουσ τουσ για το παιδύ (αμφύδρομη
επικοινωνύα).
 Αναγνωρύζουν ότι μοιρϊζονται την ευθύνη για τη
μϊθηςη.

Ιδιαύτερα από
χρειϊζεται επιπλϋον:

την

πλευρϊ

των

εκπαιδευτικών

 Κατανόηςη και αποδοχό για τισ δυςκολύεσ που μπορεύ
να αντιμετωπύζουν οι οικογϋνειεσ (π.χ. οικονομικϋσ,
ςυναιςθηματικϋσ, ϋλλειψη χρόνου κ.ϊ.).
 Αποδοχό και ςεβαςμόσ των διαφορετικών ςτόχων και
προςδοκιών που μπορεύ να ϋχουν για τα παιδιϊ τουσ.
 Κατανόηςη και αποδοχό τησ υποκειμενικόσ εικόνασ που
ϋχουν οι γονεύσ για το παιδύ τουσ.
 Αντιμετώπιςη των γονϋων όχι ωσ μια «ομϊδα» αλλϊ
πολλϋσ, διαφορετικϋσ «υπο-ομϊδεσ» με διαφορετικϋσ
ανϊγκεσ και τρόπουσ διαπαιδαγώγηςησ (π.χ. γονεύσ
μετανϊςτεσ, γονεύσ που δεν προλαβαύνουν να ϋρθουν
ςτο ςχολεύο λόγω των υποχρεώςεων τουσ, γονεύσ που
εμπλϋκονται με ιδιαύτερο ζόλο ςτισ δραςτηριότητεσ του
ςχολεύου, γονεύσ με ϋντονα προςωπικϊ προβλόματα
κ.ϊ.).
 Αναγνώριςη του δικαιώματοσ όλων των οικογενειών να
γνωρύζουν τουσ ςτόχουσ του προγρϊμματοσ και να
ϋχουν τακτικό και ςυςτηματικό ενημϋρωςη για την
πρόοδο, την εξϋλιξη και τισ μεθόδουσ αξιολόγηςησ του
παιδιού τουσ.
Σϋλοσ, οι εκπαιδευτικού δεν πρϋπει να ςυγχϋουν τη
φυςικό παρουςύα ςτο ςχολεύο με την ουςιαςτικό ςυμμετοχό
των γονϋων ςτην εκπαύδευςη των παιδιών τουσ και να ϋχουν
υπόψη τουσ ότι υπϊρχουν πολλού τρόποι με τουσ οπούουσ μια
οικογϋνεια μπορεύ να εμπλακεύ ςτη μϊθηςη του παιδιού.
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Μξοτέπ ρσμεογαρίαπ μηπιαγωγείξσ - ξικξγέμειαπ
Η ςυνεργαςύα με την οικογϋνεια και η εμπλοκό τησ ςτην
εκπαιδευτικό διαδικαςύα μπορεύ να πϊρει ποικύλεσ μορφϋσ. Οι
επιλογϋσ που θα κϊνει ο εκπαιδευτικόσ εξαρτώνται από τη
ςυγκεκριμϋνη ομϊδα των οικογενειών των παιδιών τησ τϊξησ
του: τισ ανϊγκεσ, τισ ςυνθόκεσ ζωόσ, τισ δυνατότητεσ τουσ ςε
διϊφορα επύπεδα (π.χ. τισ γλωςςικϋσ τουσ ικανότητεσ, την
οικονομικό τουσ κατϊςταςη κ.ϊ.) ακόμα και την προηγούμενη
εμπειρύα τουσ ςε θϋματα ςυνεργαςύασ. ε κϊθε περύπτωςη
όμωσ, ο εκπαιδευτικόσ διερευνϊ ςυνεχώσ τρόπουσ με τουσ
οπούουσ μπορεύ να ςυνεργαςτεύ με την οικογϋνεια καθώσ
αναγνωρύζει ότι η επικοινωνύα και η ςυνεργαςύα αποτελούν
αναπόςπαςτο μϋροσ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ.
Οικξγέμειεπ και Ποόγοαμμα πξσδώμ
Η ανϊπτυξη ουςιαςτικόσ επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ
με τισ οικογϋνειεσ των παιδιών τησ τϊξησ του αποτελεύ μϋροσ
του προγραμματιςμού που κϊνει ο εκπαιδευτικόσ ςτην αρχό
τησ ςχολικόσ χρονιϊσ. Ο αρχικόσ ςτόχοσ εύναι να δημιουργηθεύ
η εμπιςτοςύνη που χρειϊζεται για να αναπτυχθεύ αμφύδρομη
επικοινωνύα και να ξεπερϊςουν οι γονεύσ παραδοςιακϋσ ό
ςτερεοτυπικϋσ αντιλόψεισ για το ρόλο του ςχολεύου και τησ
οικογϋνειασ. Απώτεροσ ςκοπόσ εύναι η εμπλοκό των
οικογενειών ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα ϋτςι όπωσ αυτό
οργανώνεται από το πρόγραμμα ςπουδών, τισ ανϊγκεσ και τα

