
 

2.8.  ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗ-
ΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ) 

 
Ο κόσµος γίνεται αντιληπτός εν µέρει µέσα από µαθηµατικές έννοιες και σχέσεις, οι οποίες 

µε τη σειρά τους γίνονται κατανοητές µέσα από τη λεκτική περιγραφή και την κατανόηση 
των όρων. Στην περίπτωση της βαριάς νοητικής καθυστέρησης η οργάνωση της διδασκαλίας 
αυτού του γνωστικού αντικειµένου αποσκοπεί σε ένα πρακτικό περιεχόµενο µε το οποίο θα 
δίνεται η δυνατότητα στο παιδί για προσωπική δράση. Επειδή το συγκεκριµένο αντικείµενο 
ανταποκρίνεται στην ποσοτική δοµή της σκέψης, τα παιδιά δεν µπορούν να προβούν σε πο-
σοτικές διαφοροποιήσεις και να αντιληφθούν την έννοια του αριθµού. Για αυτό εδώ οι στόχοι 
διδασκαλίας είναι αρκετά ενδεικτικοί και αναδιαµορφώνονται ανάλογα µε την κάθε περίπτω-
ση, ενώ για την προσχολική ηλικία µέσα από αυτές τις δραστηριότητες επιδιώκεται η εισαγω-
γή στη δόµηση της µαθηµατικής σκέψης. Το γνωστικό αυτό αντικείµενο δεν αποβλέπει στη 
λεκτική εκµάθηση εννοιών αλλά στην άµεση βιωµατική εµπειρία της αίσθησης του χώρου και 
του χρόνου µέσα από καθηµερινά επαναλαµβανόµενες καταστάσεις.  

ΧΩΡΟΣ: Το παιδί θα πρέπει να αποκτήσει βασικές εµπειρίες σχετικά µε το χώρο και να 
αναπτύξει πρακτικές δεξιότητες οργάνωσης του προσωπικού και του ευρύτερου χώρου.  

ΧΡΟΝΟΣ: Το παιδί θα πρέπει να αποκτήσει βασικές εµπειρίες σχετικά µε τη χρονική διά-
σταση της καθηµερινής ζωής και να αναπτύξει πρακτικές δεξιότητες οργάνωσης του προσω-
πικού χρόνου. 

ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΣ: Το παιδί θα πρέπει να συνειδητοποιήσει µέσα από καθηµερινές βιωµατικές 
καταστάσεις ότι ο χώρος και ο χρόνος είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µεταξύ τους.  
Λειτουργικές καταστάσεις στην καθηµερινή ζωή: Λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαιτε-

ρότητα της κατηγορίας αυτής των παιδιών, καθώς και τη χρονολογική ηλικία τους, η οργά-
νωση δραστηριοτήτων σε σχέση µε τη δόµηση της µαθηµατικής σκέψης αποβλέπει στην ενί-
σχυση της δοµής και οριοθέτησης του χώρου και του χρόνου. Το παιδί ερχόµενο στο Νηπια-
γωγείο πρέπει να µάθει να λειτουργεί πάνω σε µια καινούργια βάση κοινωνικών, συναισθηµα-
τικών και υλικών δεδοµένων. Ο χώρος του Νηπιαγωγείου είναι διαµορφωµένος στις λεγόµε-
νες γωνίες απασχόλησης οι οποίες αποτελούν παράλληλα και χώρο - ερέθισµα εκτέλεσης µιας 
οργανωµένης δραστηριότητας. Συγχρόνως είναι απαραίτητη η τήρηση της αλληλουχίας όσον 
αφορά την οργάνωση του χρόνου: ώρα άφιξης στο χώρο του Νηπιαγωγείου, ώρα ελεύθερης 
απασχόλησης, ώρα φαγητού, ώρα διαλείµµατος, ώρα οργανωµένης δραστηριότητας, ώρα 
χαλάρωσης, ώρα αποχώρησης. Η/ Ο Νηπιαγωγός καλείται να βοηθήσει το παιδί στην καλύτε-
ρη προσαρµογή του στα καινούργια χωροχρονικά δεδοµένα. Μέσα από δραστηριότητες που 
ενισχύουν το παιδί στη λειτουργικότητα του χώρου και στην αντίληψη της δοµής του χρόνου 
επηρεάζεται αδιαµφισβήτητα η δόµηση της µαθηµατικής σκέψης σε ένα πρωταρχικό στάδιο.  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 
 
 
 
Χώρος 
 
 
 
 

Η/ Ο Νηπιαγωγός µέσα από ελεύθε-
ρες ή οργανωµένες δραστηριότητες 
δίνει στο παιδί τη δυνατότητα µε 
λεκτική περιγραφή και φυσική κα-
θοδήγηση: 
 
Να αποκτήσει εµπειρίες σε σχέση µε 
το χώρο 
 
 
 

 
 
 
 
 
► Να γνωρίσει ότι ο χώρος µπορεί να 
είναι άδειος ή γεµάτος: 1) Το ποτήρι 
είναι άδειο να το γεµίσουµε µε χυµό 
«Πιες το χυµό για να αδειάσει το πο-
τήρι». 2) Καθόµαστε όλοι σε ένα πα-
γκάκι. «Αυτό το παγκάκι είναι γεµάτο. 
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Χώρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να προσανατολίζεται στο χώρο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να αντιληφθεί και να οργανώσει τον 
προσωπικό του χώρο 
 
 

Στο άλλο δεν κάθεται κανένας. Το 
άλλο το παγκάκι είναι άδειο» 
► Να παρευρίσκεται σε ένα χώρο ή 
να αποχωρεί από αυτόν: 1) Κάθεται 
µέσα σε µεγάλες κούτες µόνο του ή 
µε άλλα παιδιά, κρύβεται ή παίζει µέ-
σα σε αυτές. «Για να δούµε αν χωρά-
µε µέσα στο τρένο/ λεωφορείο» 2) 
Βγαίνουµε από την τάξη και πάµε 
στην αυλή του σχολείου. 
► Να γεµίσει ή να αδειάσει το χώρο 
από αντικείµενα: 1) Η τσάντα έχει 
µέσα το φαγητό και την πετσέτα «Τι 
έχει µέσα η τσάντα. Για να βγάλουµε 
από την τσάντα το φαγητό και την 
πετσέτα µας για να φάµε;».2) Τα 
τουβλάκια είναι µέσα σε ένα πανέρι 
«Ας αδειάσουµε το πανέρι να παίξου-
µε µε τα τουβλάκια». ….µόλις τελειώ-
σουµε «Για να βάλουµε τα τουβλάκια 
µέσα στο πανέρι». 
 
► Να µετακινείται σε διαφορετικούς 
χώρους µόνο του και µε αντικείµενα: 
1) «Πάµε όλοι προς την πόρτα …. 
Προς τη γωνία µε το κουκλοθέατρο… 
κ. λ. π. 2) Να τοποθετεί τα αντικείµε-
να στη θέση τους π. χ. Τα τουβλάκια 
στη γωνία του οικοδοµικού υλικού  
► Να αναπτύσσει σχέσεις µε το χώ-
ρο: 1) Η/ Ο Νηπιαγωγός κρύβει αντι-
κείµενα και περιγράφει την κρυψώνα 
2) Η/ Ο Νηπιαγωγός δίνει οδηγίες και 
συνοδεύει το παιδί για να µετακινηθεί 
στο χώρο «Κάτσε στην καρέκλα» 
► Να αναγνωρίζει τη λειτουργικότη-
τα των διαφορετικών χώρων: 1) Να 
αναγνωρίζει τις διάφορες γωνίες απα-
σχόλησης µέσα στην τάξη για συγκε-
κριµένες δραστηριότητες 2) Να ανα-
γνωρίζει τους διάφορους χώρους και 
τη χρήση τους: πού πλένουµε τα χέ-
ρια; Πού βάζουµε τα πράγµατά µας; 
 
∆ιαθεµατική σύνδεση µε: Βίωση 
του Εαυτού (να αντιλαµβάνεται απτι-
κά ερεθίσµατα), Αυτοεξυπηρέτηση 
και Υγιεινή σώµατος (να πλένει µόνο 
του τα χέρια και το πρόσωπο), Σχέση 
και Αλληλεπίδραση µε το Περιβάλλον 
(να εκτελεί για κάποιο χρονικό διά-
στηµα µια εργασία), κ.λπ. 
 
► Να βιώσει την αναγκαιότητα οργά-
νωσης του προσωπικού του χώρου 1) 
Να επιλέγει χώρο για προσωπική χα-
λάρωση. Για παρά-δειγµα να χρησι-
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Χώρος 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να συµµετάσχει στην οργάνωση 
του χώρου 

µοποιεί µαξιλάρια, ή υφάσµατα ή 
κουρτίνα για να αποµονώνεται και να 
χαλαρώνει. 2) Να τοποθετεί την πε-
τσέτα µπροστά του την ώρα του φα-
γητού. 
► Να οργανώσει και να συµµετάσχει 
στη δοµή του προσωπικού του χώ-
ρου: 1) Με το στεφάνι να οριοθετεί 
τον προσωπικό του χώρο 2) Να επι-
λέγει αντικείµενα που θέλει να έχει 
µαζί του όταν βγαίνει στην αυλή ή 
όταν είναι στη γωνία χαλάρωσης. 
 
► Να οργανώσει και να συµµετάσχει 
στη δοµή του χώρου της τάξης: 1) 
Όταν µπαίνει στην τάξη να κρεµά το 
πανωφόρι του και να τοποθετεί την 
τσάντα του στα ράφια (ή σε προκα-
θορισµένο χώρο) 2) Να τακτοποιεί τα 
παιχνίδια στη θέση τους ή να πετά τα 
σκουπίδια στο καλάθι µε τα σκουπίδια 
► Να βιώσει χωρικές σχέσεις και έν-
νοιες: 1) Το παιδί συµµετέχοντας 
στην οργάνωση του χώρου µαθαίνει 
σταδιακά να κατανοεί έννοιες και 
σχέσεις πάνω – κάτω, µέσα – έξω σε 
σχέση µε το σώµα του «Κάθισε πάνω 
στην καρέκλα» 2) Το παιδί συµµετέ-
χοντας στην οργάνωση του χώρου 
µαθαίνει σταδιακά να κατανοεί έννοι-
ες πάνω – κάτω, µέσα – έξω ανάµεσα 
σε δύο αντικείµενα «Βάλε την οδο-
ντόβουρτσα µέσα στο ποτήρι» 

Χρόνος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να αποκτήσει εµπειρίες σε σχέση µε 
το χρόνο 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να βιώσει τη χρονική ακολουθία 
καθηµερινών καταστάσεων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Να βιώσει χρονικές διαδικασίες: 1) 
Την ώρα του πρωινού κύκλου, την 
έναρξη µιας δραστηριότητας µε κά-
ποιο τραγούδι, την ώρα του φαγητού 
2) Την έναρξη, τη διάρκεια και τη λή-
ξη µιας δραστηριότητας  
► Να βιώσει χρονικές σχέσεις και έν-
νοιες: 1) Στην παιδική χαρά πάνω 
στην κούνια να βιώσει το γρήγορα – 
αργά 
 
► Να βιώσει χρονικές ακολουθίες: 1) 
Σε διάφορες δραστηριότητες να βιώ-
σει το τώρα – µετά. Να βιώσει την 
ακολουθία µιας ηµερήσιας δραστηριό-
τητας «Τώρα θα φάµε και µετά θα 
βγούµε στην αυλή» 2) Στη διάρκεια 
της ηµέρας βιώνει την χρονική ακο-
λουθία δραστηριοτήτων «Μετά το 
φαγητό θα κάνουµε διάλειµµα στην 
αυλή». «Πριν φύγουµε πρέπει να πά-
ρουµε την τσάντα» 
 
∆ιαθεµατική σύνδεση µε: Αυτοε-
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Χρόνος 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Να βιώσει τον προσωπικό του ρυθ-
µό 
 
 
 
 
 
 
 
Να προσανατολίζεται χρονικά στην 
καθηµερινότητα µε βοηθητικά µέσα 

ξυπηρέτηση και Υγιεινή σώµατος (να 
αποκτήσει βασικές δεξιότητες για τη 
διαδικασία του φαγητού) 
Εισαγωγή στη δόµηση της Επικοινω-
νίας (να αναγνωρίζει πρόσωπα, αντι-
κείµενα και καταστάσεις) 
Σχέση και Αλληλεπίδραση µε το περι-
βάλλον (να συµµετάσχει στη διαµόρ-
φωση κοινωνικών δοµών), κ.λπ. 
 
