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1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ-
ΓΩΓΕΙΟ  

 

1.1.  ΣΚΟΠΟΣ 
  

Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι να βοηθήσει τα παι-
διά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των 
ευρύτερων στόχων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Το Νηπιαγωγείο, ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού (μετά την οικογένεια), θα 
πρέπει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να κοινωνικο-
ποιούνται ομαλά και πολύπλευρα. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητη η ισότιμη ενσωμά-
τωση της Προσχολικής Αγωγής στον ενιαίο σχεδιασμό της εκπαίδευσης, δεδομένου ότι η 
Προσχολική Αγωγή αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε 
προηγμένης κοινωνίας και γενικευμένη αρχή.  

 

1.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
 
Τα προγράμματα του Νηπιαγωγείου προκειμένου να έχουν τα αναμενόμενα θετικά και 

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα θα πρέπει να βασίζονται :  
α. στη γνώση για το πώς μαθαίνουν και αναπτύσσονται τα παιδιά  
β. στις σχετικές θεωρητικές συζητήσεις και στα εμπειρικά δεδομένα για το σχεδιασμό κα-

τάλληλων προγραμμάτων  
Ειδικότερα:  
Το ενδιαφέρον των παιδιών να γνωρίσουν τον κόσμο είναι το κίνητρο για τη μάθηση. Τα 

παιδιά μέσα σε ένα ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον εξερευνούν με τις αισθή-
σεις, δημιουργούν ιδέες και δομούν τη γνώση. Καθώς αναπτύσσονται οδηγούνται σε πιο 
σύνθετες και περίπλοκες μορφές αλληλεπίδρασης με τους συνομήλικους και τους ενήλικες 
που επηρεάζουν τις γλωσσικές και νοητικές τους ικανότητες. Παράλληλα χρησιμοποιούν συ-
νεχώς τις γνώσεις που αποκτούν και τις ιδέες τους για διαφορετικούς σκοπούς και με πολλούς 
τρόπους. Έτσι, αναπτύσσουν την ικανότητα προσαρμογής τους στο περιβάλλον.  

Διάφορα ερωτήματα και συζητήσεις ανακύπτουν κατά το σχεδιασμό προγραμμάτων γύρω 
από το τι είναι σημαντικό να μάθουν τα παιδιά και πότε και για το αν θα πρέπει να δίνεται 
έμφαση στο περιεχόμενο ή στη διαδικασία μάθησης. Στο σχεδιασμό των προγραμμάτων λαμ-
βάνεται υπόψη η ατομικότητα κάθε παιδιού, τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες του, οι κοινωνι-
κές αξίες και τα προϊόντα του πολιτισμού μας, οι προσδοκίες των γονέων και κυρίως η ανά-
γκη να αποκτήσουν βαθμιαία τα παιδιά τα απαραίτητα εφόδια, γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και 
στάσεις, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν δημιουργικά και ευτυχισμένα στον κόσμο.  

Διεθνείς οργανισμοί και φορείς εκπαίδευσης στις σχετικές οδηγίες τους τονίζουν την προ-
τεραιότητα που πρέπει να δοθεί στην ενεργητική, βιωματική και συνεργατική μάθηση. Πα-
ράλληλα, ασκούν αυστηρή κριτική στη μάθηση αποσπασματικών και απομονωμένων γνώσε-
ων, στην άνευ νοήματος και ενδιαφέροντος για το παιδί άσκηση και καλλιέργεια δεξιοτήτων 
και στις εξαντλητικές επαναληπτικές εργασίες.  
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Τέλος, αναγνωρίζεται η αξία της εφαρμογής εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης με στόχο 
την υποστήριξη και την ανατροφοδότηση του προγράμματος. Ολόκληρο δε το εκπαιδευτικό 
έργο αποτιμάται προκειμένου να βελτιώνεται συνεχώς και να επιτυγχάνεται η επίτευξη των 
στόχων και η ουσιαστική ωφέλεια των παιδιών και των οικογενειών τους. 

 

1.3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 
Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο είναι ένα ορ-

γανωμένο σύστημα εργασίας το οποίο σκιαγραφεί το τι θα πρέπει να μάθουν τα παιδιά, τις 
διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται οι γενικές επιδιώξεις που καθορίζονται και το τι πρέ-
πει να κάνει ο/η εκπαιδευτικός και ταυτόχρονα θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματο-
ποιείται η μάθηση και η διδασκαλία. Προκειμένου δε να είναι αναπτυξιακά κατάλληλο και α-
ποτελεσματικό για όλα τα παιδιά του Νηπιαγωγείου θα πρέπει:  

• να θέτει ρεαλιστικούς στόχους και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα 
και τις ικανότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας  

• να προσαρμόζεται με ευελιξία στις ανάγκες, στις ικανότητες και στις κλίσεις του κάθε 
παιδιού και να εξασφαλίζει την ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών, όπως είναι 
π.χ. τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ή τα παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες  

• να παρέχει ευκαιρίες για τη στήριξη της πολιτισμικής ταυτότητας και της γλώσσας ό-
λων των παιδιών  

• να βασίζεται στις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες και να συνδέει τη γνώση με 
την καθημερινή πρακτική στο σχολείο  

• να ενισχύει την αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους, τη συνεργασία με τους γο-
νείς και τους εκπαιδευτικούς των άλλων βαθμίδων και γενικά το άνοιγμα του Νηπια-
γωγείου στην ευρύτερη κοινωνία  

• να ενιαιοποιεί τη γνώση, να προάγει τη διαθεματικότητα  
• να προκαλεί το ενδιαφέρον για τη μάθηση και να προάγει, τη γνώση, την κατανόηση 
και την ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών  

• να ενθαρρύνει την πρόσβαση σε ποικίλες πηγές της γνώσης, την επιλογή και τη χρήση 
ποικίλου υλικού την προσέγγιση και παρουσίαση διαφόρων θεμάτων με πολλούς τρό-
πους  

• να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους, να εξασκούν τις δε-
ξιότητες τους και να συνεχίζουν να μαθαίνουν διαρκώς προάγοντας την αναζήτηση, 
την αιτιολόγηση, την κριτική σκέψη, τη λήψη αποφάσεων, τη λύση προβλημάτων  

• να επιτρέπει στα παιδιά να κάνουν λάθη, να μην επιδιώκει την εξασφάλιση των ‘‘σω-
στών ’’ απαντήσεων, αλλά να αξιοποιεί ανάλογα τα λάθη τους κατά το σχεδιασμό του 
εκπαιδευτικού έργου.  

• να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύσσουν και να εκφράζουν ιδέες και συναισθήμα-
τα με πολλούς τρόπους, όπως με το παιχνίδι, τη δραματοποίηση, τη γραφή, τη ζω-
γραφική, κ. ά.  

• να ενισχύει την αυτοαντίληψη και αυτονομία  
• να στηρίζει το ρόλο της γλώσσας σε όλα τα προγράμματα  
• να αναδεικνύει το παιχνίδι ως τον πυρήνα του όλου προγράμματος  
• να ενσωματώνει όπου είναι δυνατόν, την τεχνολογία στις διάφορες δραστηριότητες 
του προγράμματος και να αξιοποιεί ποικιλία πηγών πληροφόρησης, όπως το διαδίκτυο  

• να ενσωματώνει την αξιολόγηση στο πρόγραμμα  
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• να μπορεί να ανανεώνεται συνεχώς και να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες προ-
κλήσεις της εποχής μας.  

 

1.4.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ-
ΤΩΝ 

 
Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο προσδιορίζει 

τις κατευθύνσεις των προγραμμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων Γλώσσας, 
Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, Δημιουργίας και Έκφρασης (Εικαστικά, Δραματική 
Τέχνη, Μουσική, Φυσική Αγωγή) και Πληροφορικής για το παιδί του Νηπιαγωγείου.  

Τα προγράμματα αυτά δε νοούνται ως διακριτά διδακτικά αντικείμενα και δεν προτείνο-
νται για αυτοτελή διδασκαλία αλλά για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δραστηριο-
τήτων που έχουν νόημα και σκοπό για τα ίδια τα παιδιά. Το πρόγραμμα για την Πληροφορι-
κή εισάγει τη γνωριμία με τη χρήση του υπολογιστή ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας και ως 
εργαλείου διερεύνησης και επικοινωνίας, πάντα με τη στενή βοήθεια του εκπαιδευτικού.  

Ειδικότερα:  
 

1.4.1.  ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  

Το πρόγραμμα της Γλώσσας για το Νηπιαγωγείο στηρίζεται στην άποψη ότι η γνώση και 
η γλώσσα οικοδομούνται σταδιακά, μέσα από επικοινωνιακές σχέσεις υποστηρικτικού χαρα-
κτήρα.  

Ένας από τους κεντρικούς άξονες της προσέγγισης είναι ότι τα παιδιά οικοδομούν τη 
γνώση κάνοντας αναπόφευκτα λάθη κατά τη διαδικασία, λάθη όμως, που η συγκεκριμένη 
προσέγγιση μας επιτρέπει να τα δούμε ως εκφράσεις της προσπάθειάς τους να κατακτήσουν 
τη γνώση. Κατά συνέπεια είναι φυσικό αυτά τα λάθη, που συνδέονται με την αναπτυξιακή 
πορεία των παιδιών, να γίνονται σ’ ένα βαθμό αποδεκτά, αποτελώντας παράλληλα σημείο εκ-
κίνησης του σχεδιασμού της μαθησιακής διαδικασίας που μακροπρόθεσμα στοχεύει στο ξεπέ-
ρασμά τους.  

Για τη σύνταξη του συγκεκριμένου προγράμματος ελήφθησαν υπόψη τα πορίσματα ερευ-
νών και μελετήθηκαν τα σχετικά με τη γλώσσα προγράμματα και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 
Σ αυτά τονίζεται ιδιαίτερα ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το Νηπιαγωγείο 
στην πρόληψη της σχολικής αποτυχίας, η οποία στις μικρές ηλικίες συνδέεται κατά κύριο λό-
γο με την έλλειψη εξοικείωσης του παιδιού με εκφάνσεις της γλώσσας που έχουν σχέση με 
το γραπτό λόγο. Και αυτό, όπως είναι γνωστό, αφορά περισσότερο τα παιδιά που προέρχο-
νται από μη προνομιούχα παιδαγωγικά και κοινωνικά περιβάλλοντα. Το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα θεωρούμε ότι μπορεί να συμβάλει σε μια προοπτική καλύτερης προετοιμασίας των 
παιδιών για την ένταξή τους σε μια κοινωνία γραπτής επικοινωνίας, όπως η σημερινή.  