ενδιαφϋροντα των παιδιών, τισ πληροφορύεσ και τισ
παρατηρόςεισ των γονϋων και την κρύςη του εκπαιδευτικού.
Η ϋμφαςη ςτην εμπλοκό των γονϋων ςτη μαθηςιακό
διαδικαςύα προκύπτει από ςύγχρονα ερευνητικϊ δεδομϋνα τα
οπούα επιςημαύνουν ότι από όλεσ τισ δρϊςεισ που υλοποιούνται
ςτο πλαύςιο τησ ςυνεργαςύασ ςχολεύου-οικογϋνειασ, αυτϋσ που
ϋχουν τη μεγαλύτερη θετικό επύδραςη ςτην επύδοςη των
παιδιών εύναι εκεύνεσ που δύνουν ςτουσ γονεύσ ςυγκεκριμϋνεσ
ιδϋεσ και οδηγύεσ για το πώσ μπορούν να επεκτεύνουν τη
μϊθηςη ςτο ςπύτι. Ο ρόλοσ των γονϋων μϋςα ςε αυτό το
πλαύςιο δεν εύναι να «διδϊξουν» γνώςεισ ό «μαθόματα» ςτα
παιδιϊ αλλϊ να αποκτόςουν ςτρατηγικϋσ με τισ οπούεσ
μπορούν να «ακούν» τον τρόπο που ςκϋπτονται, να
διευκολύνουν τη μϊθηςη (για παρϊδειγμα με τισ κατϊλληλεσ
ερωτόςεισ), να παρακολουθούν την πρόοδο τουσ, να ςυζητϊνε
μαζύ τουσ γι’ αυτϊ που μαθαύνουν και να τα ενθαρρύνουν ςτην
αναζότηςη τησ γνώςησ. ύμφωνα με τα παραπϊνω, ο ρόλοσ
του εκπαιδευτικού εύναι να βοηθόςει τισ οικογϋνειεσ να
κατανοόςουν πωσ μπορούν να δημιουργόςουν ϋνα περιβϊλλον
το οπούο α) ενθαρρύνει και υποςτηρύζει τη μϊθηςη, β) διατηρεύ
την περιϋργεια των παιδιών «ζωντανό», γ) εκφρϊζει υψηλϋσ
και ρεαλιςτικϋσ προςδοκύεσ για την επύδοςη και τη μελλοντικό
πορεύα τουσ και δ) ςυμβϊλει ςτη «ςυνϋχεια» των εμπειριών
από το ςχολικό ςτο οικογενειακό περιβϊλλον.
το επύπεδο τησ καθημερινόσ πρακτικόσ τα παραπϊνω
υλοποιούνται όταν ο εκπαιδευτικόσ:
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 υλλϋγει πληροφορύεσ για το παιδύ και το οικογενειακό
περιβϊλλον από τουσ γονεύσ με ερωτηματολόγια,
«ςυνεντεύξεισ» ό ϊλλα εργαλεύα που μπορεύ να
ςχεδιϊςει κατϊ περύπτωςη.
 Ενημερώνει τουσ γονεύσ τακτικϊ και με ςαφόνεια για
τουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενο του προγρϊμματοσ
τησ τϊξησ (π.χ. ςτον πύνακα ανακοινώςεων, με
ενημερωτικϊ ςημειώματα, ςτισ ςυναντόςεισ κ.ϊ.).
 Παρϋχει ςτουσ γονεύσ ςυγκεκριμϋνεσ πληροφορύεσ, ιδϋεσ
και οδηγύεσ για τρόπουσ με τουσ οπούουσ μπορούν να
αξιοποιόςουν την καθημερινότητα τουσ και να
οργανώςουν μαθηςιακϋσ δραςτηριότητεσ ςτο ςπύτι.

γονϋων) και την ακαδημαώκό επύδοςη των παιδιών αλλϊ και
την εικόνα που ϋχουν οι γονεύσ για το επϊγγελμα του
εκπαιδευτικού τησ προςχολικόσ ηλικύασ. Δύνοντασ ςτουσ γονεύσ
τα κατϊλληλα εργαλεύα και τη δυνατότητα να λειτουργόςουν
ωσ υποςτηρικτϋσ των παιδιών τουσ ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα,
ο εκπαιδευτικόσ τουσ δύνει ταυτόχρονα την ευκαιρύα να
κατανοόςουν το ρόλο του νηπιαγωγεύου και να εκτιμόςουν το
ϋργο του. Η γνώςη αυτό φϋρνει το ςεβαςμό και βελτιώνει τη
ςυνεργαςύα.

 Ενημερώνει - επιμορφώνει τουσ γονεύσ ςχετικϊ με
διδακτικϋσ
μεθόδουσ
και
ςτρατηγικϋσ
που
χρηςιμοποιούνται ςτην προςχολικό εκπαύδευςη (π.χ.
διατύπωςη ανοιχτών ερωτόςεων, αφόγηςη ιςτοριών,
επύλυςη προβλημϊτων κ.ϊ.).
 Εμπλϋκει ςυςτηματικϊ τουσ γονεύσ ςτην παρατόρηςη
και την αξιολόγηςη τησ προόδου των παιδιών.
 Ενθαρρύνει τουσ γονεύσ, με ςυγκεκριμϋνουσ τρόπουσ, να
αναςτοχϊζονται το ρόλο τουσ ςτη μϊθηςη των παιδιών.
Η εμπλοκό των οικογενειών ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα
με την καθοδόγηςη των εκπαιδευτικών, όπωσ και γενικότερα η
ουςιαςτικό ςυνεργαςύα ςχολεύου-οικογϋνειασ βελτιώνει όχι
μόνο τισ ςχϋςεισ μϋςα ςτο ςχολεύο (παιδιών-εκπαιδευτικών-53-