► Να µετακινείται µε διάφορους τρό-
πους: να τρέχει, να πηδά σύµφωνα 
µε δοσµένο ρυθµό 
► Να µετακινείται σε διάφορους χώ-
ρους οµαδικά: κρατάνε ένα σχοινί ή 
µέσα σε στεφάνια που είναι δεµένα 
για να βγουν στην αυλή. Έτσι βιώ-
νουν το ρυθµό όλης της οµάδας και 
προσπαθούν να τον ακολουθήσουν  
 
► Να αντιλαµβάνεται κάποιες κατα-
στάσεις µέσα από ένα συγκεκριµένο 
ερέθισµα (οπτικό – κινητικό – ακου-
στικό) για παράδειγµα µε το χτύπηµα 
στο ντέφι να αντιλαµβάνεται την ώρα 
του φαγητού. 

Χωροχρόνος 
 
 

Να βιώσει τη διάσταση του χώρου 
σε καθορισµένες χρονικές δοµές 
 
 
 
 
 
Να βιώσει τη σχέση τοπικών και 
χρονικών γεγονότων (πού – πότε) 

► Να βιώσει τη διάρκεια παραµονής 
σε έναν χώρο (παιδική χαρά, στο 
τραπέζι για το φαγητό) 
► Να βιώσει την έναρξη και το τέλος 
µιας κατάστασης: Για παράδειγµα ό-
ταν φάµε µπορούµε να σηκωθούµε 
από το τραπέζι . 
 
► Να αντιληφθεί ότι οι δραστηριότη-
τες γίνονται συγκεκριµένες στιγµές σε 
συγκεκριµένες γωνίες. Για παράδειγµα 
µε τις µπάλες παίζουµε στην αυλή ό-
ταν βγαίνουµε για διάλειµµα. 
► Να βιώσει την έννοια της αναµο-
νής, της σειράς: Όταν δε χωράει άλλο 
παιδί στη γωνία του κουκλόσπιτου, 
θα πρέπει να περιµένει «Πρέπει να 
περιµένεις να µπεις µετά µέσα στο 
κουκλόσπιτο» 

 

2.9.  ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 
Μέσα από αυτό το γνωστικό αντικείµενο επιδιώκεται η ενίσχυση του παιδιού στην ενεργό 

δράση και συµµετοχή µε το φυσικό, τεχνητό και κοινωνικό περιβάλλον. Βασικός σκοπός είναι 
να αποκτήσει πρόσβαση, πάντα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, σε ό,τι το περιβάλλει και 
να αποκτήσει αυτονοµία και σιγουριά στις κινήσεις και µετακινήσεις του µέσα σε αυτό. Τα 
παιδιά µε βαριά νοητική καθυστέρηση καλούνται µέσα από την παρατήρηση και την άµεση 
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δράση να βιώσουν και να διαµορφώσουν την εικόνα εκείνη του περιβάλλοντος, που θα τους 
δώσει τη δυνατότητα να διευρύνουν τα όρια των προσωπικών τους δυνατοτήτων και επιλο-
γών. Μόνο µέσα από αυτή τη διαδικασία θα περάσουν στη διαµόρφωση της προσωπικής τους 
ταυτότητας. Ο σκοπός του συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου είναι να ενισχυθεί το παιδί 
στον τοµέα της ανάπτυξης, διαµόρφωσης και τήρησης σχέσεων µέσα και έξω από το σχολικό 
περιβάλλον προκειµένου να διασφαλισθεί η σχολική και κοινωνική του ένταξη. Η ολοκλήρωση 
των στόχων διδασκαλίας πραγµατοποιείται άµεσα µέσα από τη σύνδεσή τους µε τα άλλα 
γνωστικά αντικείµενα. Αποφασιστικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, καθώς το παιδί τον 
έχει ανάγκη όχι µόνο ως εκπαιδευτικό αλλά ιδιαίτερα ως συνάνθρωπο. Η κατηγορία της βα-
ριάς νοητικής καθυστέρησης συνοδεύεται συχνά από διαταραχές στη συµπεριφορά και στην 
κοινωνική προσαρµογή, για αυτό πρέπει το παιδί να ενισχυθεί στον τοµέα των κοινωνικών 
δεξιοτήτων µε απώτερο σκοπό την κοινωνικο-συναισθηµατική ανάπτυξη και την ανάπτυξη 
της µαθησιακής ικανότητας.  

Λειτουργικές καταστάσεις στην καθηµερινή ζωή: Η οργάνωση δραστηριοτήτων που α-
νταποκρίνονται στο συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο αποβλέπει στην ενίσχυση της σχέσης 
και της αλληλεπίδρασης του παιδιού µε το γύρω κόσµο. Μέσα από τις δραστηριότητες στο 
συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να αναπτύξει σχέσεις µε 
αντικείµενα και πρόσωπα από το περιβάλλον. Το παιδί καλείται να αντιληφθεί µέσα από κα-
ταστάσεις που είναι ήδη γνωστές και άµεσα βιώσιµες, ότι αποτελεί µέλος µιας οµάδας, ενός 
κοινωνικού συνόλου είτε αυτό είναι η οικογένεια είτε το σχολείο. Καλείται να ανακαλύψει τις 
σχέσεις µε τους άλλους γύρω του και να αντιληφθεί τα αντικείµενα και τα υλικά σε ένα ευρύ-
τερο λειτουργικό πλαίσιο. Οι δραστηριότητες θα πρέπει να είναι κατά τέτοιον τρόπο δοµηµέ-
νες, ώστε να παρέχουν συνοχή και να είναι λειτουργικές στην καθηµερινή σχολική ζωή για το 
ίδιο το παιδί, προκειµένου να τις µεταφέρει στην καθηµερινή του ζωή έξω από το σχολείο. 
Σηµαντικό είναι να αποφευχθεί το ενδεχόµενο, οι οποιεσδήποτε συνήθειες µε πρόσωπα ή α-
ντικείµενα να µετατραπούν σε στερεοτυπίες. 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Κοινωνικό πε-
ριβάλλον 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η/ Ο Νηπιαγωγός µέσα από µια χαλαρή, 
ευχάριστη και άνετη ατµόσφαιρα σε ε-
λεύθερες ή οργανωµένες δραστηριότη-
τες δίνει στο παιδί τη δυνατότητα µε λε-
κτική περιγραφή και φυσική καθοδήγη-
ση: 
 
Να βιώσει την παρουσία των Άλλων  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
► Να αντιληφθεί τη σηµασία της συνύ-
παρξης: 1) Η/ Ο Νηπιαγωγός να δείξει τη 
συµπάθειά του προς το παιδί και να δια-
µορφώνει καταστάσεις κοινής ευχαρί-
στησης: κάποιο αγαπητό µουσικό κοµ-
µάτι 2) Η/Ο Νηπιαγωγός αναπτύσσει µια 
άµεσα προσωπική σχέση µε το παιδί µέ-
σα από το χαΐδεµα, αγκάλιασµα, ώστε το 
παιδί να αντιληφθεί ότι η συνύπαρξη µε 
τον άλλο εξυπηρετεί κάποιες ανάγκες 
του  
► Να δείξει ότι αντιλαµβάνεται την πα-
ρουσία άλλων προσώπων: 1) Μέσα στη 
σχολική ζωή δίνεται η δυνατότητα δια-
µόρφωσης καθηµερινών καταστάσεων 
κοινής συνύπαρξης, για παράδειγµα κατά 
τη διάρκεια της σίτισης. 2) Η/Ο Νηπια-
γωγός να οργανώνει ευκαιρίες κοινής 
συνύπαρξης µε άλλα παιδιά, για παρά-
δειγµα σε µια γιορτή γενεθλίων 
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Κοινωνικό πε-
ριβάλλον 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινωνικό πε-
ριβάλλον 
 

Να αποδέχεται την επαφή και τις σχέσεις 
µε τους Άλλους 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να εντάσσεται στο κοινωνικό σύνολο  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να συµµετάσχει στη διαµόρφωση κοι-
νωνικών δοµών 

► Να αντιλαµβάνεται και να αποδέχεται 
την επαφή µε τους Άλλους: 1) Μέσα από 
την άµεση σωµατική επαφή µε την/τον 
παιδαγωγό συνηθίζει το παιδί στην πα-
ρουσία του και οργανώνει δραστηριότη-
τες που εµπλέκουν και τα άλλα παιδιά 2) 
Με τη µέθοδο του «σφιχταγκαλιάσµα-
τος» η/ ο παιδαγωγός βοηθά το παιδί να 
αποδέχεται την παρουσία του άλλου, ως 
κατασταλτικού παράγοντα εντόνων κα-
ταστάσεων. 
► Να προσαρµόζει συµπεριφορές και 
καταστάσεις ανάλογα µε πρόσωπα: 1) 
Να αντιλαµβάνεται µέσα από χειρονοµί-
ες, λεκτικές εκφράσεις διαφορετικές κα-
ταστάσεις που συνδέονται µε πρόσωπα. 
Για παράδειγµα την παρουσία του φυσι-
κοθεραπευτή 2) Να συνηθίσει έναν συ-
γκεκριµένο οµαδικό τρόπο χαιρετισµού 
προσέλευσης ή αποχώρησης.  
► Να αναγνωρίζει τα πρόσωπα του οι-
κείου περιβάλλοντος: 1) Να στρέφει το 
βλέµµα του όταν έρχεται να τον πάρει 
κάποιο οικείο πρόσωπο 2) Να κάνει κι-
νήσεις ή χειρονοµίες προσέγγισης προς 
τον παιδαγωγό 
 
∆ιαθεµατική σύνδεση µε: Βίωση του 
Εαυτού (να βιώσει το σώµα του µέσα 
από διάφορες στάσεις), Εισαγωγή στη 
δόµηση της Επικοινωνίας (να εκπαιδευτεί 
στο συντονισµό των αισθήσεων), ∆ηµι-
ουργία-Έκφραση (να αποκτήσει µουσι-
κές και ρυθµικές εµπειρίες), κ. λ. π. 
  