 

1.4.2.  ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  

Τα μικρά παιδιά διαμορφώνουν, τροποποιούν και δομούν ιδέες με τη συνεχή αλληλεπί-
δραση με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Αναπτύσσουν απλές μαθηματικές δεξιότητες 
με την εφαρμογή των ιδεών τους σε καθημερινές πράξεις και προβλήματα. Χειρίζονται απλές 
μαθηματικές έννοιες για να αντιληφθούν τη λογική καθημερινών πράξεων και προβλημάτων, 
ρωτούν γύρω από σχέσεις, σχέδια και ακολουθίες.  
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Σκοπός του προγράμματος των Μαθηματικών για το Νηπιαγωγείο είναι να υποβοηθήσει 
τα παιδιά μέσα από βιωματικές καταστάσεις να επεκτείνουν τις πρώτες μαθηματικές γνώσεις 
τους και να εφαρμόζουν οικείες μαθηματικές δομές σε νέες καταστάσεις. Να επεξεργάζονται 
και να αξιοποιούν νέα δεδομένα, να συγκρίνουν και να μετασχηματίζουν απλές σχέσεις και 
διαδικασίες με τη δοκιμή και τον έλεγχο. Να ενδιαφέρονται να επινοούν και να επιλύουν προ-
βλήματα και να αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία. Κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημά-
των, ομαδικά και ατομικά, τα παιδιά αναπτύσσουν ειδικές ικανότητες όπως να συγκρίνουν και 
να συσχετίζουν αντικείμενα, να αντιλαμβάνονται κάποιες ιδιότητες, σχέσεις και συνδυασμούς 
και τέλος να μετρούν και να αναγνωρίζουν απλά σχήματα στο περιβάλλον.  

 

1.4.3.  ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ-
ΓΩΓΕΙΟ  

Η Μελέτη Περιβάλλοντος στο Νηπιαγωγείο είναι πλαίσιο δράσης και αλληλεπίδρασης άρ-
ρηκτα συνδεδεμένο με τα βιώματα των παιδιών. Μέσα σε ένα ελκυστικό, κατάλληλα διαμορ-
φωμένο και εμπλουτισμένο μαθησιακά περιβάλλον διαρκούς αλληλεπίδρασης μέσα στην τάξη 
ή και στο άμεσο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον έξω από την τάξη, προετοιμάζονται 
και πραγματοποιούνται ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες. Αυτές οι δραστηριότητες ξεκι-
νούν από τις ανάγκες και τις γνώσεις των παιδιών, ενεργοποιούν τη δημιουργικότητα, την 
ανταλλαγή ιδεών και οδηγούν σε νέες γνώσεις.  

Η Μελέτη Περιβάλλοντος στο Νηπιαγωγείο συνδέεται άρρηκτα με τη διαδικασία μάθησης 
εφόσον αφορά την προσέγγιση θεμάτων που ενδιαφέρουν τα παιδιά. Τα παιδιά επιλέγουν 
τρόπους, υλικά και μέσα προκειμένου να μελετήσουν πράγματα, φαινόμενα και γεγονότα.  

Βασικές γνώσεις και διαδικασίες από το χώρο των Φυσικών Επιστημών της, Γεωγραφίας, 
Ιστορίας, Θρησκευτικών, έννοιες της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής καθώς και στοιχεία 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Κυκλοφοριακής Αγωγής προσεγγίζονται διαθε-
ματικά μέσα από δραστηριότητες που αφορούν τη Μελέτη Περιβάλλοντος. Ακόμα απλές έν-
νοιες από τα Μαθηματικά και δραστηριότητες από τη Δημιουργία και Έκφραση εμπλέκονται 
αβίαστα. Παράλληλα εμπλουτίζεται η Γλώσσα, αναπτύσσεται η Επικοινωνία και αξιοποιείται 
στον ανάλογο βαθμό η Τεχνολογία.  

Οι επιδιώξεις, το περιεχόμενο και οι ενδεικτικές δραστηριότητες της Μελέτης Περιβάλλο-
ντος για το Νηπιαγωγείο αναπτύσσονται γύρω από δυο άξονες:  

i. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ  
ii. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ  
Ειδικότερα:  
 

1.4.3.1.  ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ  
α) ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ  
Στο σύνθετο περιβάλλον του Νηπιαγωγείου, τα νέα κοινωνικά βιώματα που αποκτούν τα 

παιδιά και οι συνεπακόλουθες πολυδιάστατες γνώσεις που διαμορφώνονται ως προς την κοι-
νωνική ζωή αποτελούν σημαντική κατάκτηση στην εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας.  

Το παιδί είναι μέλος μιας οικογένειας, μιας συνοικίας, ενός χωριού ή μιας πόλης και βιώνει 
μέσα στο μικρόκοσμό του τις απαιτήσεις, τους συμβιβασμούς και τις συγκρούσεις που συνε-
πάγεται η οργανωμένη κοινωνικά ζωή, αλλά τις βιώνει συνήθως μέσα στο προστατευτικό κέ-
λυφος της οικογένειας, η οποία καταφέρνει να απορροφά τους κραδασμούς και να φιλτράρει 
τις υπερβολικές αντιπαλότητες και αντιθέσεις.  

Ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να έχει συνείδηση της πολυπλοκότητας του κοινωνικού πλαισί-
ου μέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσεται το παιδί και να αξιοποιεί τις εμπειρίες και τις πολιτι-
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σμικές καταβολές του, καθώς σ’ αυτό το πρώιμο επίπεδο της εκπαίδευσης η καλλιέργεια των 
κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών διαμορφώνεται κυρίως μέσα από το χώρο των βιωμάτων 
τους.  

Τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να αναπτύσσουν την αυτοεκτίμησή τους, τις βασι-
κές ικανότητες συνεργασίας και ταυτόχρονα να συνειδητοποιούν τη μοναδικότητά τους και 
να εντοπίζουν τις ομοιότητές και τις διαφορές τους με τους άλλους και να τις σέβονται. Θα 
πρέπει, επίσης, να καταστούν ικανά να περιγράφουν το άμεσο περιβάλλον τους και να γνωρί-
ζουν τις βασικές διαφορές ανάμεσα σ’ αυτό και σε άλλα ευρύτερα περιβάλλοντα μέσα από 
συγκρίσεις που ενθαρρύνονται να πραγματοποιούν. Είναι εμφανές ότι η ανάπτυξη των κοινω-
νικών δεξιοτήτων στο επίπεδο του Νηπιαγωγείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το περιεχό-
μενο που αναδύεται μέσα από τις δραστηριότητες της Γλώσσας και με τη συμμετοχή των 
παιδιών σε δραστηριότητες άλλων προγραμμάτων. 

  
β) ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
Τα μικρά παιδιά με τη φυσική κίνηση και το παιχνίδι διευρύνουν συνεχώς τις αντιλήψεις 

τους για το χώρο. Εξερευνούν το άμεσο περιβάλλον. Αναγνωρίζουν πως το περιβάλλον γύρω 
τους μπορεί να μεταβάλλεται και ότι μπορούν με τη δική τους παρέμβαση να το διαφοροποι-
ούν. Διαπιστώνουν πως οι άνθρωποι, τα πράγματα και οι ιδέες ταξιδεύουν από το ένα μέρος 
στο άλλο. Αναπτύσσουν τις πρώτες ιδέες τους γύρω από τα σύμβολα και τους χάρτες. Κατα-
νοούν πως οι επικοινωνιακοί κώδικες είναι χρήσιμοι στην καθημερινή ζωή και “διαβάζουν” κά-
ποιους από αυτούς π.χ. τους φωτεινούς σηματοδότες στο δρόμο. Γνωρίζουν πως οι χάρτες 
και η σφαίρα παριστάνουν τον πραγματικό κόσμο σε μικρογραφία και διαβάζουν απλά σχεδι-
αγράμματα και απλούς χάρτες π.χ. χάρτες και σχεδιαγράμματα επιτραπέζιων παιχνιδιών. Ανα-
γνωρίζουν κάποιες επινοήσεις των ανθρώπων, όπως και τη χρησιμότητα της επιστήμης στην 
καθημερινή ζωή.  

Παρόλο που τα μικρά παιδιά δεν έχουν κατακτήσει απόλυτα την έννοια του χρόνου και 
της χρονικής ακολουθίας, καταλαβαίνουν απλές έννοιες του χρόνου όπως π.χ. τώρα, πριν, τα 
πολύ παλιά χρόνια, μετά κλπ. και ενδιαφέρονται να διευρύνουν τον κόσμο τους ως προς το 
‘‘εδώ’’ και το ‘‘τώρα’’. Αγαπούν τα παραμύθια, τους μύθους, τις βιογραφίες και πλάθουν δικές 
τους ιστορίες. Ενδιαφέρονται και ρωτούν για σημαντικούς ανθρώπους του παρελθόντος κα-
θώς και για σπουδαία γεγονότα. Ξεφυλλίζουν άλμπουμ και ημερολόγια. Συγκρίνουν φωτο-
γραφίες, αναλύουν και σχολιάζουν γεγονότα και χαρακτήρες. Απολαμβάνουν μια επίσκεψη 
στο μουσείο ή σε αρχαιολογικούς χώρους και επεξεργάζονται το πληροφοριακό-εκπαιδευτικό 
υλικό που τους διατίθεται. Στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να ε-
ξερευνούν στοιχεία από το ανθρωπογενές περιβάλλον και να μαθαίνουν περισσότερα για τον 
εαυτό τους και για τις σχέσεις στον κόσμο που μοιράζονται.  

 

1.4.3.2. . ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ  
Τα μικρά παιδιά «ανακαλύπτουν» τον κόσμο με την κίνηση, την εξερεύνηση και την αλ-

ληλεπίδραση. Χρησιμοποιούν αρχικά τις αισθήσεις τους, κάνουν υποθέσεις, προσπαθούν να 
γνωρίσουν τον κόσμο. Διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές, αντιλαμβάνονται σχέσεις αλληλε-
ξάρτησης, προσπαθούν να ερμηνεύσουν φαινόμενα και αλλαγές που συμβαίνουν γύρω τους. 
Μοιράζονται τις γνώσεις τους με τους άλλους, ανταλλάσσουν ιδέες και τροποποιούν τις από-
ψεις τους.  

Η προσωπική παρατήρηση και η περιέργεια για την προέλευση, την κατασκευή, τη μορ-
φή, τη λειτουργία και τη χρήση των πραγμάτων είναι οι κινητήριες δυνάμεις.  