ΔΘΔΣΙΞΚΣΜΞΜΑΡ ΘΡ
ΛΔΑΒΑΡΔΘΡ ΟΑΘΔΘΩΜ ΙΑΘ
ΞΘΙΞΓΔΜΔΘΩΜ
Η μεςάβαρη ρςξ μηπιαγωγείξ
Καθώσ τα παιδιϊ μεγαλώνουν, βιώνουν διϊφορεσ
μεταβϊςεισ ςτη ζωό τουσ, που προκαλούνται από αλλαγϋσ που
ςυμβαύνουν ςτην καθημερινότητϊ τουσ. Από τισ πιο
ςημαντικϋσ για τα ύδια και τισ οικογϋνειεσ τουσ, εύναι η
μετϊβαςη από το ςπύτι ςτο νηπιαγωγεύο και από το
νηπιαγωγεύο ςτο δημοτικό ςχολεύο. Οι εμπειρύεσ που αποκτούν
τισ δυο αυτϋσ χρονικϋσ περιόδουσ επηρεϊζουν τη ςχϋςη τουσ με
τη μϊθηςη, αλλϊ και τουσ τρόπουσ που διαχειρύζονται τισ
αλλαγϋσ ςτη ζωό τουσ.
Η μετϊβαςη ςτο νηπιαγωγεύο ό το δημοτικό ςχολεύο,
δεν αφορϊ μόνο το παιδύ, τα προςωπικϊ χαρακτηριςτικϊ και
τισ εμπειρύεσ του, αλλϊ και την οικογϋνειϊ του, το νηπιαγωγεύο
ό το ςχολεύο, την ευρύτερη κοινότητα ςτην οπούα ζει, καθώσ
και τισ ςχϋςεισ ςυνεργαςύασ που αναπτύςςονται γύρω του.
Επιπλϋον, δεν αντιμετωπύζεται ωσ μια ςτιγμό μϋςα ςτο χρόνο,
αλλϊ ωσ εμπειρύα που ξεκινϊ πολύ πριν την εύςοδο του παιδιού
ςτο νηπιαγωγεύο ό το ςχολεύο και ςυνεχύζεται για αρκετό
χρονικό διϊςτημα μετϊ.

την Ελλϊδα όλο και περιςςότερα παιδιϊ ϋχουν
πρόςβαςη ςε κϊποιου τύπου προςχολικό εκπαύδευςη και
φροντύδα, πριν την εύςοδό τουσ ςτο νηπιαγωγεύο, με
αποτϋλεςμα να βιώνουν μεγαλύτερο αριθμών μεταβϊςεων
από πολύ μικρό ηλικύα. υχνϊ, οι διαφορϋσ ανϊμεςα ςτην
κουλτούρα του δημοτικού ςχολεύου με την αντύςτοιχη του
νηπιαγωγεύου ό τησ οικογϋνειασ, δυςχεραύνουν την ομαλό
μετϊβαςη των παιδιών από το ϋνα πλαύςιο ςτο ϊλλο.

Ομαλή μεςάβαρη ρςξ μηπιαγωγείξ
Η επιτυχημϋνη μετϊβαςη των παιδιών ςτο νηπιαγωγεύο
εξαρτϊται από τη δημιουργύα ςχϋςεων αποδοχόσ και
υποςτόριξησ ανϊμεςα ςτα παιδιϊ, τουσ εκπαιδευτικούσ και τισ
οικογϋνειϋσ τουσ. Για το λόγο αυτό, πριν την ϋναρξη του
νηπιαγωγεύου, εύναι απαραύτητη μια πρώτη επαφό των
εκπαιδευτικών με τουσ γονεύσ και τα παιδιϊ, που θα τουσ κϊνει
να νιώςουν ευπρόςδεκτοι και θα τουσ δώςει την ευκαιρύα να
γνωρύςουν τα νϋα πρόςωπα και το καινούριο περιβϊλλον. Οι
εκπαιδευτικού ενημερώνουν τουσ γονεύσ για το πρόγραμμα
ςπουδών του νηπιαγωγεύου και τισ καθημερινϋσ ρουτύνεσ των
παιδιών ςτην τϊξη και τουσ βοηθούν να κατανοόςουν ότι
υποςτηρύζουν τουσ ύδιουσ και τα παιδιϊ τουσ.
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Για να διευκολύνουν τη διαδικαςύα τησ μετϊβαςησ, από
τισ πρώτεσ μϋρεσ ϋναρξησ του ςχολικού ϋτουσ, εκπαιδευτικού
και γονεύσ ςυνεργϊζονται και φροντύζουν ώςτε τα παιδιϊ:
 Να ςυνοδεύονται ςτο χώρο από ϊτομα
εμπιςτεύονται (και τα οπούα, κατϊ την περύοδο
προςαρμογόσ, παραμϋνουν κοντϊ ςτο χώρο
νηπιαγωγεύου μετϊ από ςυνεννόηςη με
εκπαιδευτικό).