► Να τηρεί βασικούς κανόνες συµπε-
ριφοράς: 1) Να µάθει να παραµένει στη 
θέση του κατά τη διάρκεια οµαδικών 
δραστηριοτήτων, όπως κατά τη διάρκεια 
της σίτισης. 2) Να περιµένει τη σειρά 
του όταν η/ ο Νηπιαγωγός ασχολείται µε 
άλλο παιδί.  
► Να δοµήσει συνήθειες/ ρουτίνες σε 
σχέση µε το σώµα και µε το περιβάλλον: 
1) Να αναγνωρίζει κανόνες που διέπουν 
µια διαδικασία. Για παράδειγµα η σίτιση 
γίνεται στο τραπέζι σε καθιστή θέση 2) 
Να αναγνωρίσει αντικείµενα που σχετί-
ζονται µε κάποιες καθηµερινές δραστη-
ριότητες ή µε κάποια πρόσωπα.  
 
► Να ξεκινά και να τελειώνει από κοινού 
µια δραστηριότητα: 1) Η/ Ο Νηπιαγωγός 
δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να συµµε-
τάσχει σε µια κοινή δραστηριότητα. Για 
παράδειγµα όλα τα παιδιά µαζί σε έναν 
κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο πειρα-
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µατίζονται µε διάφορα µουσικά όργανα 
2) Όλα τα παιδιά µαζί αγγίζουν ένα αντι-
κείµενο, όπως στεφάνι ή σχοινί και το 
τραβούν από διαφορετικά σηµεία 
► Να κάνει κάτι για τους άλλους ή να 
δεχθεί άλλοι να κάνουν κάτι για αυτό: 1) 
Να τον σπρώχνουν στο αναπηρικό καρο-
τσάκι ή να σπρώχνει κάποιο καροτσάκι 
2) Να συµµετάσχει στο στρώσιµο του 
τραπεζιού και γενικότερα στη διαδικασία 
της σίτισης 

 
 
 
 
 
Φυσικό περι-
βάλλον 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να αποκτήσει εµπειρίες από την επαφή 
του µε τη φύση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να αποκτήσει εµπειρίες µε την επαφή µε 
τα ζώα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να αποκτήσει εµπειρίες µε την επαφή µε 
τα φυτά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Να αποκτήσει εµπειρίες µε τη φύση: 
Η/ Ο Νηπιαγωγός οργανώνει ευκαιρίες 
όπου το παιδί απολαµβάνει έξω στην 
αυλή τον ήλιο ή το γρασίδι  
► Να δώσει προσοχή στη φύση: Η/ Ο 
Νηπιαγωγός οργανώνει ευκαιρίες όπου 
το παιδί έξω στην αυλή επικεντρώνεται 
στις αλλαγές, όταν βρίσκεται στον ήλιο 
και όταν είναι στη σκιά 
► Να χαίρεται µε τη φύση: Όταν βρέ-
χει, µε κατάλληλο ντύσιµο περπατάµε 
στη βροχή και πατάµε µέσα στις λακ-
κούβες µε νερό. 
 
► Να αντιληφθεί τα ζώα ως ζωντανούς 
οργανισµούς: Επίσκεψη σε αγρόκτηµα ή 
σε χώρο όπου το παιδί θα έχει τη δυνα-
τότητα να έρθει σε άµεση επαφή µε ζώα 
και θα µπορεί να παρατηρήσει ότι τρώνε, 
περπατάνε κ. λ. π. 
► Να αντιλαµβάνεται κινδύνους από τη 
συναναστροφή µε ζώα: Μέσα από διά-
φορες δραστηριότητες η/ ο Νηπιαγωγός 
καθοδηγεί το παιδί να αντιληφθεί επικίν-
δυνες συµπεριφορές ζώων: όταν ο σκύ-
λος γρυλίζει, ή η γάτα γουργουρίζει. 
► Να βιώσει ένα αίσθηµα χαράς µε την 
επαφή µε τα ζώα: Να αφουγκραστεί το 
κελάηδισµα των πουλιών, να παίξει µε 
ένα σκύλο.  
 
► Να αποκτήσει εµπειρίες µε οικεία φυ-
τά/ φυτά της περιοχής και της εποχής: 
Η/Ο Νηπιαγωγός οργανώνει δραστηριό-
τητες όπου το παιδί έχει τη δυνατότητα 
να αποκτήσει εµπειρίες µέσα από όλες 
τις αισθήσεις από τα φυτά της περιοχής, 
όπως επίσκεψη σε βαµβακοκαλλιέργειες. 
► Να βιώσει ότι τα φυτά εξυπηρετούν 
κάποιες ανάγκες του ανθρώπου: Η/ Ο 
Νηπιαγωγός οργανώνει δραστηριότητες 
όπου το παιδί έχει τη δυνατότητα να 
αποκτήσει εµπειρίες χρήσης των φυτών 
µέσα από όλες τις αισθήσεις, όπως τη 
χρήση του βαµβακιού. 
► Να βιώσει ένα αίσθηµα χαράς µε την 
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Φυσικό περι-
βάλλον 
 
 

 
 
 
 
 
 
Να αντιληφθεί αλλαγές στις καιρικές 
συνθήκες 

επαφή µε τα φυτά: Η/ Ο Νηπιαγωγός 
φροντίζει να υπάρχουν στην τάξη λου-
λούδια, τα παιδιά µυρίζουν τα λουλούδι-
α, παρατηρούν τους διάφορους χρωµα-
τισµούς 
 
► Να αποκτήσει εµπειρίες µε τις καιρι-
κές αλλαγές: Όταν χιονίζει να συµµετά-
σχει στην κατασκευή χιονάνθρωπου ή να 
παίζει µε τα άλλα παιδιά χιονοπόλεµο 
► Να προσαρµόζεται σε καιρικές αλλα-
γές: Να παρατηρήσει το ρουχισµό µε την 
αλλαγή του καιρού. Η/ Ο Νηπιαγωγός 
οργανώνει διαδικασίες κατά τις οποίες το 
παιδί βιώνει τις αλλαγές του καιρού για 
παράδειγµα 1) όταν βρέχει ανοίγουµε 
την οµπρέλα, 2) στον ήλιο φοράµε κα-
πέλο για τον ήλιο ή γυαλιά ηλίου. Αυτές 
οι δραστηριότητες είναι καλό να πραγ-
µατοποιούνται µπροστά στον καθρέφτη, 
οπότε το παιδί να παρατηρεί τις αλλαγές 
πάνω στο σώµα του σε σχέση µε τον 
καιρό. 

 
 
 
 
 
Τεχνητό Περι-
βάλλον 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να αποδέχεται υλικά/ αντικείµενα και να 
ασχολείται µε αυτά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να χρησιµοποιεί υλικά/ αντικείµενα σκό-
πιµα και κατάλληλα 
 
 
 
 
 

► Να γνωρίσει τα διάφορα υλικά:1) Να 
αντιλαµβάνεται τα υλικά/ αντικείµενα µε 
τις αισθήσεις. Υλικά που µαζί µε τον παι-
δαγωγό τα αντιλαµβάνεται µέσα από την 
αφή τραχιά, σκληρά, µαλακά 2) Να δο-
κιµάζει υλικά και να γνωρίζει διαφορές. 
Υλικά που δοκιµάζοντας να τα πάρει να 
καλείται να γνωρίσει διαφορές, για πα-
ράδειγµα µια µπάλα και ένα µπαλόνι  
Να χρησιµοποιεί τα διάφορα υλικά: 1) 
Να αντιληφθεί και να επαναλαµβάνει τυ-
χαίες χειρωνακτικές ενέργειες µε υλικά. 
Μέσα σε µια λεκάνη µε ρεβίθια να προ-
σπαθήσει να πιάνει τα ρεβίθια ένα ένα µε 
τα δάχτυλά του 3) Να αναγνωρίζει προ-
σωπικό του έργο.  
 
∆ιαθεµατική σύνδεση µε: Αυτοεξυπη-
ρέτηση και Υγιεινή σώµατος (να γνωρί-
σει τη λειτουργικότητα του κουµπώµα-
τος ή δεσίµατος), Βίωση του Εαυτού (να 
ενισχυθεί η λεπτή κινητικότητα), Εισα-
γωγή στη δόµηση της µαθηµατικής σκέ-
ψης (να βιώσει τη σχέση τοπικών και 
χρονικών γεγονότων), κ. λ. π. 
 
► Να συνδέσει µια κίνηση µε ένα εργα-
λείο: Παιχνίδια-εργαλεία από ξύλο ή από 
πλαστικό δίνουν τη δυνατότητα στο παι-
δί µέσα από οργανωµένη δραστηριότητα 
να συνδέσει κάποιες τυπικά αναγνωρίσι-
µες κινήσεις µε εργαλεία, όπως το σφυρί 
► Να ολοκληρώσει µια απλή ή πολλα-
πλή εργασία: Όταν το παιδί καταφέρνει 
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Τεχνητό Περι-
βάλλον 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να εκτελεί για κάποιο χρονικό διάστηµα 
µια εργασία 

να χτυπά µε το παιχνίδι-σφυρί, τότε η/ ο 
παιδαγωγός δοµεί µια δραστηριότητα, 
ώστε το παιδί να χτυπά µε συγκεκριµένο 
στόχο ένα άλλο ξύλο. 
► Να αναγνωρίζει κινδύνους από τη 
χρήση υλικών και εργαλείων: Η/ Ο Νηπι-
αγωγός σε διάφορες ευκαιρίες όπως κα-
τά τη σίτιση δίνει οδηγίες για τους κιν-
δύνους της άστοχης χρήσης του µαχαι-
ριού ή ότι η θέση του µαχαιριού είναι 
πάνω στο τραπέζι και δεν τρέχουµε µε 
αυτό γύρω γύρω στην τάξη. 
 