Τα παιδιά ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τα ζώα και τα φυτά. Παρατηρούν 
τους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς και παρακολουθούν την ανάπτυξή τους. Παίζουν με 
το νερό, το χώμα κλπ και μαθαίνουν για τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος. Ρω-
τούν για τον καιρό, για τα καιρικά φαινόμενα και την επίδρασή τους στο περιβάλλον. Ενδια-
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φέρονται για τον τεχνικό κόσμο. Θέτουν ερωτήσεις για τα αντικείμενα και τις ιδιότητες. Με 
την παρατήρηση αναζητούν πληροφορίες από διάφορες πηγές. Σχεδιάζουν και πραγματοποι-
ούν έρευνες και απλά πειράματα. Ενδιαφέρονται να χρησιμοποιούν εργαλεία, να μετρούν, να 
κόβουν, να συνδέουν, να διαλύουν, να χρησιμοποιούν όργανα όπως για παράδειγμα μαγνή-
τες, μικροσκόπια κ.ά. Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά μαθαίνουν για το φυσικό περιβάλλον με την 
παρατήρηση και τη διερεύνηση.  

 

1.4.4.  ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΚΦΡΑΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  

Η Δημιουργία και Έκφραση περιλαμβάνει τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων σχετικών με τα Εικαστικά, το Θέατρο – Δραματική Τέχνη, τη Φυσική Αγωγή 
και τη Μουσική.  

Αυτά τα προγράμματα διατηρούν την αυτονομία τους, αλλά διαθέτουν και κοινούς κώδι-
κες. Ενεργοποιούν τις φυσικές ικανότητες των παιδιών, συγκινούν, μαγεύουν, αφυπνίζουν 
την περιέργειά τους, κινητοποιούν τη φαντασία, ενθαρρύνουν την έκφραση, καλλιεργούν τη 
δημιουργικότητα και δίνουν ευκαιρίες για πειραματισμό με υλικά και τεχνικές. Συχνά πολλές 
από τις δραστηριότητες που σχεδιάζονται και οργανώνονται εμπλέκονται και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται ανοίγοντας νέους δημιουργικούς δρόμους. Η Μουσική για παράδειγμα μπορεί να 
οδηγήσει σε κίνηση ή σε εικαστική δημιουργία, ενώ το θέατρο μπορεί να ολοκληρώνεται με 
τη συνοδεία ενός μουσικού κομματιού και μιας εικαστικής δημιουργίας. Με αυτό τον τρόπο 
συνυπάρχουν οι τέχνες και η κίνηση χωρίς να τονίζεται η εξειδίκευσή τους. Ωστόσο η ανά-
πτυξη των διαθεματικών δραστηριοτήτων και η εξυπηρέτηση των στόχων που επιδιώκονται 
προϋποθέτουν τη γνώση και την κατανόηση κάθε προγράμματος από τον/την εκπαιδευτικό.  

 
i. Εικαστικά  
Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά με κατάλληλες δραστηριότητες διακρίνουν την ομορφιά στη 

φύση, στο περιβάλλον και στα έργα τέχνης με τα οποία έρχονται σε επαφή. Αναπτύσσουν 
ενδιαφέρον για την καλλιτεχνική δημιουργία καθώς και επιθυμία να συμμετέχουν σε καλλιτε-
χνικές δραστηριότητες. Παρατηρούν, πειραματίζονται με διαφορετικά υλικά και τεχνικές, ε-
ρευνούν και χρησιμοποιούν τις εμπειρίες και τις ιδέες τους ως στοιχεία καλλιτεχνικής δημι-
ουργίας και έκφρασης. Ανακαλύπτουν ότι η τέχνη είναι μέσο έκφρασης και επικοινωνίας με-
ταξύ των ανθρώπων. Χρησιμοποιούν την τέχνη σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες του 
προγράμματος.  

 
ii. Το Θέατρο - Η Δραματική Τέχνη  
Η Δραματική Τέχνη στο Νηπιαγωγείο είναι εκπαιδευτική διαδικασία κατά την oποία ανα-

δεικνύονται ικανότητες και κλίσεις των παιδιών. Το παιδί με τη Δραματική Τέχνη εκφράζεται, 
δημιουργεί, επικοινωνεί, μαθαίνει για τον εαυτό του και τον κόσμο, εκτονώνεται, απελευθε-
ρώνεται. Μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, συντροφικότητας και ασφάλειας προσπαθεί να 
ερμηνεύσει την ανθρώπινη συμπεριφορά, να κατανοήσει τον κόσμο, να σχηματίσει τη δική 
του αντίληψη για τα όσα συμβαίνουν γύρω του, να μεταμορφώσει την καθημερινότητα. Με 
την κίνηση, τη φωνή, το λόγο και τα υλικά που επιλέγει, εκφράζει, μόνο του ή σε συνεργασία 
με άλλους, εμπειρίες, συναισθήματα και ιδέες. Διηγείται ή πλάθει ιστορίες. Χειρίζεται αντικεί-
μενα και τους αποδίδει νέες σημασίες. Σημειώνεται ότι η πολυχρωμία και η πολυμορφία των 
υλικών ερεθίζουν τη φαντασία και την εφευρετικότητα των παιδιών και τα οδηγούν σε νέους 
δρόμους. Η κοινή δράση με τα άλλα παιδιά οδηγεί στην ανάγκη της οργάνωσης και της απο-
δοχής κανόνων. Το παιδί μαθαίνει να δημιουργεί μέσα από το διάλογο, να ανακαλύπτει τις 
δυνατότητές του, να μοιράζεται φόβους και ανησυχίες και να συνεργάζεται.  
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Ο/η εκπαιδευτικός συμμετέχει στη διαδικασία, παίζει ρόλους, εμψυχώνει τα παιδιά, προ-
καλεί τη φαντασία τους με ερωτήσεις και ενισχύει την πρωτοβουλία τους. Εξασφαλίζει το κα-
τάλληλο περιβάλλον και τα απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα.  

 
iii. Φυσική Αγωγή  
Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μικρού παιδιού είναι η συνεχής 

κίνηση. Αν παρατηρήσουμε το παιδί θα δούμε ότι συνεχώς τρέχει, πηδά, αιωρείται, αναρρι-
χάται, χορεύει ή ασχολείται με κάποια άλλη δραστηριότητα περισσότερο ή λιγότερο έντονη. 
Αυτή η έμφυτη και αυθόρμητη ενεργητικότητα του παιδιού είναι η βάση της ανάπτυξης και 
της καλής υγείας του.  

Το παιχνίδι γεμίζει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του παιδιού αυτής της ηλικίας. Είναι το 
μέσο με το οποίο γνωρίζει τον εαυτό του, μαθαίνει για τους ανθρώπους, και τον κόσμο γύρω 
του, αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες και τα όριά του. Συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση του 
παιδιού. Τα παιδιά με το παιχνίδι μαθαίνουν να συνεργάζονται, να αναλαμβάνουν ευθύνες και 
ρόλους, μαθαίνουν να τηρούν και να σέβονται κανόνες.  

Στο Νηπιαγωγείο προγραμματίζουμε δραστηριότητες που στοχεύουν στην ολική κινητικό-
τητα του παιδιού και προάγουν, σύμφωνα με το σκοπό της Φυσικής Αγωγής, τη σωματική, 
κοινωνική, συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού. Εξασφαλίζουμε ένα ασφα-
λές περιβάλλον, τον απαραίτητο εξοπλισμό και διευκολύνουμε τη συμμετοχή του παιδιού σε 
διάφορες δραστηριότητες και παιχνίδια λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες 
της ηλικίας του.  

 
iv. Μουσική  
Η Μουσική στο Νηπιαγωγείο σκοπεύει στην καλλιέργεια της αισθητικής ικανότητας και 

ευαισθησίας, στην κατανόηση και απόλαυση της μουσικής και στην απελευθέρωση της δημι-
ουργικής ικανότητας των παιδιών. Κάθε παιδί φέρνει στο Νηπιαγωγείο τα δικά του μουσικά 
βιώματα, έχει τα δικά του ενδιαφέροντα και τις δικές του ικανότητες. Τονίζεται ότι όλα τα 
παιδιά έχουν μουσικές δυνατότητες και μπορούν να αναπτύξουν μουσικές ιδέες.  

Η ανάπτυξη της μουσικής αντίληψης και ανάλογων δεξιοτήτων εξαρτάται από την ποιό-
τητα, ποικιλία και καταλληλότητα των μουσικών εμπειριών, όπως αυτές δίνονται μέσα και 
έξω από την τάξη. Η Μουσική στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να περιλαμβάνει ποιοτικά παιδικά 
τραγούδια και μουσική διαφόρων πολιτισμών. Όλα τα παιδιά θα πρέπει να βιώνουν κατάλλη-
λες μουσικές εμπειρίες μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον  

Τα παιδιά χρειάζεται να αποκτήσουν μουσικές δεξιότητες σχετικές με τον έλεγχο, το χει-
ρισμό και την παρουσίαση του ήχου (δηλαδή να ακούν, να τραγουδούν, να παίζουν και να 
συνθέτουν).  

Οι δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν:  
α. ακουστική αντίληψη και διάκριση των ήχων  
β. στοιχειώδη τεχνικό έλεγχο της φωνής και των οργάνων, ανάπτυξη και κατανόηση των 

μουσικών ιδεών.  
Σε κάθε μουσικό έργο που ακούν ή στην εργασία τη δική τους ή των άλλων τα παιδιά θα 

πρέπει να μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα μουσικά στοιχεία και να τα χρησιμοποιούν για να 
εκφράσουν τις μουσικές τους ιδέες. Ως τέτοια μουσικά στοιχεία στη δημιουργία κάθε μουσι-
κού έργου μπορεί να είναι τα εξής: ήχος, χροιά, ένταση - διάρκεια, σιωπή, παλμός, ρυθμός, 
ταχύτητα.  

Ο/η εκπαιδευτικός δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον. Διευκολύνει τα παιδιά με υλικά 
και με ποικίλες δραστηριότητες. Με προτάσεις και ερωτήσεις τα οδηγεί σε περαιτέρω μουσική 
εξερεύνηση. Ενεργοποιεί τα παιδιά να ακούν μουσική και να παίζουν «με τη μουσική», να 
βιώνουν ομαδικές μουσικές εμπειρίες, να πειραματίζονται με τους ήχους, το τραγούδι, την κί-
νηση, με το παίξιμο οργάνων και τη «σημειογραφία» και να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολο-
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γίες όπου είναι δυνατόν. Το τραγούδι και η χρήση της «σημειογραφίας» αποτελούν σημαντι-
κές δραστηριότητες στις οποίες γίνεται συχνή αναφορά.  