που
τησ
του
τον

 Να εντϊςςονται ομαλϊ ςτο χώρο και τον τρόπο
λειτουργύασ του νηπιαγωγεύου (π.χ. ρουτύνεσ, ημερόςιο
πρόγραμμα κ.ϊ.).
 Να νιώςουν οικειότητα με τον εκπαιδευτικό και να
αρχύςουν να την εμπιςτεύονται (π.χ. ο εκπαιδευτικόσ
ακούει προςεκτικϊ τα παιδιϊ, τα ενθαρρύνει να
εκφρϊζουν ό,τι τα απαςχολεύ, παρϋχει πρόθυμα
βοόθεια όταν τη χρειϊζονται, αφιερώνει χρόνο και
ςυμμετϋχει ςτο παιχνύδι τουσ κ.ϊ.).
 Να κϊνουν νϋουσ φύλουσ αλλϊ και να διατηρόςουν
προηγούμενεσ φιλύεσ (π.χ. η εκπαιδευτικόσ εντοπύζει
παιδιϊ που γνωρύζονται και προωθεύ τη ςχϋςη μεταξύ
τουσ. Οργανώνει παιχνύδια γνωριμύασ, αξιοποιεύ κούκλεσ
από το κουκλοθϋατρο για να βοηθόςει τα παιδιϊ να
μιλόςουν για τον εαυτό τουσ και να ακούςουν τα ϊλλα
παιδιϊ κ.ϊ.).

 Να
ανεξαρτητοποιούνται
ςταδιακϊ
και
να
δραςτηριοποιούνται μϋςα ςτο χώρο του νηπιαγωγεύου
χωρύσ να χρειϊζονται τη δικό του διαρκό καθοδόγηςη
(π.χ. μαθαύνουν που βρύςκεται το κϊθε τι, επιλϋγουν με
τι θα παύξουν κ.λπ.).
Ομαλή μεςάβαρη ρςξ Δημξςικό ρυξλείξ
Η ϋναρξη του δημοτικού ςχολεύου θεωρεύται μετϊβαςη
ζωόσ για τα παιδιϊ και τισ οικογϋνειϋσ τουσ. Εύναι περύοδοσ
ςημαντικών αλλαγών που προκαλεύ ϊγχοσ αλλϊ και
ςυγκινόςεισ. Σα παιδιϊ και οι οικογϋνειεσ προςαρμόζονται ςε
νϋουσ ρόλουσ και προςδοκύεσ και βιώνουν καινούριεσ ςχϋςεισ
και αλληλεπιδρϊςεισ. Για να εύναι ομαλό η μετϊβαςη των
παιδιών από το νηπιαγωγεύο ςτο δημοτικό ςχολεύο, εύναι
ςημαντικό να υπϊρχει «ςυνϋχεια» και εξϋλιξη ςτισ εμπειρύεσ
μϊθηςησ που βιώνουν. Οι μεγϊλεσ διαφορϋσ νηπιαγωγεύου –
δημοτικού ςχολεύου δημιουργούν «αςυνϋχειεσ» ςτη ζωό των
παιδιών, που δυςκολεύουν την προςαρμογό τουσ ςτο
δημοτικό ςχολεύο και την ευρύτερη πρόοδό τουσ.
Η δημιουργύα ςύνδεςησ νηπιαγωγεύου – δημοτικού
ςχολεύου και η ςυμμετοχό των παιδιών ςε προγρϊμματα
μετϊβαςησ, ςυμβϊλει θετικϊ ςτην ομαλό προςαρμογό των
παιδιών ςτο δημοτικό ςχολεύο. Η λϋξη «πρόγραμμα», ςτην
περύπτωςη αυτό, αναφϋρεται ςε μια ςειρϊ δρϊςεων –
δραςτηριοτότων που οργανώνονται από τουσ εκπαιδευτικούσ,
με βϊςη τισ ςυγκεκριμϋνεσ ανϊγκεσ κϊθε νηπιαγωγεύου –
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δημοτικού ςχολεύου και ςε ςυνεργαςύα με τα παιδιϊ, τουσ
γονεύσ και μϋλη τησ κοινότητασ. Ένα πρόγραμμα μετϊβαςησ,
ςυνόθωσ, αποτελεύται από δύο κύκλουσ δρϊςεων: Ο πρώτοσ
κύκλοσ υλοποιεύται πριν την εύςοδο των παιδιών ςτο νϋο
περιβϊλλον (νηπιαγωγεύο ό δημοτικό ςχολεύο) και ο δεύτεροσ
μετϊ την εύςοδό τουσ ςτη νϋα κατϊςταςη.
Ένα αποτελεςματικό πρόγραμμα
παρακϊτω χαρακτηριςτικϊ:

μετϊβαςησ

ϋχει

τα

 τηρύζεται ςτην ουςιαςτικό ςυνεργαςύα και ςτισ καλϋσ
ςχϋςεισ μεταξύ εκπαιδευτικών νηπιαγωγεύου, γονιών,
παιδιών, και εκπαιδευτικών δημοτικού ςχολεύου.
 Λαμβϊνονται υπόψη οι εκϊςτοτε ςυνθόκεσ, π.χ.
ςυςτϋγαςη ό όχι των δύο ςχολικών μονϊδων, διαφορϋσ
ςτο περιβϊλλον και ςτουσ τρόπουσ μϊθηςησ,
διαφορετικϋσ ρουτύνεσ, κανονιςμού, απαιτόςεισ κ.λπ.
Παιδιϊ και γονεύσ ενημερώνονται για τισ αλλαγϋσ ώςτε
να προετοιμαςτούν κατϊλληλα και να αναπτύξουν
τρόπουσ διαχεύριςόσ τουσ.
 Εύναι πρόγραμμα μετϊβαςησ και όχι ξενϊγηςησ ςτο νϋο
ςχολεύο. Αυτό ςημαύνει ότι δύνεται η ευκαιρύα ςτα παιδιϊ
του νηπιαγωγεύου να ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςε κοινϋσ
δρϊςεισ με τα παιδιϊ του δημοτικού, ώςτε να νιώςουν
ότι τα καταφϋρνουν, ότι μπορούν να αξιοποιόςουν τισ
γνώςεισ που διαθϋτουν και ότι τα ϊτομα του νϋου
περιβϊλλοντοσ τα αποδϋχονται.

 Περιλαμβϊνει όλα τα παιδιϊ, λαμβϊνει υπόψη και
υποςτηρύζει τισ προςωπικϋσ τουσ ανϊγκεσ και
ικανότητεσ, ανηςυχύεσ και ιδιαιτερότητεσ.
 ε περύπτωςη φούτηςησ ςτην τϊξη παιδιών με
ιδιαιτερότητεσ,
οργανώνεται
ειδικό
πρόγραμμα
μετϊβαςησ ςε ςυνεργαςύα με γονεύσ, δαςκϊλουσ,
εκπαιδευτικούσ ειδικόσ αγωγόσ ό ϊλλουσ ειδικούσ.
Ανιξλόγηρη ποξγοαμμάςωμ μεςάβαρηπ
Ένα καλϊ οργανωμϋνο πρόγραμμα μετϊβαςησ
εμπεριϋχει εξαρχόσ ςτοιχεύα αξιολόγηςησ. Αποτελεύ κυκλικό
διαδικαςύα με εναλλαγό αξιολόγηςησ-προγραμματιςμούδρϊςησ-αξιολόγηςησ, ϋτςι ώςτε να υλοποιούνται οι
απαραύτητεσ αλλαγϋσ και βελτιώςεισ.
Οι εκπαιδευτικού αξιοποιώντασ το υλικό και τα μϋςα
αξιολόγηςησ που χρηςιμοποιούν ςτα πλαύςια τησ
εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ (ατομικό φϊκελο του παιδιού,
παρατηρόςεισ,
ημερολόγια,
απόψεισ
παιδιών,)
και
ςυνδυϊζοντασ το με υλικό από ϊλλεσ πηγϋσ (απόψεισ
ςυναδϋλφων, γονιών), αξιολογούν την αποτελεςματικότητα
των δρϊςεων-δραςτηριοτότων που οργανώθηκαν ςτο πλαύςιο
τησ μετϊβαςησ των παιδιών υγκεκριμϋνα, ελϋγχουν αν το
πρόγραμμα:
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 Βοόθηςε παιδιϊ και γονεύσ ςτη μετϊβαςό τουσ ςτο
νηπιαγωγεύο ό το δημοτικό ςχολεύο.
 Ήταν εύκολα υλοποιόςιμο και περιλϊμβανε δρϊςεισ που
δεν δυςκόλεψαν τη λειτουργύα του νηπιαγωγεύου ό του
δημοτικού ςχολεύου.
 Έδωςε την ευκαιρύα ςτα παιδιϊ, με βϊςη τισ ανϊγκεσ
τουσ, να ςυμμετϋχουν ςτην οργϊνωςη των δρϊςεων με
διϊφορουσ τρόπουσ.
 Ήταν ευϋλικτο και ϋδινε τη δυνατότητα για αλλαγϋσ και
βελτιώςεισ καθ’ όλη τη διϊρκεια του.

Παραδεύγματα δρϊςεων (ςυνϋχεια)


Ο εκπαιδευτικόσ ενημερώνεται από τουσ γονεύσ για τισ
ςυνθόκεσ ζωόσ των παιδιών, τα ενδιαφϋροντα (π.χ.
αγαπημϋνα παιχνύδια, τραγούδια, παραμύθια), τισ ανϊγκεσ
και τισ δυνατότητϋσ τουσ. Για το ςκοπό αυτό αξιοποιεύ
διϊφορα εργαλεύα ςυλλογόσ δεδομϋνων (ερωτηματολόγια,
ατομικϋσ ςυζητόςεισ-ςυνεντεύξεισ με τουσ γονεύσ κ.ϊ.).