► Να αναπτύξει την ικανότητα να απο-
δέχεται και να συµµετάσχει σε µια δρα-
στηριότητα για αρκετό χρόνο: ∆ίνεται η 
δυνατότητα στο παιδί να αποδέχεται τη 
δοµή µιας δραστηριότητας και να συµ-
µετάσχει σε αυτήν για αρκετό χρονικό 
διάστηµα, όπως µια κατασκευή µε ζυµά-
ρι 
► Να συνηθίσει θορύβους µιας δραστη-
ριότητας: Για παράδειγµα στη µουσική 
γωνιά 

 

2.10.   ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΚΦΡΑΣΗ  
 
Η δηµιουργικότητα αποβλέπει στην ενίσχυση της σκέψης µέσα από τις προσωπικές επιλο-

γές και προτιµήσεις. Η προσχολική ηλικία είναι η πλέον κατάλληλη για την προαγωγή της δη-
µιουργικής έκφρασης. Μέσα από τις δραστηριότητες στον τοµέα αυτό ενισχύεται η αντίληψη 
και η έκφραση και δίνεται στο παιδί τη δυνατότητα να αποκτήσει την αίσθηση του ωραίου 
και της προσωπικής απόλαυσης. Η ιδιαιτερότητα της κατάστασης των παιδιών µε βαριά νοη-
τική καθυστέρηση καθιστά αναγκαία την οργάνωση δραστηριοτήτων αισθητικής αγωγής, κα-
θώς για παράδειγµα οι µουσικές και ρυθµικές δραστηριότητες δίνουν την ευκαιρία στο παιδί 
να βιώσει τον εαυτό του µέσα από ατοµικές και οµαδικές δραστηριότητες. Άλλωστε το συ-
γκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο κατά βάση εµπερικλείει στόχους που σχετίζονται µε τις αι-
σθήσεις. Απώτερος σκοπός είναι το παιδί µε βαριά νοητική καθυστέρηση να γνωρίσει και να 
προσανατολίζεται στον άµεσο και ευρύ περιβάλλον, να αποκτήσει την αίσθηση του ελεύθε-
ρου χρόνου και να µπορέσει να τον οργανώσει επιτυγχάνοντας έτσι τη διαµόρφωση της προ-
σωπικότητάς του. Το παιδί µαθαίνει να αντιλαµβάνεται το περιβάλλον του µε µια διαφορετική 
διάσταση, καθώς γίνεται συν-δηµιουργός και συν-εκφραστής του «κόσµου των αισθήσεων». 
Λειτουργικές καταστάσεις στην καθηµερινή ζωή: Η µάθηση συνδέεται άµεσα µε 

καταστάσεις των οποίων χαρακτηριστικά είναι το παιχνίδι, η χαρά, το βίωµα και η ελευθερία 
των επιλογών. Το παιδί µε βαριά νοητική καθυστέρηση έχει ανάγκη όπως κάθε άλλο παιδί να 
αφήσει το «σηµάδι» του µέσα από απλά έργα. Οι δραστηριότητες προσανατολίζονται στα 
ενδιαφέροντα, στις ιδιαιτερότητες και στις εµπειρίες των παιδιών, ώστε να διευρυνθεί το ήδη 
γνωστό τους πλαίσιο δράσης σε καθηµερινή βάση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διαφυλάττεται το 
δυναµικό αντίληψης και έκφρασης του παιδιού µέσα από την αποκωδικοποίηση και αναγνώ-
ριση της πραγµατικότητας (προσώπων, αντικειµένων, καταστάσεων) µε εργαλείο τον τοµέα 
της αισθητικής αγωγής υπό µια ευρεία έννοια. Επειδή το παιδί µε βαριά νοητική καθυστέρηση 
µπορεί µόνο επιφανειακά να αντιληφθεί αντικείµενα, καταστάσεις και χώρους, µέσα από αι-
σθητικές δραστηριότητες δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να ενισχυθεί στην παρατήρηση και 
στη διαφοροποίηση µέσα από καταστάσεις που ζει και από εικόνες που παρατηρεί.  
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
Βίωση του 
φυσικού και 
τεχνητού πε-
ριβάλλοντος 
µέσα από τις 
αισθήσεις 

Η/ Ο Νηπιαγωγός µέσα από µια χαλα-
ρή, ευχάριστη και άνετη ατµόσφαιρα 
σε ελεύθερες ή οργανωµένες δραστη-
ριότητες δίνει στο παιδί τη δυνατότητα 
µε λεκτική περιγραφή και φυσική κα-
θοδήγηση: 
 
Να αποκτήσει εµπειρίες µε υλικά και 
αντικείµενα του φυσικού και τεχνητού 
περιβάλλοντος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να αποκτήσει εµπειρίες αντικειµένων 
σε σχέση µε καταστάσεις (χώρου και 
χρόνου) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να αναγνωρίζει και να δηµιουργεί ίχνη 
 

 
 
 
 
 
 
► Να αποκτήσει εµπειρίες µε φυσικό 
υλικό: 1) Η/ Ο Νηπιαγωγός αρχικά, για 
2-3 λεπτά, δίνει υλικό (νερό, άµµο, πη-
λό, ξύλο, πέτρες, χαρτί) στο παιδί και 
το αφήνει να έρθει σε επαφή µε αυτό 
και να πειραµατιστεί. Στη συνέχεια το 
κατευθύνει σε συγκεκριµένη δράση. 2) 
Η/ Ο Νηπιαγωγός οργανώνει δραστη-
ριότητες µε αυτά τα υλικά δίνοντας τη 
δυνατότητα στο παιδί να αποκτήσει 
εµπειρίες από τα χαρακτηριστικά και τις 
ιδιότητες τους. Για παράδειγµα το νερό 
µπορεί να έχει διαφορετικές θερµοκρα-
σίες, να παγώνει και να λιώνει. 
► Να αποκτήσει εµπειρίες για τις ιδιό-
τητες και τη χρήση αντικειµένων (τε-
χνητό περιβάλλον): 1) Το παιδί γεµίζει 
και αδειάζει έναν κουβά µε άµµο ή µε 
κάποιο άλλο υλικό. 2) Η/ Ο Νηπιαγω-
γός οργανώνει δραστηριότητες µε σα-
πουνόφουσκες και µπαλόνι. Το παιδί 
παρατηρεί, παίζει, δηµιουργεί σαπου-
νόφουσκες, φουσκώνει και ξεφουσκώ-
νει µπαλόνι 
 
► Να γνωρίσει τη χρήση των αντικει-
µένων σε καθηµερινές καταστάσεις: 1) 
Χρήση του µαχαιριού, του πιρουνιού κ. 
λ. π. 2) Να αντιληφθεί τη διαφορά α-
νάµεσα στον ήχο του κουδουνιού για 
διάλειµµα και τον ήχο του τηλεφώνου 
► Να αντιλαµβάνεται τη χρήση των 
αντικειµένων σε οργανωµένες κατα-
στάσεις: 1) Η/ Ο Νηπιαγωγός τοποθετεί 
κάποια αντικείµενα ως εµπόδια τα ο-
ποία το παιδί καλείται να ξεπεράσει κα-
τά τη διάρκεια της µετακίνησής του 
στο χώρο 2) Η/ Ο Νηπιαγωγός κρύβει 
κάποιο αντικείµενο κάτω από ένα ύφα-
σµα/ πανί και το παιδί πρέπει να τρα-
βήξει του ύφασµα και να αποκαλύψει 
το αντικείµενο 
 
► Να δηµιουργεί και να παρατηρεί ίχνη 
που προκλήθηκαν από κινήσεις: Η/ Ο 
Νηπιαγωγός δηµιουργεί καταστάσεις 
όπου το παιδί δηµιουργεί ίχνη σε κίνη-
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ση. 1) Με ένα στραγγιστήρι το παιδί µε 
τη βοήθεια της/ του Νηπιαγωγού α-
πλώνει αλεύρι ή άµµο στο τραπέζι. Κα-
τόπιν κάνοντας κινήσεις µε τα δάχτυλα 
πάνω στην επιφάνεια δηµιουργεί σχή-
µατα 2) Μια σακούλα µε νερό στην ο-
ποία υπάρχει µια µικρή τρύπα. Καθώς 
το παιδί µετακινείται και την κρατά α-
φήνει πίσω του ίχνη 
► Να δηµιουργεί και να παρατηρεί τυ-
πώµατα: 1) Αφήνει σηµάδια στο χιόνι 
2) Χρησιµοποιεί την παλάµη του ως 
«σφραγίδα». Η παλάµη βουτηγµένη σε 
δαχτυλοµπογιές και δηµιουργεί αποτυ-
πώµατα στο χαρτί 

 
 
 
Χειροτεχνικές 
δραστηριότη-
τες 

Να γνωρίσει τα µέσα και τα υλικά της 
χειροτεχνίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να αποκτήσει εµπειρίες από τη χρήση 
διάφορων τεχνικών επεξεργασίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να βιώσει τις χειροτεχνικές δραστηριό-
τητες ως µια µορφή επικοινωνίας και 
έκφρασης 
 

► Η/ Ο Νηπιαγωγός οργανώνει δρα-
στηριότητες µέσα από τις οποίες το 
παιδί έρχεται σε επαφή µε υλικά και 
µέσα χειροτεχνίας: πινέλο (διάφορα 
µεγέθη), µαρκαδόροι, ψαλίδι, κηρο-
µπογιές, δαχτυλοµπογιές, διάφορα είδη 
χαρτιού, υφάσµατα, νήµατα, πηλός, 
πλαστελίνη, κόλλα. ∆ίνεται χρόνος στο 
παιδί να ασχοληθεί και να πειραµατιστεί 
µε ή χωρίς βοήθεια µε τα υλικά προκει-
µένου να βιώσει τις διαφορές και τις 
ιδιότητες τους. 
 
∆ιαθεµατική Σύνδεση µε: Βίωση του 
Εαυτού (να αντιλαµβάνεται απτικά ε-
ρεθίσµατα), Σχέση και Αλληλεπίδραση 
µε το Περιβάλλον (να αποδέχεται υλι-
κά/ αντικείµενα και να ασχολείται µε 
αυτά), Εισαγωγή στη δόµηση της επι-
κοινωνίας (να εκπαιδευτεί στο συντονι-
σµό των αισθήσεων), κ. λπ. 
 
► Η/Ο Νηπιαγωγός οργανώνει δρα-
στηριότητες κατά τις οποίες το παιδί 
αποκτά εµπειρίες από τις διάφορες τε-
χνικές επεξεργασίας, από τις πιο απλές 
βασικές µέχρι πιο σύνθετες, ανάλογα 
µε τις δυνατότητες του παιδιού: ζω-
γραφική – ιχνογραφία (ελεύθερο σχέ-
διο, πειραµατισµοί µε χρώµατα), πλα-
στική (πλαστελίνη, ζυµάρι, πηλό), κολ-
λάζ (χρήση κόλλας και άχρηστων υλι-
κών από εφηµερίδες, περιοδικά, όσπρι-
α), χαρτοκοπτική (κόψιµο ή σκίσιµο 
χαρτιού), τυπώµατα κ. λ. π. 
 