Αν αναπτύσσεται με συνέπεια, το τραγούδι αποτελεί μια κεντρική πηγή για την εκτέλεση, 
τη σύνθεση – δημιουργία. Το υλικό (ρεπερτόριο) που επιλέγεται πρέπει να ανταποκρίνεται 
στις δυνατότητες της φωνής της παιδικής ηλικίας. Στις μικρές ηλικίες θα πρέπει η έκταση των 
μελωδιών που θα χρησιμοποιηθούν να είναι περιορισμένη. Χρησιμοποιούμε τον όρο «σημειο-
γραφία» για να αναφερθούμε σε κάθε μέσο έκφρασης των στοιχείων της μουσικής σε γραπτή 
μορφή. Τα μικρά παιδιά αποκτούν μια ιδέα των μουσικών στοιχείων (π.χ. του ψηλού 
/χαμηλού, δυνατού /σιγανού, μεγάλης διάρκειας /μικρής διάρκειας κ.ά.) μέσα από την επανα-
λαμβανόμενη παραγωγή και ακρόαση ήχων. Έτσι, για παράδειγμα, οι διαφορές στο ηχόχρω-
μα μπορούν να αποδοθούν με τη χρήση διαφορετικών χρωμάτων και οι διαφορές στη δυνα-
μική (διαβαθμίσεις έντασης) με τη χρήση σχημάτων διαφορετικού μεγέθους (π.χ. μικροί και 
μεγάλοι κύκλοι). Μέσω τέτοιων αυτοσχεδιασμών και επινοήσεων τα παιδιά μπορούν να φτά-
σουν να αναγνωρίσουν την ανάγκη να καταγράψουν τη μουσική που δημιουργούν και να 
προσπαθήσουν να ανταποκριθούν σ’ αυτήν την απαίτηση.  

Η προσέγγιση της Μουσικής στο Νηπιαγωγείο πρέπει να εξασφαλίζει ότι η ακρόαση και η 
εφαρμογή της γνώσης και κατανόησης αναπτύσσονται μέσα από τις συσχετιζόμενες δεξιότη-
τες της εκτέλεσης( έλεγχος ήχων μέσω τραγουδιού και παιξίματος οργάνου), μουσικής δημι-
ουργίας (δημιουργία και ανάπτυξη μουσικών ιδεών) και αξιολόγησης (εκτίμηση και αναθεώ-
ρηση της εργασίας τους), όπως αυτά αναλύονται στο πρόγραμμα.  

 

1.4.5.  ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ-
ΓΩΓΕΙΟ  

Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο είναι να εξοικειωθούν τα παι-
διά με απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με 
διάφορες χρήσεις του, ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας καθώς και ως εργαλείου ανακάλυ-
ψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων.  

Τα παιδιά ενθαρρύνονται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να προσεγγίζουν βασικές έν-
νοιες που αφορούν τον υπολογιστή, να αποκτούν στοιχειώδεις δεξιότητες χειρισμού λογισμι-
κού γενικής χρήσης και να «παίζουν» με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή στο 
πλαίσιο των δυνατοτήτων της ευαίσθητης ηλικίας τους. Τέλος τα παιδιά ευαισθητοποιούνται 
και ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν τον υπολογιστή ως χρήσιμο εργαλείο για τον άνθρωπο.  

 

1.5.  Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

1.5.1.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ  
i. Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο οι επιδιώ-

ξεις των προγραμμάτων οδηγούν σε κατάλληλες αναπτυξιακά πρακτικές, σε χρήσιμες και διε-
ρευνητικές δραστηριότητες διαθεματικού χαρακτήρα που έχουν νόημα για τα ίδια τα παιδιά 
έτσι ώστε:  

• να αναπτύσσουν την προσωπικότητας τους  
• να κοινωνικοποιούνται  
• να γνωρίζουν τον κόσμο στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.  
 
ii. Η Επικοινωνία (αλληλεπίδραση και παρουσίαση δεδομένων με πολλούς τρόπους, όπως 

οι κατασκευές, η δραματοποίηση, το σχέδιο, οι πίνακες, τα σχεδιαγράμματα) και η Τεχνολο-
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γία (το μαγνητόφωνο, η φωτογραφική μηχανή, η κάμερα και ο υπολογιστής κ.ά.) διατρέχουν 
όλα τα προγράμματα και βοηθούν τη διαδικασία της μάθησης αφού αυτή συντελείται με δια-
δραστικό και πολυαισθητηριακό τρόπο. Η Γλώσσα έχει εξ ορισμού διαθεματικό χαρακτήρα και 
οι δραστηριότητες προφορικής επικοινωνίας, ανάγνωσης και γραφής συνδέονται με όλα τα 
θέματα που προσεγγίζονται.  

 
iii. Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο δίνει έμ-

φαση στη διαδικασία χωρίς να παραγνωρίζει τη σπουδαιότητα των γνώσεων που προϋποθέ-
τουν και παράγουν οι διαδικασίες. Στις επιδιώξεις όλων των προγραμμάτων τονίζεται ο τρό-
πος προσέγγισης των στόχων και ο ενισχυτικός ρόλος του εκπαιδευτικού. Οι στόχοι και το 
περιεχόμενο των προγραμμάτων αναδεικνύονται μέσα από ενδεικτικές δραστηριότητες κα-
τάλληλες για τα μικρά παιδιά του Νηπιαγωγείου.  

 
iv. Οι δραστηριότητες που προτείνονται στα προγράμματα είναι ενδεικτικές αφού πολλές 

προκύπτουν από τα τρέχοντα γεγονότα και τα αυθόρμητα ενδιαφέροντα των παιδιών. Ο/η 
εκπαιδευτικός λοιπόν, μπορεί να επιλέγει από τις προτεινόμενες δραστηριότητες, να σχεδιάζει 
και να στηρίζει παρόμοιες διαθεματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τις επιδιώξεις του προ-
γράμματος, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών της τάξης του, λαμβάνοντας υπόψη 
όλες τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει το ευρύτερο μαθησιακό περιβάλλον. Επίσης 
αξιοποιεί διάφορες πηγές πληροφόρησης, συνεργάζεται με τους γονείς και προωθεί τις εκπαι-
δευτικές ανταλλαγές με την ευρύτερη κοινότητα με πολλούς τρόπους.  

 

1.5.2.  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  
Ο/η εκπαιδευτικός δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε μέσα σε ένα ελκυστικό, α-

σφαλές, φιλικό και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον να εξασφαλίζονται κίνητρα και προϋ-
ποθέσεις μάθησης για όλα τα παιδιά. Οργανώνει ελκυστικές μαθησιακές εμπειρίες που έχουν 
νόημα και ενδιαφέρον για τα ίδια τα παιδιά μέσα σε πνεύμα συνεργασίας, ενθάρρυνσης, ε-
μπιστοσύνης, αποδοχής, αγάπης και επιμερισμού της εργασίας και των ρόλων. Υποστηρίζει 
την προσέγγιση της γνώσης μέσα από το παιχνίδι, τη διερεύνηση, την αξιοποίηση διαφόρων 
πηγών πληροφόρησης, τη συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων, τη δημιουργία, την παρουσί-
αση ιδεών. Επιδιώκει την αβίαστη συμμετοχή κάθε παιδιού στις καθημερινές δραστηριότητες 
του προγράμματος σύμφωνα με το δικό του τρόπο και ρυθμό. Αξιοποιεί τις προϋπάρχουσες 
γνώσεις, τα βιώματα και τις εμπειρίες των παιδιών ως σημείο εκκίνησης επιδιώκοντας συγ-
χρόνως τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό τους.  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός καθώς βοηθά, συνεργάζεται, διαμεσολαβεί 
και διευκολύνει την όλη μαθησιακή διαδικασία.  

 

1.5.3.  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΣΧΕΔΙΑ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ  

Η προσέγγιση «θεμάτων» καθώς και τα σχέδια εργασίας είναι συστατικά στοιχεία των 
προγραμμάτων και δίνουν έμφαση στη διαθεματικότητα, την ολιστική αντίληψη της γνώσης 
και την αξιοποίηση του ενδιαφέροντος και των ιδεών των παιδιών στη διαδικασία της μάθη-
σης.  

 
i. Τα προγράμματα οργανώνονται γύρω από «θέματα» που ενδιαφέρουν και είναι παιδα-

γωγικά κατάλληλα για τα παιδιά. Το «θέμα» που επιλέγεται βρίσκεται στο κέντρο ενός σχή-
ματος, αν μπορούμε να το φανταστούμε σχηματικά, εξακτινώνεται και ταυτόχρονα αλληλεπι-
δρά με τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων των Μαθηματικών, της 
Μελέτης Περιβάλλοντος και της Δημιουργίας-Έκφρασης. Η Γλώσσα, η Επικοινωνία και η Τε-
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χνολογία διατρέχουν κάθε «θέμα» που επιλέγεται. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται εί-
ναι κυρίως συλλογικές και ευνοούν την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, τη χρήση της τε-
χνολογίας, τον προφορικό και το γραπτό λόγο.  

 
ii. Βασικούς κρίκους διασύνδεσης του περιεχομένου των προγραμμάτων και προώθησης 

της διαθεματικότητας μπορεί να αποτελέσουν επίσης ορισμένες θεμελιώδεις έννοιες των δια-
φόρων επιστημών οι οποίες προσφέρονται για διαθεματική ανάπτυξη. Το πρόγραμμα του 
Νηπιαγωγείου λαμβάνει υπόψη του τις διαθεματικές έννοιες που υπάρχουν στα Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
του Δημοτικού και Γυμνασίου και στο μέτρο του εφικτού τις αξιοποιεί και για τα παιδιά του 
Νηπιαγωγείου στα επιμέρους προγράμματα.  

Μερικές από τις θεμελιώδεις έννοιες είναι οι εξής:  
Αλληλεπίδραση (συνεργασία, εξάρτηση, ενέργεια…)  
Διάσταση (χώρος, χρόνος…)  
Επικοινωνία (κώδικας, πληροφορία…)  
Μεταβολή (εξέλιξη…)  
Ομοιότητα -Διαφορά (ισότητα – ανισότητα …)  
Πολιτισμός (παράδοση…)  
Σύστημα (ταξινόμηση …)  
 
iii. Τα σχέδια εργασίας είναι «έρευνες» θεμάτων που επιλέγουν τα παιδιά. Οι στόχοι είναι 

ατομικοί ή συλλογικοί. Τα παιδιά με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού σχεδιάζουν την πο-
ρεία της «έρευνας», συζητούν και παίρνουν αποφάσεις οι οποίες καθορίζουν και την εξέλιξη 
του σχεδίου εργασίας. Πρόκειται για ανοιχτές δράσεις ως προς τις διαδικασίες, το περιεχόμε-
νο και το χρόνο ολοκλήρωσης. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο αυτής της 
δράσης είναι βιωματικές και επικοινωνιακές, συνδέουν το πρόγραμμα με την καθημερινή 
πρακτική και το σχολείο με την τοπική κοινότητα.  

Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις, οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται εν-
θαρρύνουν τη συμμετοχή, την πρωτοβουλία, τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και το διά-
λογο. Έμφαση δίνεται επίσης στην εργασία σε μικρές ομάδες.  

 

1.5.4.  ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ  
Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές και 

υπαίθριους χώρους επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται, να ανακαλύπτουν, να χρησιμο-
ποιούν δημιουργικά υλικά και μέσα, να πειραματίζονται, να επικοινωνούν, να συνεργάζονται 
και να κοινωνικοποιούνται.  

Οι δραστηριότητες με αφορμή ευκαιριακά περιστατικά που προκαλούν το ενδιαφέρον των 
παιδιών προσφέρονται για μάθηση και αξιοποιούνται με κατάλληλες διδακτικές παρεμβά-
σεις(π.χ. τα παιδιά αποφασίζουν να στείλουν μια κάρτα με ευχές στον άρρωστο φίλο τους).  

Οι οργανωμένες συναντήσεις ολόκληρης της τάξης καλύπτουν συνήθως κάποιο χρόνο του 
ημερήσιου προγράμματος. Σε αυτό το διάστημα τα παιδιά μπορεί να παίξουν ένα ομαδικό 
παιχνίδι, να τραγουδήσουν, να ακούσουν ένα παραμύθι ή μια ανακοίνωση από μια ομάδα 
παιδιών . Αυτές οι συναντήσεις θα πρέπει να είναι σύντομες για τα μικρότερα παιδιά. Οι συ-
ζητήσεις γύρω από διάφορα θέματα, ο σχεδιασμός εργασιών, η επεξεργασία δεδομένων και 
οι παρουσιάσεις, είναι προτιμότερο να γίνονται με μικρές ομάδες εργασίας στις διάφορες 
«γωνιές» της τάξης.  
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1.6.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

1.6.1.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό στάδιο κάθε οργανωμένης και συστηματικής διαδικασίας 

την οποία χαρακτηρίζει ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η εφαρμογή στην πράξη.  
Βασικός σκοπός της αξιολόγησης είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  
Στο Νηπιαγωγείο δεν υπάρχει τυποποιημένη πορεία στη μάθηση. Το διδακτικό περιβάλλον 

προσφέρεται για προβληματισμό, πειραματισμό, προσεγγίσεις εννοιών και ελκυστικές δρα-
στηριότητες. Η αξιολόγηση είναι διαρκής, ενσωματώνεται στην καθημερινή διαδικασία, και 
βασίζεται στη συνολική αποτίμηση του προγράμματος. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται 
υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε παιδιού, οι διαφορές στον τρόπο και το ρυθμό μά-
θησης, οι αντιλήψεις, οι επιθυμίες, οι ικανότητες, οι ευκαιρίες που έχουν για μάθηση στο οι-
κογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, οι ιδιαιτερότητές τους, όπως παιδιά αλλόγλωσσα, παι-
διά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ιδιαίτερες ικανότητες και κλίσεις.  

 

1.6.2.  ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
Ο/η εκπαιδευτικός παρακολουθεί συστηματικά το παιδί στη διάρκεια του χρόνου. Αρχικά 

διαπιστώνει το επίπεδο των εμπειριών, βιωμάτων, γνώσεων, ενδιαφερόντων του παιδιού (αρ-
χική ή διαγνωστική αξιολόγηση) και προσπαθεί να προσαρμόσει τις μαθησιακές διαδικασίες 
στις δυνατότητες και στις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού. Στη συνέχεια ελέγχει την πορεία 
κάθε παιδιού (σταδιακή ή διαμορφωτική αξιολόγηση) καθώς αναπτύσσει νέες αντιλήψεις, 
στάσεις, αξίες και δεξιότητες. Σκοπός είναι να εξαχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για το 
σχεδιασμό των κατάλληλων παρεμβάσεων.  

Τέλος, εκτιμάται η συνολική επίτευξη των στόχων του προγράμματος (τελική ή συνολική 
αξιολόγηση). Ουσιαστικά συγκρίνεται το αποτέλεσμα της μαθησιακής διαδικασίας στην ανά-
πτυξη και την κοινωνικοποίηση του παιδιού τόσο σε ατομικό όσο και σε επίπεδο ομάδας. Το 
μαθησιακό επίπεδο του κάθε παιδιού συγκρίνεται σε σχέση με τον εαυτό του κι όχι σε σχέση 
με τους συμμαθητές του και η ομαδική εργασία των παιδιών της τάξης αξιολογείται σε σχέση 
με τις προσδοκώμενες επιδιώξεις. 

 

1.6.3.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
Οι τεχνικές αξιολόγησης πρέπει να είναι κατάλληλες για την ηλικία, τις μαθησιακές ανά-

γκες και εμπειρίες των παιδιών. Ο/η εκπαιδευτικός παρατηρεί και καταγράφει στοιχεία που 
θεωρεί σημαντικά και συνδέονται με την ανάπτυξη, τη μάθηση και την κοινωνικοποίηση των 
παιδιών. Υποβοηθά όλα τα παιδιά, αναγνωρίζει και αξιοποιεί την ποικιλία των ατομικών δια-
φορών και αξιολογεί όχι μόνο τι μπορεί να κάνει το κάθε παιδί μόνο του αλλά και τι μπορεί να 
κάνει σε συνεργασία με τα άλλα παιδιά και με τη βοήθειά τους.  

Στο Νηπιαγωγείο δεν έχουν θέση οι παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης, όπου αξιολογού-
νται κυρίως οι επιδόσεις στο γνωστικό τομέα, αλλά οι εναλλακτικές. Δίνεται έμφαση στις δια-
δικασίες κατάκτησης της γνώσης σε συνθήκες δημιουργικής εργασίας και αναδεικνύονται οι 
επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών, η απόκτηση υπευθυνότητας μέσα από τη συλλογική 
εργασία, την έρευνα και την κριτική σκέψη. Τέτοιες εναλλακτικές μέθοδοι είναι :  

α. η πορεία και τα αποτελέσματα σχεδίων εργασίας  
β. η αξιολόγηση της ομάδας από τα ίδια τα παιδιά συλλογικά  
γ. ο φάκελος εργασιών του παιδιού  
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Ο φάκελος εργασιών του παιδιού αποτελεί καταγραφή της διαδικασίας της μάθησης. Πε-
ριέχει υλικό που αποκαλύπτει τι ενδιαφέρει το παιδί, τι έχει μάθει, πώς σκέπτεται, πώς δημι-
ουργεί, πώς αναλύει και συνθέτει. Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει δείγματα δουλειάς τα ο-
ποία είναι αυθεντικές παραγωγές των παιδιών (π.χ. σχέδια, ζωγραφιές, χειροτεχνίες, δείγματα 
γραφής, κατασκευές) κι όχι προσχεδιασμένα για αξιολόγηση φύλλα εργασίας. Επίσης, ενδεί-
κνυται να περιέχει και άλλες καταγραφές διαφόρων μορφών συστηματικής παρατήρησης, 
φωτογραφίες από τη συμμετοχή του παιδιού σε δραστηριότητες, μαγνητοφωνήσεις αφηγή-
σεων των παιδιών κτλ. Το υλικό οργανώνεται κατά χρονολογική σειρά και κατηγορία και συ-
γκρίνονται οι πρόσφατες εργασίες των παιδιών με τις προηγούμενες.  

 

1.6.4.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης- καταγραφές, περιστασιακές σημειώσεις του εκπαιδευτι-

κού μαζί με το φάκελο εργασιών του παιδιού- αποτελούν το φάκελο αξιολόγησης για κάθε 
παιδί. Ο φάκελος θα πρέπει να είναι προσβάσιμος από τους γονείς. Η νηπιαγωγός θα πρέπει 
να ενημερώνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα τους γονείς για τη συνολική πρόοδο του παι-
διού, μέσα από την οποία αναδεικνύονται και επισημαίνονται τα ενδιαφέροντα, οι ανάγκες, οι 
ιδιαιτερότητές του. Σημαντικές αποφάσεις και συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση και 
την πρόοδο των παιδιών θα πρέπει να βασίζονται και σε άλλες πηγές πληροφόρησης, όπως 
για παράδειγμα στους γονείς, σε άλλους εκπαιδευτικούς και σε ειδικούς.  

 

1.7.  ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. 

 
Οι κινητικές αναπηρίες επηρεάζουν την φυσιολογική κίνηση του ατόμου δυσχεραίνοντας, 

ανάλογα με την σοβαρότητα, τις λειτουργικές δραστηριότητες της καθημερινής του ζωής. 
Μπορεί να οφείλονται σε παθήσεις, τραυματισμούς του μυοσκελετικού ή του νευρικού συ-
στήματος. 

 
Οι κυριότεροι τύποι κινητικών αναπηριών που συναντώνται στις διάφορες βαθμίδες της 

εκπαίδευσης είναι οι εξής: Εγκεφαλική Παράλυση 
Δισχιδής ράχη 
Τραυματισμοί Νωτιαίου Μυελού 
Εγκεφαλικές Κακώσεις 
Παιδική, Εφηβική αρθρίτιδα 
Αρθρογρίπωση 
Μυϊκές δυστροφίες 
Ακρωτηριασμοί 
 
1)  Εγκεφαλική Παράλυση 
 Ορισμός: 
 Η εγκεφαλική παράλυση είναι μία νευρολογική διαταραχή που προκαλείται από βλάβη 

στις κινητικές περιοχές του εγκεφάλου. Μπορεί να συμβεί κατά την κύηση, τον τοκετό και 
στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Ανάλογα με το είδος της νευρομυϊκής διαταραχής 
διακρίνεται σε σπαστική, αθετωσική, αταξική ή μικτή μορφή. Ανάλογα με την κατανομή της 
βλάβης στο σώμα διακρίνεται σε τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία και μονοπληγία.. 