Ορύζει ημϋρα επύςκεψησ των παιδιών με τουσ γονεύσ τουσ
ςτο νηπιαγωγεύο, πριν την ϋναρξη τησ ςχολικόσ χρονιϊσ, για
να γνωρύςουν τουσ χώρουσ, τουσ εκπαιδευτικούσ και τα
ϊλλα παιδιϊ με τουσ γονεύσ τουσ. Η επύςκεψη αυτό μπορεύ
να γύνει μετϊ το πϋρασ των μαθημϊτων τον Ιούνιο ό πριν
την ϋναρξη τησ ςχολικόσ χρονιϊσ το επτϋμβριο. Ξεναγεύ
ςτουσ χώρουσ και εξηγεύ τισ χρόςεισ τουσ, ςυζητϊ με παιδιϊ
και γονεύσ για τισ εντυπώςεισ τουσ, ζητϊ από τουσ γονεύσ να
ςυνεργαςτούν με τα παιδιϊ τουσ και να φτιϊξουν
ζωγραφιϋσ που θα ςτολύςουν το χώρο κ.λπ.



Δημιουργεύ μια γωνύα με ενημερωτικό-φωτογραφικό υλικό
για το τι ϋκαναν τα παιδιϊ τησ προηγούμενησ χρονιϊσ ςτο
νηπιαγωγεύο και πωσ περνούςαν τη μϋρα τουσ. Σο υλικό
αυτό μπορεύ να φτιαχτεύ μαζύ με τα παιδιϊ τησ τϊξησ και να
περιλαμβϊνει ζωγραφιϋσ, κεύμενα που ϋχουν «γρϊψει» τα
ύδια ό ςχετικϋσ καταςκευϋσ.

Παοαδείγμαςα δοάρεωμ μεςάβαρηπ
Α. Ενδεικτικό πρόγραμμα μετϊβαςησ ςτο νηπιαγωγεύο
1. Οργϊνωςη δρϊςεων και διαδικαςιών που θα κϊνουν τισ
οικογϋνειεσ και τα παιδιϊ να νιώςουν ευπρόςδεκτοι ςτο
νηπιαγωγεύο.
Παραδεύγματα δρϊςεων


Ο εκπαιδευτικόσ ενημερώνει πολύ νωρύσ τουσ γονεύσ, ςε
ατομικϋσ ό ομαδικϋσ ςυναντόςεισ, για το πρόγραμμα
ςπουδών και τισ καθημερινϋσ ρουτύνεσ ςτο νηπιαγωγεύο.



Οργανώνουν από κοινού το πλαύςιο επικοινωνύασ τουσ
(π.χ. με αξιοπούηςη πύνακα ανακοινώςεων, με
ενημερωτικϊ ςημειώματα κ.ϊ.) και ςυζητϊνε τρόπουσ
ςυμμετοχόσ των γονϋων ςτο πρόγραμμα τησ τϊξησ, ςε
δρϊςεισ του νηπιαγωγεύου, ςτο ςύλλογο γονϋων κ.λπ.
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2. ταδιακό ϋνταξη των παιδιών ςτα πϋντε μαθηςιακϊ
πλαύςια του νηπιαγωγεύου (παιχνύδι, ρουτύνεσ,
καταςτϊςεισ
καθημερινόσ
ζωόσ,
διερευνόςεισ,
οργανωμϋνο πρόγραμμα δραςτηριοτότων), ςύμφωνα
με τισ ανϊγκεσ και τουσ ατομικούσ ρυθμούσ των
παιδιών.

Παραδεύγματα δρϊςεων


Ο εκπαιδευτικόσ αφιερώνει ςημαντικό χρόνο από το ημερόςιο πρόγραμμα ςτο παιχνύδι, μϋςα και ϋξω από την τϊξη, δύνοντασ ςτα
παιδιϊ την ευκαιρύα να γνωριςτούν και να αλληλεπιδρϊςουν. Ζητϊ από τα παιδιϊ να προτεύνουν παιχνύδια που τουσ αρϋςουν και τα
παύζει ςτην τϊξη μαζύ τουσ. Αξιοποιεύ π.χ. παιχνύδια γνωριμύασ, ομαδικϊ – κινητικϊ και παραδοςιακϊ παιχνύδια για να αρχύςουν όλα τα
παιδιϊ να ςυμμετϋχουν. Οργανώνει μαζύ με τα παιδιϊ τισ γωνιϋσ των παιχνιδιών π.χ. με τα παιδαγωγικϊ παιχνύδια, τη γωνιϊ του
κοινωνικού-δραματικού παιχνιδιού, τα παιχνύδια τησ αυλόσ κ.λπ.



Ειςϊγει τα παιδιϊ ςτισ ρουτύνεσ τησ τϊξησ με καθημερινό ςυζότηςη, μϋχρι να τισ νιώςουν δικϋσ τουσ και να ςυμμετϋχουν ςε αυτϋσ με
ευκολύα. Αξιοποιεύ εργαλεύα όπωσ η κούκλα τησ τϊξησ, που γνωρύζει πολλϊ πρϊγματα για τισ ρουτύνεσ, εξηγεύ το λόγο ύπαρξησ τουσ και
βοηθϊ τα παιδιϊ να τισ οικειοποιηθούν.