► Η/ Ο Νηπιαγωγός οργανώνει δρα-
στηριότητες σε ένα συγκεκριµένο πλαί-
σιο (χρονικά και χωρικά) προκειµένου 
το παιδί να συνδέσει τις δραστηριότη-
τες µε καταστάσεις της ζωής: χριστου-
γεννιάτικη γιορτή, γενέθλια, απόκριες 
κ.λπ. Μέσα από αυτές τις δραστηριότη-
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τες έχει το παιδί τη δυνατότητα να 
συµµετάσχει στο στολισµό και τη δια-
µόρφωση του χώρου της τάξης ή του 
σχολείου και να αποκτήσει εµπειρίες 
έκφρασης και επικοινωνίας (οµαδικές 
δραστηριότητες). 

 
 
 
Μουσική και 
Ρυθµική Α-
γωγή  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να αποκτήσει µουσικές και ρυθµικές 
εµπειρίες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να βιώσει την έννοια του ήχου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να γνωρίσει τα στοιχεία του µουσικού 
ήχου 
 
 
 

► Να αποκτήσει µουσικά βιώµατα:  
1) Η/ Ο Νηπιαγωγός οργανώνει δρα-
στηριότητες συνδυάζοντας µουσικά 
ακούσµατα: κάποιο συγκεκριµένο τρα-
γούδι κατά την προσέλευση και κατά 
την αποχώρηση 2) Το παιδί ακούει ένα 
µουσικό κοµµάτι πάνω σε χαρτί µε τη 
βοήθεια της/ του Νηπιαγωγού ζωγρα-
φίζει µιµούµενο το ρυθµό του κοµµα-
τιού 
► Να αποκτήσει ρυθµικές εµπειρίες:  
1) Το παιδί µε τη βοήθεια της/ του Νη-
πιαγωγού συνοδεύει ρυθµικά µε παλα-
µάκια, γονυκρότηµα, στράκες κ.λπ. ένα 
τραγούδι 2) Η/ Ο Νηπιαγωγός τοποθε-
τεί τα χέρια του παιδιού πάνω στα η-
χεία ενός ηχοσυστήµατος προκειµένου 
να βιώσει τις ρυθµικές – παλµικές δο-
νήσεις, χτυπώντας παράλληλα το ρυθ-
µό ελαφρά στην πλάτη του. 
 
► Να αποκτήσει ηχητικές εµπειρίες: 1) 
Η/ Ο Νηπιαγωγός τραγουδά στο αυτί 
του παιδιού ή παράγει ήχους από διά-
φορα αντικείµενα προκειµένου να 
στρέψει το παιδί το βλέµµα του. 2) Το 
παιδί καλείται να συνδέσει ήχους µε 
πρόσωπα, αντικείµενα ή ζώα. Για πα-
ράδειγµα τον ήχο της καµπάνας της 
εκκλησίας ή τον ήχο του κουδουνιού 
του σχολείου για το διάλειµµα 
► Να αρθρώνει διάφορους ήχους:  
1) Μπροστά στον καθρέφτη µε τη βοή-
θεια κάποιου µουσικού – ρυθµικού ή 
ηχητικού ερεθίσµατος το παιδί παρο-
τρύνεται να αναπαράγει κάποιον ήχο 
(φ, ζ, α, ε, κ. λ. π.) 2) Σε σχέση µε κά-
ποιον ήχο ή φθόγγο που παράγει το 
παιδί η/ ο Νηπιαγωγός µε ανάλογο 
ρυθµικό ερέθισµα, όπως ελαφρύ χτύ-
πηµα στην πλάτη προσπαθεί να δοµή-
σει, να οργανώσει τον ήδη παραγόµενο 
ήχο, όπως σε σταθερό ρυθµικό α,α,α, ή 
σε συνεχόµενο αααααααα 
 
► Να αντιληφθεί την έννοια της διάρ-
κειας και της παύσης: 1) Το παιδί κα-
λείται µε τη βοήθεια της/του Νηπιαγω-
γού να χτυπήσει παλαµάκια ή να κινη-
θεί γρήγορα ή αργά ανάλογα µε το 
µουσικό-ρυθµικό ερέθισµα 2) Όταν το 
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Μουσική και 
Ρυθµική Α-
γωγή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να γνωρίσει τα µουσικά όργανα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να βιώσει τη µουσική ως µέσο έκφρα-
σης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

παιδί ακούει ένα τραγούδι που του α-
ρέσει και παράγει κάποιον ήχο, µε τη 
βοήθεια της/του Νηπιαγωγού µαθαίνει 
να σταµατά µόλις σταµατήσει το τρα-
γούδι 
► Να αποκτήσει εµπειρίες έντασης:  
1) Μπροστά στο κασετόφωνο βάζοντας 
τα µπάσα η/ο Νηπιαγωγός τοποθετεί τα 
χέρια του παιδιού στα ηχεία και αλλάζει 
την ένταση 2) Η/Ο Νηπιαγωγός µιλά 
στο παιδί άλλοτε δυνατά και άλλοτε πιο 
σιγά προσαρµόζοντας την ένταση της 
φωνής του ανάλογα µε την κατάσταση, 
για παράδειγµα αυξάνει την ένταση ό-
ταν είναι να του επισηµάνει κάτι και 
την χαµηλώνει κάνοντάς την πιο γλυκιά 
όταν είναι να το επιβραβεύσει για κάτι 
που έκανε 
 
► Να πειραµατιστεί µε τα µουσικά – 
ρυθµικά όργανα: 1) Η/ Ο Νηπιαγωγός 
δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να δοκι-
µάσει και να πειραµατιστεί µε το ντέφι, 
τα κουδουνάκια, το ταµπουρίνο, τις 
µαράκες κ. λ. π. (µουσικά – ρυθµικά 
όργανα του Συστήµατος Orff) 2) Αν 
υπάρχει δυνατότητα το παιδί πρέπει να 
γνωρίσει και άλλα µουσικά όργανα ό-
πως πνευστά (φλογέρα) 
► Να κάνει χρήση κάποιου µουσικού 
οργάνου: 1) Το παιδί µε ή χωρίς τη 
βοήθεια της/ του Νηπιαγωγού χτυπά 
ρυθµικά το ταµπουρίνο ως συνοδεία σε 
κάποιο τραγούδι 2) Η/ Ο Νηπιαγωγός 
χρησιµοποιεί κάποιο ή κάποια µουσικά 
όργανα για να δοµήσει δραστηριότη-
τες: η προετοιµασία για την αποχώρη-
ση συνοδεύεται από τον ήχο του ντε-
φιού 
 
► Η µουσική ως µέσο ενεργοποίησης 
και χαλάρωσης: Η/ Ο Νηπιαγωγός συν-
δυάζει έντονη µουσική ή ρυθµό για να 
ενεργοποιήσει το παιδί στην κίνηση και 
χαλαρωτική, όταν το παιδί χρειάζεται 
να χαλαρώσει 
► Να εκφράζεται µέσα από κινήσεις: 
1) Μέσα από µιµητικές κινήσεις και χει-
ρονοµίες: Το παιδί µε τη βοήθεια της/ 
του Νηπιαγωγού µιµείται κινήσεις από 
κάποιο τραγουδοπαιχνίδι «Χαρωπά τα 
δυο µου χέρια» 2) Μέσα από αυτοσχέ-
διες, χορευτικές κινήσεις: Μουσικά 
κοµµάτια µε απλές ρυθµικές δοµές δί-
νουν τη δυνατότητα για εκµάθηση α-
πλών κινήσεων (π.χ. ένα βήµα µπρο-
στά ένα πίσω, παλινδροµική κίνηση του 
σώµατος) 
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Μουσική και 
Ρυθµική Α-
γωγή 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να αποκτήσει κοινωνικές εµπειρίες µέ-
σα από µουσικές – ρυθµικές δραστη-
ριότητες 
 

► Να συνοδεύει ηχητικά κάποιο τρα-
γούδι: Ανάλογα µε τους ήχους, συλλα-
βές που παράγει το παιδί µαθαίνει να 
συνοδεύει ηχητικά ένα αγαπηµένο τρα-
γούδι, αλλάζοντας µε τη βοήθεια της/ 
του Νηπιαγωγού το χρώµα ή την έντα-
ση ή τη διάρκεια της φωνής του 
 
∆ιαθεµατική σύνδεση µε: Εισαγωγή 
στη δόµηση της επικοινωνίας (να εξα-
σκήσει τα όργανα οµιλίας), Σχέση και 
Αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον (να 
βιώσει την παρουσία των Άλλων), Βίω-
ση του Εαυτού (να αντιλαµβάνεται ή-
χους και θορύβους), κ. λ. π. 
 
► Η/ Ο Νηπιαγωγός οργανώνει οµαδι-
κές µουσικές δραστηριότητες προκει-
µένου τα παιδιά να συµµετάσχουν στη 
µουσική γωνία σε ένα µουσικό δρώµε-
νο, συνοδεύοντας για παράδειγµα ρυθ-
µικά ένα τραγούδι 
► Στα πλαίσια διαφόρων εορτών (σχο-
λικών, θρησκευτικών, εθνικών) και πο-
λιτιστικών εκδηλώσεων οργανώνονται 
διάφορες µουσικές δραστηριότητες ή η 
µουσική πλαισιώνει ένα µέρος των εκ-
δηλώσεων αυτών 

 
 
Μορφές θεα-
τρικής έκ-
φρασης 

Να αποκτήσει εµπειρίες µε αντικείµενα, 
πρόσωπα και καταστάσεις µέσα από το 
παιχνίδι (µιµητικό, ρόλων) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να γνωρίσει το κουκλοθέατρο και το 
παιχνίδι µε τις κούκλες ως µέσο έκ-
φρασης 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Να χρησιµοποιεί διάφορα µέσα/ υλι-
κά ως µια µορφή έκφρασης: Σε γωνίες 
απασχόλησης (γωνία κουκλόσπιτου ή 
γωνιά µε καθρέφτη) το παιδί πειραµα-
τίζεται µε διάφορα είδη ενδυµασίας 
(γυαλιά, καπέλα, ρουχισµός) πάνω στο 
σώµα του και παρατηρεί τον εαυτό του 
στον καθρέφτη  
► Να µιµηθεί κινήσεις ή ήχους από 
ζώα: Η/ Ο Νηπιαγωγός οργανώνει δρα-
στηριότητες όπου το παιδί φορά µια 
µάσκα κάποιου ζώου ή είναι βαµµένο 
το πρόσωπο του παιδιού στη µορφή 
κάποιου ζώου. Το παιδί καλείται να µι-
µηθεί τον ήχο ή την κίνηση του ζώου 
 
► Να γνωρίσει τις διάφορες κούκλες: 
Κάθε είδος κούκλας παρέχει στο παιδί 
διαφορετικές εµπειρίες 1) Κούκλες και 
αρκουδάκια στο κουκλόσπιτο 2) ∆α-
κτυλοκούκλες, µαριονέτες, κούκλες 
κουκλοθέατρου, φιγούρες καραγκιόζη.  
► Να παρακολουθεί µια παράσταση 
κουκλοθέατρου: Η/Ο Νηπιαγωγός παί-
ζει µια παράσταση στη γωνιά του κου-
κλοθέατρου.  
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Να γνωρίσει το θέατρο σκιών και τις 
αλλαγές στις διάφορες µορφές 
 
 
 
 
 
 
Να βιώσει τις διάφορες µορφές θεατρι-
κής έκφρασης ως κοινωνικού γεγονό-
τος 

► Να πειραµατιστεί µε τα φώτα:  
1) Να αποκτήσει εµπειρίες της σκιάς 
του σώµατός του και άλλων αντικειµέ-
νων 2) Να αντιληφθεί κινήσεις και 
χρωµατισµούς των φώτων  
► Να παρακολουθήσει µια παράσταση 
θεάτρου σκιών: Η/ Ο Νηπιαγωγός παί-
ζει µια παράσταση θεάτρου σκιών 
 
► Στα πλαίσια διαφόρων εορτών (σχο-
λικών, θρησκευτικών, εθνικών) και πο-
λιτιστικών εκδηλώσεων οργανώνονται 
διάφορες δραστηριότητες θεατρικής 
έκφρασης κατά τις οποίες δίνεται η δυ-
νατότητα στο παιδί να συµµετάσχει µε 
οποιοδήποτε τρόπο. 