Χαρακτηριστικά: 
Η εγκεφαλική παράλυση χαρακτηρίζεται από: 
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Διαταραχές στον μυϊκό τόνο, έλλειψη νευρομυϊκού συντονισμού, μυϊκή αδυναμία 
Επιπρόσθετα μπορεί να συνυπάρχουν: 
Νοητική καθυστέρηση, Διαταραχές στη όραση, την ακοή και την ομιλία, διάσπαση προ-

σοχής και ψυχολογικά προβλήματα 
2) Δισχιδής ράχη 
Ορισμός: Η δισχιδής ράχη είναι μια εκ γενετής πάθηση, η οποία οφείλεται σε ατελή ανά-

πτυξη της σπονδυλικής στήλης κατά τις 4 πρώτες εβδομάδες της εμβρυικής ζωής. Συγκεκρι-
μένα παρουσιάζεται ατελές κλείσιμο του οστέινου σπονδυλικού τόξου ενός σπονδύλου από 
την αυχενική έως την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης προκαλώντας νευρολογικές δι-
αταραχές.  

Χαρακτηριστικά 
 Οστικές παραμορφώσεις, διαταραχές της στάσης, κατακλίσεις, μώλωπες, ουρολοιμώξεις, 

παχυσαρκία 
3) Τραυματισμοί νωτιαίου μυελού 
Ορισμός: Είναι κακώσεις στην σπονδυλική στήλη που προκαλούν βλάβη στο νωτιαίο μυε-

λό με αποτέλεσμα την απώλεια της κίνησης και της αισθητικότητας από το σημείο της βλάβης 
και κάτω. Η σοβαρότητα του τραυματισμού εξαρτάται από την θέση και την έκταση της βλά-
βης που έχει υποστεί ο νωτιαίος μυελός. Η διαταραχή μπορεί να έχει την μορφή τετραπληγί-
ας όπου είναι επηρεασμένα τα άνω και κάτω άκρα και την μορφή παραπληγίας όπου είναι ε-
πηρεασμένα κυρίως τα κάτω άκρα . 

Χαρακτηριστικά 
Σπαστικότητα, διαταραχές αισθητικότητας, κατακλίσεις, προβλήματα θερμορύθμισης, μυ-

ϊκή ατροφία, διαταραχές στην ουροδόχο κύστη, σεξουαλική δυσλειτουργία, οστεοπόρωση, 
καρδιαγγειακά προβλήματα, μυϊκές βραχύνσεις, διαταραχές στην στάση του σώματος και ψυ-
χολογικά προβλήματα..  

4) Εγκεφαλικές κακώσεις 
Οι εγκεφαλικές κακώσεις προκαλούν μερική η ολική αναπηρία και επιδρούν αρνητικά στον 

ψυχισμό του ατόμου. Η σοβαρότητα της κάκωσης εξαρτάται από την θέση, την έκταση της 
βλάβης και από το είδος της θεραπευτικής αγωγής. 

Χαρακτηριστικά 
Διαταραχές μνήμης και ομιλίας, διάσπαση προσοχής, δυσλειτουργία της ουροδόχου κύ-

στης, επιληπτικές κρίσεις, σπαστικότητα, έλλειψη νευρομυϊκού συντονισμού, διαταραχές αι-
σθητικότητας, αναπνευστικά και ψυχολογικά προβλήματα. 

5) Μυϊκές δυστροφίες 
Είναι ομάδα κληρονομικών ασθενειών που προκαλούν μυϊκή αδυναμία εξαιτίας της προο-

δευτικής εκφύλισης των μυϊκών ινών. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μυϊκής δυστροφίας αλλά η 
συνηθέστερη είναι η μυϊκή δυστροφία Duchenne η οποία εμφανίζεται στην ηλικία των 2-6 
ετών. Η ασθένεια είναι προοδευτική και τελικά το παιδί καταλήγει σε αναπηρικό αμαξίδιο με 
την πάροδο δεκαετίας , ενώ το προσδόκιμο ζωής ανέρχεται περίπου στα 20 χρόνια. 

Χαρακτηριστικά  
Μυϊκή ατροφία, Χαρακτηριστικό βάδισμα (νήσειο), μυϊκές βραχύνσεις, Ανάπτυξη συνδετι-

κού ιστού στους μύες, διαταραχές στην στάση(λόρδωση), αναπνευστικά προβλήματα, πτωχή 
μυϊκή αντοχή. 

6) Αρθρογρίπωση 
Εκ γενετής πάθηση κατά την οποία προσβάλλονται οι αρθρώσεις και οφείλεται σε εκφύλι-

ση του νωτιαίου μυελού. 
Χαρακτηριστικά  
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Δυσκαμψία, λέπτυνση των άκρων, μυϊκή αδυναμία, αντικατάσταση του μυϊκού με λιπώδη 
και συνδετικό ιστό, περιορισμένη λειτουργικότητα. 

7) Νεανική αρθρίτιδα 
Χρόνια αρθίτιδα που εμφανίζεται στην παιδική η την εφηβική ηλικία. Πρόκειται για πάθη-

ση αγνώστου αιτιολογίας κατά την οποία οι αρθρώσεις παρουσιάζουν φλεγμονή και σταδιακή 
μείωση του εύρους κίνησης. 

Χαρακτηριστικά 
Οίδημα στις αρθρώσεις, πόνος ευαισθησία δυσκαμψία, δυσκολία στην βάδιση, μυϊκή α-

τροφία. 
8) Ακρωτηριασμοί 
Ακρωτηριασμός είναι η αφαίρεση τμήματος ή μέλους του σώματος. Η αιτία μπορεί να εί-

ναι τραυματισμός, κακοήθεις όγκοι, αγγειακές βλάβες, δυσμορφίες κα. Ο ακρωτηριασμός 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, και γι αυτό ο ασθενής θα πρέπει να 
προετοιμασθεί ψυχολογικά και να γίνει προγραμματισμένο χειρουργείο.   
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1.8. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ  

 

1.8.1. Προφορική Επικοινωνία (ομιλία και ακρόαση)  
 

Ικανότητες 
που επιδιώκεται 
να αναπτυχθούν 

Περιεχόμενο / Ενδεικτικές 
διαθεματικές δραστηριότητες* 

 

Θεμειώδεις  
Έννοιες 

Διαθεματικής 
προσέγγισης 

Στο χώρο του Νηπιαγωγεί-
ου θα πρέπει να διαμορ-
φώνονται ποικίλες επικοι-
νωνιακές καταστάσεις, 
ώστε τα παιδιά από την 
αρχή να ενθαρρύνονται να 
παίρνουν το λόγο για:  

  

να διηγούνται / αφηγού-
νται  

Δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να διηγούνται ε-
μπειρίες τους επιδιώκοντας να τηρούν τη διαδοχι-
κή σειρά των γεγονότων και να χρησιμοποιούν 
λέξεις όπως «πρώτα», «μετά», «ύστερα», «μετά 
από αυτό» κτλ. (Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη 
Περιβάλλοντος, Μουσική).**  
Ενθαρρύνονται να αφηγούνται ένα παραμύθι.  
Παροτρύνονται να συσχετίζουν τις ιστορίες που 
ακούν με τη δική τους ζωή και με τις δικές τους 
εμπειρίες.  
Παροτρύνονται να συνθέτουν ιστορίες με ή χωρίς 
καθοδήγηση και περιορισμούς.  
Η χρήση φωτογραφιών και εικόνων για τη διήγη-
ση ιστοριών πραγματικών ή φανταστικών) είναι 
ενδεδειγμένη.{1} 

Διάσταση  
(χρόνος)  

να περιγράφουν  Ενθαρρύνονται να παρατηρούν και να περιγρά-
φουν γεγονότα, αντικείμενα και προσωπικές ε-
μπειρίες (ενθαρρύνονται π.χ. να περιγράψουν σε 
άλλους πώς συγκεντρώνουν τα υλικά για καρτε-
πικόλληση (κολάζ) και πώς το κατασκευάζουν). 
{1} 

 

να εξηγούν και να ερμη-
νεύουν  

Παροτρύνονται να δίνουν εξηγήσεις για διάφορες 
επιλογές και προτιμήσεις τους και να αιτιολογούν 
απόψεις και πράξεις τους. {1} 

 

να συμμετέχουν σε συζη-
τήσεις και να χρησιμοποι-
ούν στοιχειώδη επιχειρη-
ματολογία  

Δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να συνειδητοποιούν 
ότι σε κάθε συζήτηση οι συμμετέχοντες είναι δια-
δοχικά ομιλητές και ακροατές και επομένως παίρ-
νουν το λόγο εκ περιτροπής. Ενθαρρύνονται στην 
ανάπτυξη μιας στοιχειώδους επιχειρηματολογίας 
ώστε να αιτιολογούν τις απόψεις τους και να μπο-
ρούν να πείθουν τους συνομιλητές τους. {1} 
Μαθαίνουν να ακούν τους συνομιλητές τους, χω-
ρίς να τους διακόπτουν, και να μιλούν την κατάλ-
ληλη στιγμή, αφού λάβουν υπόψη τους τι έχει 
προηγηθεί. {1} 
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να βελτιώνουν και να ε-
μπλουτίζουν τον προφορι-
κό τους λόγο  

Ασκούνται στο να χρησιμοποιούν εύστοχα λέξεις 
ή εκφράσεις που συνδέονται με ειδικές περιστά-
σεις, όπως ευχές, χαιρετισμούς κτλ. {1} 
Εθίζονται να απομνημονεύουν και να απαγγέλ-
λουν ποιήματα, να μαθαίνουν λαχνίσματα, αινίγ-
ματα, γλωσσοδέτες, να απομνημονεύουν μικρούς 
ρόλους στο πλαίσιο των παραστάσεων που θα 
παρουσιάσουν μέσα στην τάξη. {1} 
Συνηθίζουν να αναπαράγουν εύστοχα τα λεκτικά 
σχήματα που συναντούν συχνά στα παραμύθια, 
όπως «ήταν μια φορά κι έναν καιρό …», «και έ-
ζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα» κτλ. {1} 
Ασκούνται στο να κατανοούν απλές μορφές της 
μεταφορικής χρήσης των λέξεων (π.χ. να μπο-
ρούν να διακρίνουν την ουσιαστική διαφορά ανά-
μεσα στις εκφράσεις «με τρώει η μύτη μου» και 
«τρώω το φαγητό μου») συμμετέχοντας σε παι-
χνίδια λέξεων. {1} 
Ασκούνται στο να οργανώνουν το λόγο τους, 
συνδέοντας τις απλές προτάσεις μεταξύ τους με 
τις κατάλληλες συνδετικές λέξεις (και, για, ή, αλ-
λά, επειδή κτλ.). {1}  
Ενθαρρύνονται να αναδιατυπώνουν φράσεις ή 
προτάσεις, χρησιμοποιώντας εναλλακτικά λέξεις 
με παρεμφερές νόημα (π.χ. ο άνεμος λυσσομα-
νούσε ή ο αέρας λυσσομανούσε ή σφύριζε) ή α-
ντίθετο νόημα (π.χ. ένα μεγάλο μπουκάλι γάλα ή 
ένα μικρό μπουκάλι γάλα) (Γλώσσα, Μελέτη Πε-
ριβάλλοντος, Μουσική). 