Οργανώνει δραςτηριότητεσ που βοηθϊνε τα παιδιϊ να ςυνδϋςουν τη ζωό τουσ ςτο νηπιαγωγεύο με τισ προηγούμενεσ εμπειρύεσ τουσ.
Σα παιδιϊ π.χ. περιγρϊφουν, ζωγραφύζουν ό φϋρνουν φωτογραφύεσ ςτο νηπιαγωγεύο και παρουςιϊζουν «πώσ πϋραςαν τισ διακοπϋσ
τουσ», «πώσ περνούν την ώρα τουσ ςτο ςπύτι», «ποιοι εύναι οι αγαπημϋνοι τουσ φύλοι», «ποιοι αποτελούν την οικογϋνειϊ τουσ» κ.λπ.



Παρατηρεύ τα παιδιϊ, ώςτε να εντοπύςει τα ενδιαφϋροντα, τισ ιδιαύτερεσ ικανότητϋσ τουσ καθώσ και τουσ τρόπουσ που μαθαύνουν.
Καταγρϊφει π.χ. ποιεσ εύναι οι αγαπημϋνεσ εναςχολόςεισ του κϊθε παιδιού ςτην τϊξη, πώσ αξιοποιεύ το χρόνο του ςτο ελεύθερο
παιχνύδι, που τα καταφϋρνει καλύτερα, ςτη ζωγραφικό, ςτο τραγούδι, ςτο τρϋξιμο κ.λπ. Αξιοποιεύ τισ πληροφορύεσ για να οργανώςει
δραςτηριότητεσ που τα ενδιαφϋρουν.



Οργανώνει ςταδιακϊ διερευνόςεισ-μικρϋσ ϋρευνεσ που να ϋχουν νόημα για τα παιδιϊ. Π.χ. ςε μικρϋσ ομϊδεσ των δυο ό τριών ατόμων,
τα παιδιϊ ερευνούν και παρουςιϊζουν «ποιο εύναι το αγαπημϋνο τουσ παραμύθι», «παιχνύδι», «τραγούδι», «τι δεν τουσ αρϋςει να
κϊνουν ςτο νηπιαγωγεύο», «ποιον θα προςκαλούςαν να ϋρθει να τουσ δει και γιατύ», «τι θα όθελαν να οργανώςουν ςτο νηπιαγωγεύο
τουσ» κ.ϊ.
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Β. Ενδεικτικό πρόγραμμα μετϊβαςησ ςτο δημοτικό ςχολεύο.
1. Οργϊνωςη δρϊςεων και διαδικαςιών που θα βοηθόςουν
τουσ εκπαιδευτικούσ τησ πρώτησ τϊξησ να ενημερωθούν
για το πρόγραμμα ςπουδών και τον τρόπο δουλειϊσ των
παιδιών ςτο νηπιαγωγεύο. Ο εκπαιδευτικόσ του
νηπιαγωγεύου ςυμμετϋχει ςε ςυναντόςεισ με τουσ
εκπαιδευτικούσ τησ πρώτησ τϊξησ και το Διευθυντό του
ςχολεύου, για να ςυζητόςουν και να οργανώςουν το
πρόγραμμα μετϊβαςησ ςτο οπούο θα ςυμμετϋχουν τα
παιδιϊ.
Παραδεύγματα δρϊςεων


Οι εκπαιδευτικού νηπιαγωγεύου και δημοτικού ςχολεύου
ανταλλϊςουν προβληματιςμούσ και ςτρατηγικϋσ που
αξιοποιούν κατϊ τη διϊρκεια τησ προςαρμογόσ των παιδιών
ςτην αρχό τησ χρονιϊσ.



Υτιϊχνουν πρόγραμμα ανταλλαγόσ επιςκϋψεων. Με βϊςη π.χ.
κϊποια κοινϊ θϋματα ό ςχϋδια εργαςύασ οργανώνουν
επιςκϋψεισ των παιδιών ςτο ςχολεύο ό το νηπιαγωγεύο, κοινό
ςυμμετοχό ςε παραςτϊςεισ ό επιςκϋψεισ ςε μουςεύα κ.λπ.



Ο νηπιαγωγόσ προςκαλεύ τουσ εκπαιδευτικούσ τησ πρώτησ
τϊξησ, να παρακολουθόςουν κϊποιεσ δραςτηριότητεσ των
παιδιών ςτο νηπιαγωγεύο και να τα γνωρύςουν, με ό χωρύσ τα
παιδιϊ τησ τϊξησ τουσ. Προςκαλεύ επύςησ τα παιδιϊ τησ
πρώτησ τϊξησ «να θυμηθούν πώσ περνούςαν ςτο
νηπιαγωγεύο» και να το επιςκεφτούν.

Παραδεύγματα δρϊςεων (ςυνϋχεια)


Αξιοποιώντασ τισ ΣΠΕ, δημιουργεύ μαζύ με τα παιδιϊ,
ςύντομα ενημερωτικϊ φυλλϊδια που περιγρϊφουν
τισ δραςτηριότητεσ τουσ ςτο νηπιαγωγεύο και όςα
ϋχουν μϊθει και τουσ δύνει την ευκαιρύα να τα
παρουςιϊςουν ςτα παιδιϊ τησ πρώτησ τϊξησ και τουσ
δαςκϊλουσ τουσ.