 
1ο ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

 
 

 

ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΩΜΑΤΟΣ 

 
Να αποδέχεται το πλύσιµο από άλ-

λους (να αναγνωρίζει τα αντικείµενα του 
µπάνιου ή πλυσίµατος)  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΓΛΩΣΣΑ) 

 
Να αναγνωρίζει ερεθίσµατα 

(να αποδέχεται απτικά ερεθίσµατα) 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΕΚ-
ΦΡΑΣΗ 

 
Να αποκτήσει εµπειρίες 

µε υλικά και αντικείµενα του 
φυσικού και τεχνητού 

περιβάλλοντος (να αποκτή-
σει εµπειρίες για τις ιδιότη-
τες και τη χρήση αντικειµέ-

νων) 

ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΜΕ 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Να εντάσσεται στο 

κοινωνικό σύνολο (να δο-
µήσει συνήθειες/ ρουτίνες 
σε σχέση µε το σώµα και 

µε το περιβάλλον) 

ΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ 
 

Να βιώσει το σώµα του 
µέσα από το δέρµα του 

(να έρθει το δέρµα του παιδιού 
σε επαφή µε διαφορετικό υλικό) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

 
Να βιώσει τη διάσταση του χώρου 
σε καθορισµένες χρονικές δοµές 

(να βιώσει τη διάρκεια παραµονής 
στο χώρο που πλένουµε τα χέρια) 

Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ 
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∆ραστηριότητες για όλα τα γνωστικά αντικείµενα 
1. Βίωση του Εαυτού: Η/ Ο Νηπιαγωγός βάζει σε µια λεκάνη χλιαρό νερό και σαπούνι 

µε απαλό άρωµα και πλένει τα χέρια του παιδιού χρησιµοποιώντας διάφορα σφουγγά-
ρια (µαλακής ή σκληρής υφής). Φροντίζει να δίνει ερεθίσµατα στο εσωτερικό και εξω-
τερικό µέρος της παλάµης, µία στο ένα χέρι µία στο άλλο. 

2. Αυτοεξυπηρέτηση και Υγιεινή Σώµατος: Χρησιµοποιούνται σταθερά τα ίδια υλικά 
για τη διαδικασία του πλυσίµατος των χεριών. Στο τέλος η/ ο Νηπιαγωγός ζητά από 
το παιδί να της/ του δώσει τα χέρια για να τα σκουπίσει µε την πετσέτα (µπορεί να 
προτιµηθεί ένα συγκεκριµένο χρώµα πετσέτας για κάθε παιδί). 

3. Εισαγωγή στη ∆όµηση της Επικοινωνίας (Γλώσσα): Κατά τη διάρκεια του πλυ-
σίµατος των χεριών επιλέγεται η θερµοκρασία του νερού να µην είναι πάντα ίδια ή τα 
σφουγγάρια να είναι διαφορετικής υφής ή τα σαπούνια διαφορετικής οσµής. Αν υ-
πάρχει άµεσα ζεστό νερό µπορεί η/ ο Νηπιαγωγός να δώσει στο παιδί ερεθίσµατα 
σταδιακής αλλαγής τη θερµοκρασίας του νερού. 

4. Εισαγωγή στη ∆όµηση της Μαθηµατικής Σκέψης (Μαθηµατικά): Η/ Ο Νηπια-
γωγός πριν το φαγητό πλένει τα χέρια του παιδιού. Μπορεί να δηµιουργήσει επιπλέον 
µια άνετη και ήρεµη ατµόσφαιρα µε απαλή, χαλαρωτική µουσική. Καλό είναι κατά τη 
διάρκεια του πλυσίµατος να επιλέγεται µια συγκεκριµένη µουσική που όταν θα σταµα-
τά θα δηλώνει το τέλος της δραστηριότητας. 

5. Σχέση και Αλληλεπίδραση µε το Περιβάλλον: Η/ Ο Νηπιαγωγός έχοντας δοµήσει 
τη διαδικασία του πλυσίµατος ακολουθεί την ίδια σειρά στην εκτέλεσή της δίνοντας 
στο παιδί τη δυνατότητα να αναγνωρίσει και να αποδέχεται τους κανόνες ή και τα α-
ντικείµενα που σχετίζονται µε τη διαδικασία αυτή. 

6. ∆ηµιουργία – Έκφραση: Το παιδί µε τη βοήθεια της/ του Νηπιαγωγού γεµίζει ή α-
δειάζει τη λεκάνη µε το νερό ή βουτά το σφουγγάρι στο νερό και µετά το στραγγίζει 
µε τα δύο του χέρια. 

 
Υλικά και Μέσα 

• Νερό, σφουγγάρια, σαπούνι, πετσέτα, λεκάνη 
 
Αξιολόγηση  

• Η αξιολόγηση γίνεται για κάθε γνωστικό αντικείµενο ξεχωριστά. Ελέγχεται ο 
βαθµός βοήθειας που χρειάζεται το παιδί για να ολοκληρώσει τη συγκεκριµένη 
δραστηριότητα. Επίσης ελέγχεται σε ποιο βαθµό έχει κατακτήσει ένα παιδί κά-
ποιες βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση του συγκε-
κριµένου στόχου. Οι µορφές αξιολόγησης είναι οι προτεινόµενες του 
∆.Ε.Π.Π.Σ.: αρχική/ διαγνωστική, διαµορφωτική/ σταδιακή και τελική/ συνολι-
κή. Απαραίτητη είναι η συστηµατική παρατήρηση και καταγραφή όλων εκεί-
νων των αντιδράσεων του παιδιού που θα συµβάλουν σε µια πιο αντικειµενική 
αξιολόγηση.  

 
Εξατοµικευµένο Πρόγραµµα 

• Το συγκεκριµένο σχέδιο µπορεί και πρέπει να λάβει χώρα εξατοµικευµένα κα-
θώς βασίζεται σε ατοµικές δεξιότητες και ικανοποιεί ατοµικές ανάγκες. Ίσως να 
χρειαστεί η/ ο Νηπιαγωγός να προσαρµόσει τον περιβάλλοντα χώρο στις ατο-
µικές ανάγκες του κάθε παιδιού ή να κάνει χρήση διαφορετικού υλικού, καθώς 
κάθε παιδί έχει ξεχωριστές ικανότητες και ευαισθησίες (όσον αφορά για παρά-
δειγµα την αίσθηση της αφής ή της οσµής) 
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 Εµπλοκή Γονέων:  

• Πριν ακόµα ξεκινήσει η οργάνωση αυτής της διαδικασίας η/ο Νηπιαγωγός ενη-
µερώνεται για τις συνήθειες του παιδιού κατά τη διάρκεια του πλυσίµατος, 
προκειµένου να οργανωθούν οι οικείες εµπειρίες του παιδιού για να αισθανθεί 
αυτό άνετα. Κατόπιν γίνεται ενηµέρωση στους γονείς για τον τρόπο που γίνε-
ται η χρήση των υλικών, την τοποθέτηση του σώµατος του παιδιού, τη δια-
µόρφωση του χώρου, καθώς και την προετοιµασία της διαδικασίας (έναρξη και 
λήξη).  

 
2ο ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

 

 

ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΩΜΑΤΟΣ 

 
Να προσέχει την εξωτερική του 
εµφάνιση (να αποκτήσει κριτική 
άποψη µε την εµφάνισή του) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΓΛΩΣΣΑ) 

 
Να εξασκήσει τα όργανα οµιλίας  

(να παρατηρήσει το πρόσωπό του 
µπροστά στον καθρέφτη) 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΕΚΦΡΑΣΗ 
Να αποκτήσει εµπειρίες µε 

υλικά και αντικείµενα του φυ-
σικού και τεχνητού περιβάλλο-
ντος (να αποκτήσει εµπειρίες 
για τη χρήση και τις ιδιότητες 

των αντικειµένων) 

ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΜΕ 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Να αποδέχεται υλικά/ α-
ντικείµενα να ασχολείται 
µε αυτά (να γνωρίσει τα 

διάφορα υλικά) 

ΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ 
 

Να ενισχυθεί η λεπτή κινητικότητα 
(να χρησιµοποιεί όλη την παλάµη) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

 
Να συµµετάσχει στην οργάνωση του 
χώρου (να οργανώσει και να συµµε-

τάσχει στη δοµή του χώρου) 

Οι Απόκριες 

 

∆ραστηριότητες για όλα τα γνωστικά αντικείµενα 
 
1. Βίωση του Εαυτού: Η/Ο Νηπιαγωγός βάζει µέσα σε µια λεκάνη κοµφετί και την το-

ποθετεί µπροστά στο παιδί. Το παιδί µε ή χωρίς τη βοήθειά της/ του βάζει το ένα χέρι 
του (ή και τα δύο ανάλογα µε το µέγεθος της λεκάνης). Αρχικά κάνει κάποιες ελεύθε-
ρες κινήσεις µέσα στα κοµφετί και κατόπιν η/ ο Νηπιαγωγός παροτρύνει να πιάσει 
κοµφετί µε την παλάµη του, να σηκώσει το χέρι ψηλά και µετά να ανοίξει την παλάµη 
και να αφήσει να πέσουν τα κοµφετί µέσα στη λεκάνη πάλι. 

 51



2. Αυτοεξυπηρέτηση και Υγιεινή Σώµατος: Μπροστά στον καθρέφτη δίνεται η δυ-
νατότητα στο παιδί να πειραµατιστεί µε διάφορα καπέλα, γυαλιά, µάσκες και να δείξει 
µε όποιο τρόπο µπορεί (λεκτικά/ µη λεκτικά) αν του αρέσει κάτι. Η/ Ο Νηπιαγωγός 
συνοδεύει και παροτρύνει το παιδί λεκτικά. 