 

Να αποκτήσουν φωνολο-
γική επίγνωση  

Μέσα από τραγούδια, λαχνίσματα και ρίμες να 
συνειδητοποιήσουν σταδιακά το φωνημικό χαρα-
κτήρα της γλώσσας και να διακρίνουν τα φωνή-
ματα ως συστατικά των λέξεων. {2} 

 

 
{1}: Οι κινητικές αναπηρίες ενδεχομένως να συνοδεύονται από προβλήματα στην ομιλία. Για το λόγο 
αυτό είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται γραπτά σύμβολα για τη δημιουργία προτάσεων. Όπου τα 
προβλήματα ομιλίας είναι σοβαρά, δε δίνεται έμφαση στις δραστηριότητες που απαιτείται η χρήση αυ-
τής (π.χ. τραγούδια, ρίμες, λαχνίσματα κ.ο.κ. Αντ’ αυτού, γίνεται η εκμάθηση των φωνημάτων με τη 
διαδικασία της αντιστοίχησης ήχου και συμβόλου. 
{2} Στη φωνολογική επίγνωση επιτακτική θεωρείται η συνεργασία με τον/ την λογοθεραπευτή/ λογο-
θεραπεύτρια, προκειμένου να υπάρχει συνέπεια και συνέχεια στην εκφορά των φωνημάτων από όλα 
τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας του σχολείου. 
* Οι δραστηριότητες με πλάγια γράμματα στη δεύτερη στήλη συσχετίζονται με τις θεμελιώδεις έννοιες 
της τρίτης στήλης και αναφέρονται στα αντίστοιχα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστη-
ριοτήτων της παρένθεσης.  
** Οι οριζόντιες στήλες που παρουσιάζονται στα προγράμματα έχουν τεχνικό χαρακτήρα. Η αντιστοί-
χιση επιδιώξεων και περιεχομένου δεν έχει αποκλειστικό χαρακτήρα. Συχνά οι επιδιώξεις συνδέονται με 
δραστηριότητες που δεν παρουσιάζονται σε άμεση αντιστοίχιση.  



 

 17 
 

1.8.2. Ανάγνωση  
Στο χώρο του Νηπιαγωγεί-
ου θα πρέπει να εξασφαλί-
ζονται οι προϋποθέσεις 
ώστε τα παιδιά να έρχο-
νται αβίαστα σε επαφή με 
διαφορετικές εκδοχές του 
γραπτού λόγου (βιβλία, 
περιοδικά, εφημερίδες, ε-
πιγραφές κτλ.) και να τους 
δίνονται ευκαιρίες ώστε:  

  

να αναγνωρίζουν τις βασι-
κές εκδοχές του γραπτού 
λόγου με βάση τα εξωτε-
ρικά – τυπογραφικά χαρα-
κτηριστικά και το περιεχό-
μενο, να συνειδητοποιούν 
ότι οι διαφορετικές αυτές 
εκδοχές μεταφέρουν μη-
νύματα με διαφορετικό 
τρόπο και χρησιμοποιού-
νται για διάφορους λόγους  

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με εικονογραφημένα 
βιβλία και με περιοδικά, εφημερίδες, λεξικά, κα-
θώς και με αφίσες, χάρτες, συσκευασίες προϊό-
ντων που γνωρίζουν τα παιδιά (π.χ. κουτιά από 
γάλα, σακούλες από ζάχαρη ή αλεύρι, κουτιά από 
φάρμακα κτλ..) στα οποία εικόνες και κείμενο συ-
μπλέκονται για να μεταφέρουν το μήνυμα. Στο 
πλαίσιο των ποικίλων δραστηριοτήτων, που ανα-
πτύσσονται στο χώρο του Νηπιαγωγείου ενεργο-
ποιούνται τα παιδιά στο να κάνουν υποθέσεις γύ-
ρω από το τι είναι γραμμένο σε καθένα από αυτά 
(Γλώσσα, Εικαστικά, Μαθηματικά, Μελέτη Περι-
βάλλοντος).  

Επικοινωνία  
 (πληροφορία)  

να υιοθετούν βασικές συμ-
βάσεις ανάγνωσης του αλ-
φαβητικού συστήματος 
γραφής (π.χ. ότι διαβά-
ζουμε από τα αριστερά 
προς τα δεξιά και από πά-
νω προς τα κάτω, ότι τα 
βιβλία διαβάζονται από την 
αρχή προς το τέλος κ.λ.π.)  

Τα παιδιά «ακούν» κείμενα από βιβλία που τους 
διαβάζει ο/η εκπαιδευτικός, ο οποίος τους δείχνει 
με το δάχτυλο πού ακριβώς διαβάζει, διαβάζοντας 
σε κανονικό ρυθμό ανάγνωσης και χρωματίζοντας 
τη φωνή του ανάλογα με το περιεχόμενο του κει-
μένου. Το βιβλίο ή το έντυπο που διαβάζεται κάθε 
φορά είναι στραμμένο προς τα παιδιά ώστε να 
συνειδητοποιούν ότι αυτό που διαβάζεται είναι το 
κείμενο και όχι η εικόνα.  

 

να ακούν και να κατα-
νοούν μία διήγηση, ένα 
κανόνα παιχνιδιού ή άλλα 
απλά κείμενα που κάποιος 
τους διαβάζει φωναχτά  

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να παρεμβαίνουν κατά 
την ανάγνωση του κειμένου, κάνοντας υποθέσεις 
για τη συνέχεια και το τέλος της ιστορίας, σχόλια 
για τους χαρακτήρες κ.λ.π.  
 

 

να μπορούν να διακρίνουν 
σ΄ ένα κείμενο που τους 
διαβάζεται τα διαλογικά 
από τα μη διαλογικά μέρη 

Τα παιδιά αναγνωρίζουν τα διαλογικά μέρη σε κεί-
μενα που τους διαβάζονται και επαναλαμβάνουν 
παρόμοιους διάλογους. 

 

να απομνημονεύουν πολύ 
μικρά κείμενα  

Κείμενα που αρέσουν στα παιδιά διαβάζονται από 
τον/την εκπαιδευτικό κατ’ επανάληψη, όταν τα 
παιδιά το ζητούν, πράγμα που συχνά οδηγεί αβία-
στα στην απομνημόνευση. Τα έμμετρα κείμενα 
(π.χ. λαχνίσματα, ποιήματα) που έχουν ρίμες, πα-
ρηχήσεις και ομοιοκαταληξίες απομνημονεύονται 
εύκολα και βοηθούν τα παιδιά να συνειδητοποι-
ούν, σταδιακά, στοιχεία της γλώσσας που συνδέ-
ονται με τον ιδιαίτερο και συλλαβικό χαρακτήρα 
της συμβάλλοντας έτσι στη φωνημική και συντα-
κτική συνείδηση της γλώσσας. Τα παιδιά απομνη-
μονεύουν επίσης μικρούς ρόλους, τους οποίους 
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δραματοποιούν στο πλαίσιο σχολικών παραστά-
σεων.  

να αναγνωρίζουν οικείες 
λέξεις στο περιβάλλον και 
μέσα σε κείμενα.  

Στο χώρο του Νηπιαγωγείου έχει διαμορφωθεί 
περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα γραπτού λό-
γου. Στη βιβλιοθήκη συγκεντρώνονται, εκτός από 
τα βιβλία, έντυπα διαφόρων ειδών, όπως περιοδι-
κά, εφημερίδες, αφίσες. Στο μαγαζάκι π.χ. υπάρ-
χουν συσκευασίες γνωστών στα παιδιά προϊό-
ντων, επάνω στις οποίες υπάρχει γραπτός λόγος. 
Γραφή υπάρχει και στις συσκευασίες κάθε υλικού 
που χρησιμοποιούν τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο 
όπως παιχνίδια, μαρκαδόροι κ.λ.π. Επίσης δια-
μορφώνονται πίνακες αναφοράς για ποικίλα θέμα-
τα, στους οποίους υπάρχει αντιστοιχία εικόνων 
και λέξεων. Οι πίνακες αυτοί επιτρέπουν στα παι-
διά, χωρίς συστηματική διδασκαλία, να ανακαλύ-
πτουν το νόημα ορισμένων λέξεων που συνδέο-
νται με δραστηριότητες οι οποίες εκτυλίσσονται 
στην τάξη. (π.χ. τα ονόματα των παιδιών της τά-
ξης είναι γραμμένα δίπλα στις φωτογραφίες τους, 
τα μέσα συγκοινωνίας αναγράφονται δίπλα στην 
αντίστοιχη εικόνα. Με τον ίδιο τρόπο παρουσιάζο-
νται τα χρώματα, τα ζώα του σπιτιού, του αγρού 
ή του δάσους κτλ).  

 

 Για κάθε πίνακα αναφοράς υπάρχουν και αντί-
στοιχες καρτέλες, χωριστή καρτέλα για κάθε λέξη 
του πίνακα. Στις καρτέλες δεν υπάρχουν οι εικό-
νες. Τα παιδιά αναζητούν το νόημα της καρτέλας 
που θέλουν να διαβάσουν συγκρίνοντάς την με 
τις λέξεις του πίνακα αναφοράς. Όταν εντοπίσουν 
τη λέξη από την εικόνα που της αντιστοιχεί, κα-
τανοούν και το νόημά της. (Γλώσσα, Μουσική, 
Μελέτη Περιβάλλοντος, Πληροφορική, Φυσική 
Αγωγή).  
Οι πίνακες αναφοράς αξιοποιούνται πάντα για την 
πραγματοποίηση ποικίλων δραστηριοτήτων όπως 
π.χ. για το παρουσιολόγιο, για διάφορα παιχνίδια, 
για την καταγραφή του καιρού της ημέρας κτλ.  

Αλληλεπίδραση  
(εξάρτηση)  

να παίρνουν πληροφορίες 
από διάφορες πηγές όπως 
αφίσες, ταινίες, σήματα, 
έργα τέχνης, στις οποίες 
συνυπάρχουν γραπτός λό-
γος και εικόνα.  

Τα παιδιά, κατά τη διάρκεια εξόδων από το Νηπι-
αγωγείο, ενθαρρύνονται στο να προσπαθούν να 
αναγνωρίσουν κάποια ονόματα δρόμων ή ορισμέ-
νες από τις επιγραφές των καταστημάτων της γει-
τονιάς κλπ. (Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, 
Μουσική).  