Ενημερώνει τουσ εκπαιδευτικούσ τησ 1ησ δημοτικού
για τουσ ατομικούσ φακϋλουσ των παιδιών ςτο
νηπιαγωγεύο και παροτρύνει τουσ γονεύσ να
προτεύνουν ςτουσ δαςκϊλουσ να τουσ μελετόςουν
ςτην αρχό τησ χρονιϊσ.
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2. Ενημϋρωςη των παιδιών για το νϋο ςχολεύο. Ο
εκπαιδευτικόσ
του
νηπιαγωγεύου,
οργανώνει
διερευνόςεισ μαζύ με τα παιδιϊ, ξεκινώντασ από όςα
γνωρύζουν από ςυγγενεύσ και φύλουσ, για να βρουν
απαντόςεισ ςε απορύεσ και ερωτόςεισ τουσ ςχετικϊ με
το δημοτικό ςχολεύο. Οργανώνει επύςκεψη ςτο
δημοτικό ςχολεύο και ςυμμετοχό των παιδιών του
νηπιαγωγεύου ςε ρουτύνεσ τησ πρώτησ τϊξησ.

Παραδεύγματα δρϊςεων


Ο
εκπαιδευτικόσ
του
νηπιαγωγεύου
οργανώνει
δραςτηριότητεσ ανύχνευςησ, ώςτε να βοηθόςει τα παιδιϊ να
αποκαλύψουν αυτϊ που γνωρύζουν όδη για το δημοτικό
ςχολεύο. Φρηςιμοποιεύ διϊφορα μϋςα όπωσ ςυζητόςεισ ό
ςχϋδιο με θϋμα «το νηπιαγωγεύο μου και το δημοτικό
ςχολεύο», «τι κϊνουν τα παιδιϊ ςτο δημοτικό» κ.ϊ.
Διευκολύνει τα παιδιϊ να προςδιορύςουν αυτϊ που θϋλουν να
μϊθουν για το νϋο ςχολεύο και ςχεδιϊζει μαζύ τουσ ςχετικϋσ
δρϊςεισ. υνεργϊζεται με γονεύσ, εκπαιδευτικούσ και παιδιϊ
τησ πρώτησ τϊξησ, για να υλοποιόςουν από κοινού τισ
δρϊςεισ που θα βοηθόςουν τα παιδιϊ να βρουν απαντόςεισ
ςτισ διερευνόςεισ τουσ. ε περύπτωςη που το νηπιαγωγεύο
δεν ςυςτεγϊζεται με το δημοτικό αξιοποιούν την
αλληλογραφύα ό τισ νϋεσ τεχνολογύεσ για να επικοινωνόςουν.



Με τη ςυνεργαςύα των εκπαιδευτικών τησ πρώτησ τϊξησ,
φροντύζει να ςυμμετϋχουν τα παιδιϊ του νηπιαγωγεύου ςε
δραςτηριότητεσ του ςχολεύου, ςτισ οπούεσ να μπορούν να
ανταποκριθούν. Προγραμματύζει π.χ. κϊποια ημϋρα, προσ το
τϋλοσ τησ χρονιϊσ, να παρακολουθόςουν τα παιδιϊ του
νηπιαγωγεύου ϋνα μϊθημα ςτην πρώτη τϊξη, φροντύζοντασ
να ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα με το δικό τουσ τρόπο.
Αφόνει τα παιδιϊ να παύξουν και να αλληλεπιδρϊςουν με τα
παιδιϊ του δημοτικού ςχολεύου, ςτο διϊλειμμα ό ςτην ώρα
τησ γυμναςτικόσ, ςε μύα εκδρομό ό μια εκπαιδευτικό
επύςκεψη του ςχολεύου.
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3. Οργϊνωςη ςυναντόςεων με τουσ γονεύσ για ενημϋρωςη
ςχετικϊ με τισ ανηςυχύεσ τουσ για την επικειμϋνη
μετϊβαςη των παιδιών τουσ και την αλλαγό που θα
φϋρει ςτην καθημερινότητϊ τουσ.

Παραδεύγματα δρϊςεων


Ο εκπαιδευτικόσ του νηπιαγωγεύου ενημερώνει τουσ
γονεύσ για τισ ενϋργειεσ που κϊνει ςχετικϊ με τη
μετϊβαςη και τουσ ενθαρρύνει να ςυμμετϋχουν με
όποιο τρόπο μπορούν ςτισ δρϊςεισ αυτϋσ για να
γνωριςτούν με τουσ δαςκϊλουσ του νϋου ςχολεύου
και τισ ρουτύνεσ του.



υζητϊ με τουσ γονεύσ για την γενικότερη πρόοδο
των παιδιών ςτο νηπιαγωγεύο, αξιοποιώντασ τουσ
ατομικούσ φακϋλουσ τουσ, ώςτε να εύναι
ενημερωμϋνοι για τισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ των
παιδιών τουσ.



ε ςυνεργαςύα με τουσ εκπαιδευτικούσ του
δημοτικού ςχολεύου οργανώνει ςυναντόςεισ των
γονιών του νηπιαγωγεύου με γονεύσ των παιδιών τησ
πρώτησ τϊξησ, ώςτε να ενημερωθούν για θϋματα
προςαρμογόσ των παιδιών με πιο ϊμεςο και
ουςιαςτικό τρόπο.
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