3. Εισαγωγή στη ∆όµηση της Επικοινωνίας (Γλώσσα): Η/ Ο Νηπιαγωγός κάθεται 
µε το παιδί µπροστά στον καθρέφτη και παροτρύνει το παιδί να κάνει κινήσεις της 
στοµατικής περιοχής: βγάζει τη γλώσσα για να κοροϊδέψει, χαµογελά, γελά (ενώ το 
γαργαλάει), ανοίγει το στόµα σα λύκος, κάνει διάφορες γκριµάτσες (θυµώνω, κλαίω 
κ.λπ.) 

4. Εισαγωγή στη ∆όµηση της Μαθηµατικής Σκέψης (Μαθηµατικά): Με τη βοή-
θεια της/ του Νηπιαγωγού συµµετάσχει στον αποκριάτικο στολισµό της τάξης: κρεµά 
στον τοίχο µάσκες, από τη µια µεριά στην άλλη γιρλάντες, σε κάποια άλλα σηµεία 
σερπαντίνες κ.λπ.   

5. Σχέση και Αλληλεπίδραση µε το Περιβάλλον: Η/Ο Νηπιαγωγός δίνει διαφορετικά 
είδη χαρτιού στο παιδί και καλείται το παιδί να πειραµατιστεί µε την υφή τους, τη δυ-
νατότητα σκισίµατος: από εφηµερίδες, κανσόν, γκοφρέ, χαρτί περιτυλίγµατος, κ.λπ.   

6. ∆ηµιουργία – Έκφραση: Η/Ο Νηπιαγωγός βοηθά το παιδί να φτιάξει από γλασέ 
χαρτί µε διακορευτή κοµφετί, το οποίο συγκεντρώνει µέσα σε µια λεκάνη (αυτό µπο-
ρεί να είναι και το υλικό για τη δραστηριότητα στο αντικείµενο Βίωση του Εαυτού)  

 
Υλικά και Μέσα 

• Χαρτί (γλασέ, γκοφρέ, κανσόν κ.λπ.), κοµφετί, λεκάνη, σερπαντίνες, διακο-
ρευτής 

 
Αξιολόγηση 

• Η αξιολόγηση γίνεται για κάθε γνωστικό αντικείµενο ξεχωριστά. Ελέγχεται ο 
βαθµός βοήθειας που χρειάζεται το παιδί για να ολοκληρώσει τη συγκεκριµένη 
δραστηριότητα. Επίσης ελέγχεται σε ποιο βαθµό έχει κατακτήσει ένα παιδί κά-
ποιες βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση του συγκε-
κριµένου στόχου. Οι µορφές αξιολόγησης είναι οι προτεινόµενες του 
∆.Ε.Π.Π.Σ.: αρχική/ διαγνωστική, διαµορφωτική/ σταδιακή και τελική/ συνολι-
κή. Απαραίτητη είναι η συστηµατική παρατήρηση και καταγραφή όλων εκεί-
νων των αντιδράσεων του παιδιού που θα συµβάλουν σε µια πιο αντικειµενική 
αξιολόγηση.  

Εξατοµικευµένο Πρόγραµµα 
• Όλες οι δραστηριότητες εκτός από αυτές στην Εισαγωγή στη δόµηση της µα-

θηµατικής σκέψης και στη Σχέση και Αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον χρειά-
ζονται εξατοµίκευση προκειµένου να ενισχυθεί το παιδί στο στόχο που τέθηκε. 
Άλλωστε αυτό φαίνεται και από τον τρόπο που είναι οργανωµένες. 

 
Εµπλοκή Γονέων 

• Θα µπορούσε να προταθεί στους γονείς να ακολουθήσουν έναν ανάλογο στο-
λισµό ή ανάλογη διαδικασία στολισµού του δωµατίου του παιδιού. 
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2.11.  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ/ ΤΟΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ 
 

2.11.1.  Μεθοδολογία ειδικής εκπαιδευτικής παρέµβασης 
 

2.11.1.1. Εκπαιδευτική διάγνωση 
Η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας βασίζεται στο αναπτυξιακό και µαθησιακό επί-

πεδο του παιδιού. Προκειµένου αυτό να επιτευχθεί και να γίνει γνωστό απαιτείται αρχικά συ-
στηµατική παρατήρηση και καταγραφή των ικανοτήτων του παιδιού στους διάφορους τοµείς 
ανάπτυξης, όπως αυτοί εκπροσωπούνται από τα γνωστικά αντικείµενα. Με βάση τους στό-
χους που τίθενται στο συγκεκριµένο Αναλυτικό Πρόγραµµα η/ ο Νηπιαγωγός δηµιουργεί µια 
λίστα µε βασικές δεξιότητες που θα ανταποκρίνονται σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό στο 
επίπεδο του παιδιού. Στην περίπτωση µιας συµπεριφοράς ή µιας δεξιότητας που έχει παρατη-
ρηθεί, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται έλεγχος ως ένα είδος επιβεβαίωσης αυτού που εντο-
πίστηκε. Σε αυτό το σηµείο είναι σηµαντικό να συµβάλουν και άλλα άτοµα από το χώρο του 
σχολείου (ψυχολόγος, εργοθεραπεύτρια κ.λπ.) προκειµένου να διασφαλιστεί µια πιο επικυ-
ρωµένη και διεπιστηµονική γνώµη. Σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται για αξιολόγηση αλλά 
για τη δηµιουργία µιας πλήρους εικόνας για τα ατοµικά µαθησιακά βήµατα του παιδιού. Όσο 
και αν η εκπαιδευτική διάγνωση είναι έργο διεπιστηµονικής οµάδας, η/ ο Νηπιαγωγός πρέπει 
να είναι σε θέση να απαντήσει σε ερωτήµατα όπως: τι µπορούν να κάνουν τα παιδιά, τι µπο-
ρούν να κάνουν µε µικρή βοήθεια και τι µπορούν να κάνουν µόνο µε αρκετή βοήθεια. Η εξα-
κρίβωση του µαθησιακού προφίλ και των δυνατοτήτων του παιδιού βοηθά την/ τον Νηπια-
γωγό να οργανώσει καλύτερα τις µελλοντικές µαθησιακές διαδικασίες που θα το ενισχύσουν 
στην περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων του.  

Η εκπαιδευτική διάγνωση είναι µια διαδικασία που πραγµατοποιείται ως επί το πλείστον 
στην αρχή της χρονιάς, αλλά πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς να συγκε-
ντρώνονται δεδοµένα από παρατηρήσεις που θα συµβάλουν στην περαιτέρω οργάνωση του 
µαθήµατος και στην αξιολόγηση του παιδιού σε τακτά χρονικά διαστήµατα.  

 

2.11.1.2. Εξατοµίκευση 
Η εκπαιδευτική διαδικασία για τα παιδιά µε βαριά νοητική καθυστέρηση συµπεριλαµβάνει 

όλες τις παιδαγωγικές καταστάσεις, από απλές µορφές φροντίδας και εξατοµικευµένη παρέµ-
βαση µέχρι οµαδικές δραστηριότητες. Η ιδιαιτερότητα αυτής της οµάδας αλλά και η ηλικία 
τους προϋποθέτουν περισσότερη εξατοµίκευση προκειµένου να σταθεροποιηθούν οποιεσδή-
ποτε κατακτηµένες ικανότητες, τις οποίες αρχικά το παιδί τις εκτελεί µε τη βοήθεια της/του 
Νηπιαγωγού και σταδιακά αυτονοµείται. Η συχνά περιορισµένη ικανότητα του παιδιού µε βα-
ριά νοητική καθυστέρηση να αντεπεξέρχεται σε µαθησιακές καταστάσεις καθιερώνει επιτακτι-
κή την ανάγκη η/ο Νηπιαγωγός να αναφέρεται στο κάθε παιδί ατοµικά. Ειδικά στις δραστη-
ριότητες και στους τοµείς εκείνους που προάγουν την κατάκτηση βασικών ικανοτήτων και 
αναγκών είναι απαραίτητη η εξατοµικευµένη παρέµβαση. Η εξατοµίκευση επιλέγεται από 
την/τον Νηπιαγωγό ανάλογα µε την περίπτωση µιας δραστηριότητας στην οποία απαιτείται 
να δοθούν περισσότερα ερεθίσµατα στο παιδί, να καταγραφούν οι αντιδράσεις του και να 
συγκριθούν συµπεριφορές που επιβεβαιώνουν την κατάκτηση του επιδιωκόµενου στόχου.  

2.11.2. ∆ιδακτικό πρόγραµµα 
Ο σχεδιασµός του διδακτικού προγράµµατος είναι η πιο σηµαντική διαδικασία για την επί-

τευξη των διδακτικών στόχων. Τα βασικά ερωτήµατα που πρέπει να απαντηθούν πριν το 
σχεδιασµό του διδακτικού προγράµµατος είναι: Τι και πώς πρέπει να µάθει το παιδί; Απώτε-
ρος σκοπός είναι η οικείωση µε το περιβάλλον. Για αυτό τα γνωστικά αντικείµενα και οι δρα-
στηριότητες δοµούνται και οργανώνονται µε βάση τις λειτουργικές καταστάσεις στην καθη-
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µερινή ζωή. Αυτές οι καταστάσεις αποβλέπουν στην αµεσότητα και βιωσιµότητα των δρα-
στηριοτήτων. Προκειµένου το παιδί µε βαριά νοητική καθυστέρηση να ενεργοποιηθεί και να 
συµµετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία χρειάζεται να ικανοποιούνται οι βασικές του ανά-
γκες. Επίσης έχει ανάγκη από µια σταθερή δοµή των ρυθµών της σχολικής ζωής µε εναλλαγές 
παιχνιδιού, εκτόνωσης και χαλάρωσης. 

«Γενικότερα, οι διδακτικές αρχές που πρέπει να διέπουν την παιδαγωγική διδακτική εργα-
σία είναι: 

1. Τα Προγράµµατα να είναι προσαρµοσµένα στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των µαθη-
τών 

2. Το διδακτικό πρόγραµµα να σχεδιάζεται µε βάση το κοινωνικό και πολιτισµικό περι-
βάλλον του µαθητή 

3. Η διδασκαλία να σηµατοδοτείται από µια παιδοκεντρική αντίληψη 
4. Να χρησιµοποιούνται µέσα διδασκαλίας µε προσεκτική και προγραµµατισµένη επιλογή 

από τον εκπαιδευτικό 
5. Να παρέχονται δεξιότητες χρήσιµες για την καθηµερινή πρακτική 
6. Να επιχειρείται συχνή διαγνωστική αξιολόγηση και παιδαγωγική παρέµβαση 
7. Να επιδιώκεται η εµπέδωση, εφαρµογή και γενίκευση των προσφερόµενων γνώσεων 

και δεξιοτήτων µέσω της συνεχούς επανάληψης και εξάσκησης κεκτηµένων γνώσε-
ων» (Σούλης 2000, 44)  

 

2.11.3. Αξιολόγηση 
Ένα βασικό στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η αξιολόγηση, που όσο πιο συστη-

µατική και οργανωµένη µπορεί να είναι τόσο πιο δυναµικά σηµαντικά είναι τα αποτελέσµατά 
της. Η αξιολόγηση αφορά κάθε παιδί µεµονωµένα, την οµάδα στο σύνολό της και την εκπαι-
δευτική διαδικασία. Αποβλέπει στην εκτίµηση των δυνατοτήτων των παιδιών µε απώτερο 
σκοπό την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την επανεκτίµηση των δυνα-
τοτήτων των παιδιών για έναν περαιτέρω σχεδιασµό των δραστηριοτήτων.  

Η δοµή των δραστηριοτήτων στο Νηπιαγωγείο δεν προάγει µια τυποποιηµένη µορφή µά-
θησης και για αυτό µιλώντας για αξιολόγηση δε γίνεται λόγος για αξιολόγηση της επίδοσης 
και απόδοσης των παιδιών σε κάποια «µαθήµατα». Επιπλέον, ιδιαίτερα για το χώρο της Ειδι-
κής Αγωγής µια παιδαγωγική και ψυχολογική αξιολόγηση πρέπει να συµπεριλαµβάνει τα χα-
ρακτηριστικά στοιχεία του παιδιού και να δίνει µια ολοκληρωµένη εικόνα της προσωπικότητάς 
του. Η αξιολόγηση µπορεί να γίνεται περιγραφικά µε χαρακτηρισµούς που να ενισχύουν τη 
σωστή εκτίµηση των δυνατοτήτων των παιδιών και να µη φέρνουν στο προσκήνιο τις αδυ-
ναµίες του. Για παράδειγµα ο έλεγχος των ικανοτήτων µε εκφράσεις, όπως «κατέχει – δεν 
κατέχει» ή «ναι – όχι» δε δίνει µια εικόνα του παιδιού, ως ολότητας που δρα και αλληλεπιδρά 
µέσα σε έναν παιδαγωγικό χώρο. Η/Ο Νηπιαγωγός µέσα από συστηµατική παρατήρηση κα-
ταγράφει στοιχεία, καταστάσεις, γεγονότα που θεωρεί σηµαντικά γι’ αυτήν/-όν αλλά και για 
το ίδιο το παιδί. Η ιδιαιτερότητα της κατηγορίας αυτής καθιστά πολλές φορές λειτουργικά 
αδύνατο να επιτευχθεί κάποιος στόχος µέσα σε λίγο χρονικό διάστηµα προκειµένου να αι-
σθανθεί η/ο Νηπιαγωγός ότι έχει καταφέρει κάτι. Τα βήµατα ανάπτυξης του παιδιού είναι α-
πειροελάχιστα και εποµένως η αξιολόγηση είναι ακόµα πιο δύσκολη, καθώς πρέπει να ελέγχο-
νται οι πιο λεπτοµερείς αλλαγές. Ακόµα και ένα βλέµµα του παιδιού κάποια δεδοµένη στιγµή 
προς την/τον Νηπιαγωγό µπορεί να σηµαίνει πολλά. Στη δεδοµένη στιγµή αυτό που µετρά 
είναι όχι µόνο η αντίδραση του παιδιού αλλά και το περιβαλλοντικό και διαπροσωπικό πλαίσιο 
που προκάλεσε τη συγκεκριµένη αντίδραση. Το βλέµµα είναι ένα υλικό εκτίµησης για την/ 
τον Νηπιαγωγό όπως σε κάθε άλλη περίπτωση θα µπορούσε να είναι µια ζωγραφιά ή ένα 
δείγµα γραφής. Η αξιολόγηση θα πρέπει να κινείται στο εύρος των γνωστικών αντικειµένων 
που περιγράφονται στο αναλυτικό πρόγραµµα, έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοίχηση.  
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2.12.  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΧΕ-
ΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

2.12.1. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
Το διδακτικό υλικό πρέπει αρχικά να µην είναι διαφορετικό από αυτό που γνωρίζει και 

χρησιµοποιεί το παιδί στην καθηµερινή του ζωή. Πρέπει δηλαδή να του είναι οικείο, να έχει 
χαρακτηριστικά ή ιδιότητες, ώστε να το αναγνωρίζει σε διαφορετικούς χώρους και να κατα-
νοεί τον τρόπο χρήσης και τη λειτουργία του (παραδείγµατος χάριν το κουτάλι). Απαραίτητο 
είναι επίσης να προσαρµόζεται στις δυνατότητες του παιδιού ανάλογα φυσικά µε το στόχο 
που τίθεται κάθε φορά. Θέτοντας ως βάση την οικείωση µε το περιβάλλον χρησιµοποιείται 
οποιαδήποτε µορφή και είδος υλικού που θα ενισχύσει το παιδί µε βαριά νοητική καθυστέρη-
ση στην ικανοποίηση των βασικών του αναγκών. 

 
ΦΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
• Νερό 
• Άµµος (διάφορα είδη) 
• Ξύλο 
• Όσπρια (φακές, φασόλια, ρεβίθια) 
• Φρούτα εποχής 
• Ξηροί καρποί 
• Φύλλα/ φυλλώµατα 
• Στάρι 
• Πηλός 
 
ΑΛΛΟ ΒΑΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
• Μαλλί (κορδόνια, σχοινιά κ.λπ.) 
• Ύφασµα (δέρµα, πανιά, κ. λ. π.) 
• Χαρτί (εφηµερίδας, τάπητας κ. λ. π.) 
• Χαρτόνια (από κουτιά, από ρολά κ. λ. π.) 
• Κρέµες/ Μπογιές προσώπου 
• Σαπούνι/ Σαµπουάν/ Αφρόλουτρο 
• Βούρτσες (οδοντόβουρτσα, βούρτσα για παπούτσια/ για ρούχα κ. λ. π.) 
• Σφουγγάρια (διάφορα είδη) 
• Θήκες (κατσαρόλα, κανάτα, µπουκάλια, ποτήρια κ. λ. π.) 
 
ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
• Μπάλες/ Μπίλιες (από διαφορετικό υλικό και διαφορετικό µέγεθος) 
• Στεφάνια 
• Κορύνες 
• Κώνοι 
• Σακουλάκια (γεµάτα µε άµµο ή ρύζι κ. λ. π.) 
• Σχοινιά 
• Μαντήλια (µικρά και µεγάλα, από διαφορετικό υλικό) 
• Στρώµατα/ Παπλώµατα (νερού, αέρα, κ.λπ.) 
• Πάγκοι 
• Ταµπουρίνο 
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• Κούνια (διάφορα είδη) 
• Καθρέφτης 
• Πλάκες 
• Κυλιόµενες σανίδες 
• Ξυλοπόδαρα 
• Γιγαντότουβλα 
• Πατούσες/ παλάµες 
• ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ/ ΒΙΒΛΙΑ 
• Κούκλες/ Μαριονέτες/ ∆ακτυλόκουκλες 
• Αυτοκινητάκια  
• Πατίνια 
• Βιβλία µε ήχους ή µε υλικό αφής 
• Ποδήλατο ή άλλο παιδικό µεταφορικό µέσο 
• Τουβλάκια (dublo) 
• Παιχνίδια λεπτής κινητικότητας 
• Ρούχα και υλικά ένδυσης  
• Ζωάκια από διάφορο υλικό 
• Κουκλόσπιτο/ Κουκλοθέατρο 
• Συλλογή από φωτογραφίες (ζώων, αντικειµένων κ.λπ.) 

 
ΜΟΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
• Μουσικά ρυθµικά όργανα του Orff (ντέφι, ταµπουρίνο, ξυλάκια, µαράκες, κουδουνά-

κια κ.λπ.) 
• Κασέτες/ Κασετόφωνο 
• CD  
• Μουσική γωνιά 
 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
• Ψαλίδια 
• Πινέλα 
• Κηροµπογιές/ Ξυλοµπογιές/ Μαρκαδόρους/ ∆αχτυλοµπογιές 
• Κόλλες 
• Παιδικό φτυάρι/ τσουγκράνα/ κουβά/ σφυρί 
• Φακοί/ λάµπες 
 

2.12.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Πολύ σηµαντικός για την εκπαίδευση των παιδιών µε βαριά νοητική καθυστέρηση είναι ο 

τοµέας της επικοινωνίας. Υπάρχουν συγκεκριµένες µέθοδοι παρέµβασης µέσω του Η/Υ για 
την εφαρµογή των οποίων είναι απαραίτητη η συνεχής επιµόρφωση της/ του Νηπιαγωγού. 
Για πολλούς αυτό µπορεί να αποτελεί πολυτέλεια, αλλά ήδη σε πολλές χώρες ο Η/Υ αποτελεί 
απαραίτητο υλικό στήριξης σε επίπεδο επικοινωνίας. Η/ Ο Νηπιαγωγός καλείται ως επί το 
πλείστον πολλές φορές να κάνει χρήση και µέσων τεχνολογίας τα οποία αποβλέπουν στη δι-
ευκόλυνση του παιδιού σε καθηµερινές δραστηριότητες (σίτιση, αυτοεξυπηρέτηση στην του-
αλέτα κ.λπ.), καθώς και συστήµατα ερωτήσεων και απαντήσεων «ναι-όχι». Η χρήση πολυµέ-
σων ενισχύει το παιδί µε βαριά νοητική καθυστέρηση στην ανάπτυξη λεκτικής και µη λεκτικής 
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επικοινωνίας. Στο διεθνή χώρο είναι γνωστά διάφορα συστήµατα εναλλακτικής επικοινωνίας 
όπως: 

• Facilitated Communication 
• TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Children Communication 

Handicapped Division of the department of psychiatry School of Medicine University 
of North Carolina at Chapel Hill) 

• Σύµβολα Makaton 
• Σύµβολα Bliss  
 

2.12.3. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
Σηµαντική είναι και η γνώση βασικών αρχών που διέπουν διάφορες εκπαιδευτικές-

θεραπευτικές µεθόδους όπως: µουσικοθεραπεία, βασική διέγερση/ βασικό ερέθισµα, αισθη-
τηριακή ολοκλήρωση, Snoezelen, Bobath, ψυχοκινητική – αντιληπτικοκινητική - αισθητικοκι-
νητική αγωγή κ.λπ. προκειµένου να επιτευχθεί µια πιο ολοκληρωµένη οργάνωση της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας που θα ανταποκρίνεται σε όλο το φάσµα των αναγκών της βαριάς νοη-
τικής καθυστέρησης. 

 

2.13.  ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
 
Στο σηµείο αυτό πρέπει να διευκρινισθεί ότι η χρήση του ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ για την εκπαί-

δευση στο Νηπιαγωγείο παιδιών µε βαριά νοητική καθυστέρηση µπορεί να εφαρµοσθεί (ε-
ξάλλου πρόκειται για συνήθη πρακτική) και κατά την εκπαίδευση των παιδιών που βρίσκονται 
σε µεγαλύτερο από το ηλικιακό φάσµα της προσχολικής ηλικίας.  
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