Επικοινωνία  
(κώδικας)  

να «χρησιμοποιούν» τη 
βιβλιοθήκη της τάξης και 
να κάνουν συγκεκριμένες 
επιλογές βιβλίων, ανάλογα 
με τα ενδιαφέροντά τους ή 
το θέμα με το οποίο απα-
σχολούνται κάθε φορά.  

Η βιβλιοθήκη του Νηπιαγωγείου οργανώνεται με 
τέτοιο τρόπο, ώστε τα παιδιά να είναι σε θέση να 
δανείζονται εικονογραφημένα βιβλία με παραμύ-
θια λαϊκά και έντεχνα, μύθους, θρύλους, λαχνί-
σματα, ποιήματα, γλωσσοδέτες, μικρά θεατρικά, 
αλλά και εικονογραφημένα περιοδικά και λευκώ-
ματα καθώς και βιβλία ή έντυπα εγκυκλοπαιδικού 
χαρακτήρα που απευθύνονται στις μικρές ηλικίες 
και τα οποία μπορούν να τα επιστρέφουν στη θέ-
ση τους (για παράδειγμα τα βιβλία να τοποθετού-
νται έτσι, ώστε να φαίνεται ολόκληρη η μπροστι-
νή τους όψη και πίσω από κάθε βιβλίο να είναι 
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σταθερά τοποθετημένη η φωτοτυπία του εξω-
φύλλου του, πράγμα που αποτελεί σημείο ανα-
φοράς για τα παιδιά και τους επιτρέπει, μέσα από 
συσχετισμούς, να επανατοποθετούν τα βιβλία που 
δανείζονται στην ορισμένη τους θέση).  

να εντοπίζουν τον τίτλο, 
το συγγραφέα και άλλα 
στοιχεία του βιβλίου  

Πριν από την ανάγνωση ενός βιβλίου επισημαίνε-
ται από τον/την εκπαιδευτικό ότι στο εξώφυλλο 
κάθε βιβλίου είναι γραμμένα σημαντικά στοιχεία 
(π.χ. ο τίτλος, ο συγγραφέας, ο εικονογράφος, ο 
εκδοτικός οίκος κ.ά.) και τα παιδιά ενθαρρύνονται 
να αναγνωρίζουν τις θέσεις αυτών των στοιχείων 
στο κάθε βιβλίο. Ακόμη ενθαρρύνονται να αντι-
ληφθούν τη σελιδαρίθμηση, καθώς και τον ρόλο 
του πίνακα περιεχομένων όπου αυτός υπάρχει. 

 

να συνειδητοποιήσουν ότι 
ο γραπτός λόγος είναι α-
ναπαράσταση της γλώσσας 
και η εικόνα είναι αναπα-
ράσταση τoυ κόσμου  

Τα παιδιά προοδευτικά ενθαρρύνονται να συνει-
δητοποιήσουν πως ό,τι λέμε μπορούμε και να το 
γράψουμε. Επίσης, έχοντας συναντήσει κάποιες 
λέξεις αρκετές φορές (κατά την ανάγνωση βιβλί-
ων ή στους πίνακες αναφοράς) και έχοντας μάθει 
μέσα από γλωσσικά παιχνίδια να διακρίνουν τα 
φωνήματα που δομούν τις λέξεις, αρχίζουν να τις 
αναγνωρίζουν και σιγά-σιγά μπορεί να είναι σε 
θέση να απομονώνουν ορισμένα γράμματα αλλά 
και να κάνουν συνδυασμούς αυτών των γραμμά-
των προκειμένου να «διαβάσουν» άγνωστες λέ-
ξεις.  

 

να κατανοήσουν γενικά 
στοιχεία από τη σχέση 
προφορικού-γραπτού λό-
γου.  
να συνειδητοποιήσουν 
σταδιακά ότι στα φωνήμα-
τα της ομιλούμενης γλώσ-
σας αντιστοιχούν γράμμα-
τα.  

Ενθαρρύνονται να αναζητούν λύσεις, να συζητούν 
και να προβληματίζονται καθώς προσπαθούν να 
«διαβάσουν», χωρίς να διορθώνονται ή να τους 
επιβάλλεται η σωστή «ανάγνωση» κάθε φορά.  

 

να αναγνωρίζουν και να 
συγκρίνουν διαφορετικές 
μορφές του γραπτού λό-
γου, όπως π.χ. το χειρό-
γραφο και το έντυπο κεί-
μενο, αλλά και την ελληνι-
κή και άλλες γραφές.  

Στο γραπτό λόγο που υπάρχει γύρω μας (π.χ. στις 
συσκευασίες προϊόντων, στις επιγραφές καταστη-
μάτων, στις γραφές πάνω στις ενδυμασίες τους 
κ.λ.π) τα παιδιά έρχονται σε επαφή και με το λα-
τινικό αλφάβητο το οποίο σιγά σιγά και μέσα από 
παιχνίδια (π.χ. χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με 
τη «γραφή» κειμένου που κρατούν) αρχίζουν να 
το διαφοροποιούν από το ελληνικό.  
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1.8.3. Γραφή και γραπτή έκφραση  
Η εργασία που συνδέεται 
με το γραπτό λόγο στο 
Νηπιαγωγείο θα πρέπει να 
δίνει στα παιδιά ευκαιρίες 
να ευαισθητοποιηθούν σε 
θέματα που συνδέονται 
με το γιατί και το πώς 
γράφουμε, να αρχίσουν 
δηλαδή να συνειδητοποι-
ούν την κοινωνική διά-
σταση του γραπτού λό-
γου ώστε:  

  

να κατανοήσουν τη ση-
μασία της γραφής ως μέ-
σου επικοινωνίας, ανά-
πτυξης ιδεών, μεταφοράς 
πληροφοριών και ως πη-
γής ευχαρίστησης και α-
πόλαυσης. Και σ’ αυτό 
συμβάλλει η ενεργος 
συμμετοχή των παιδιών 
στη «δημιουργία» δικών 
τους κειμένων με υπαγό-
ρευση στον/την εκπαι-
δευτικό.  

Τα παιδιά, σε μικρές ομάδες, στο πλαίσιο ελκυ-
στικών γι’ αυτά δραστηριοτήτων, υπαγορεύουν 
στον/την εκπαιδευτικό κείμενα που τα διαμορ-
φώνουν συλλογικά (π.χ. γράμματα, προσκλή-
σεις, καταλόγους, κανόνες παιχνιδιών, συνταγές, 
παραμύθια, ποιήματα κ.ά.).. (Γλώσσα, Μουσική, 
Εικαστικά, Δραματική Τέχνη, Μελέτη Περιβάλ-
λοντος, Πληροφορική).  
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συζητούν για τις 
διαφοροποιήσεις του γραπτού λόγου από την 
εικόνα ως μέσου μεταφοράς μηνύματος (π.χ. 
επιλέγουν τον «καλύτερο» τρόπο έκφρασης ε-
νός μηνύματος σε διαφορετικές περιστάσεις) 
(Γλώσσα, Μουσική, Μελέτη Περιβάλλοντος).  

Αλληλεπίδραση  
(συνεργασία)  
 
 
 
Επικοινωνία  
Ομοιότητα-  
Διαφορά  

Εξελικτικά, συνειδητοποι-
ούν ότι τα κείμενα απευ-
θύνονται σε συγκεκριμέ-
νους κάθε φορά αναγνώ-
στες και μαθαίνουν να τα 
βελτιώνουν ακούγοντας 
το αποτέλεσμα της διόρ-
θωσης – υπαγόρευσης και 
αναθεωρώντας κατά πε-
ρίπτωση τις επιλογές λεξι-
λογίου ή διατύπωσης 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να διορθώνουν και να 
αναθεωρούν κείμενα, χωρίς να τους επιβάλλεται 
η σωστή εκδοχή. Σ’ αυτό το πλαίσιο ενθαρρύνο-
νται να παίζουν με τη γλώσσα. (Γλώσσα, Εικα-
στικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Δραματική τέ-
χνη).  
 

Μεταβολή  
(εξέλιξη)  

Τα παιδιά πρέπει να υπο-
στηριχθούν στην προ-
σπάθειά τους:  
να κρατούν ένα μολύβι, 
ένα στυλό διαρκείας, μία 
κιμωλία με τρόπο αποτε-
λεσματικό και να μπορούν 
να τα χρησιμοποιούν 
παίρνοντας τη σωστή 
σωματική στάση.  

  

να γράφουν το όνομά 
τους στις εργασίες τους 
με κεφαλαία ή και πεζά 
γράμματα.  

Στο χώρο του Νηπιαγωγείου υπάρχει «πίνακας 
αναφοράς» στον οποίο είναι γραμμένα τα ονό-
ματα των παιδιών δίπλα στις φωτογραφίες τους. 
Τα παιδιά μπορούν να τον συμβουλεύονται προ-
κειμένου να γράψουν το όνομά τους στις εργα-
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σίες τους, χωρίς όμως αυτό να επιβάλλεται.  

να αντιγράφουν λέξεις 
που εξυπηρετούν λει-
τουργικές ανάγκες και α-
νταποκρίνονται στα ενδι-
αφέροντά τους.  

Τα παιδιά π.χ. ενθαρρύνονται να σημειώνουν, 
το όνομά τους ή τον τίτλο του βιβλίου που δα-
νείστηκαν από τη βιβλιοθήκη, να γράφουν όπως 
μπορούν κάτω από τις ζωγραφιές τους, συ-
μπληρώνοντας ή ερμηνεύοντας το νόημα της 
εικόνας και να εκφράζονται δημιουργώντας κάρ-
τες με ευχές, προσκλήσεις ή καταλόγους από 
πράγματα που θα έπρεπε να θυμηθούν. Σε αυτή 
τους την προσπάθεια χρησιμοποιούν, αν θέ-
λουν, τους πίνακες αναφοράς που είτε είναι α-
ναρτημένοι στους τοίχους του Νηπιαγωγείου εί-
τε αναρτώνται ανάλογα με τις αναπτυσσόμενες 
δραστηριότητες.  

 

να ενθαρρύνονται να 
γράφουν όπως μπορούν.  

Το σημαντικό σ΄ αυτό το πλαίσιο είναι να συ-
νειδητοποιούν τη χρησιμότητα του γραπτού λό-
γου και να αποκτούν κίνητρα για την κατάκτησή 
του. Ο/Η εκπαιδευτικός αποδέχεται τα τυχόν 
λάθη που κάνουν τα παιδιά επιχειρώντας να 
γράψουν και τα αξιοποιεί στη μαθησιακή διαδι-
κασία.  

 

 
Σημείωση: Οι κινητικές αναπηρίες ενδεχομένως να συνοδεύονται από προβλήματα στην κινητικότητα 
των άνω άκρων. Στην περίπτωση αυτή η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι πολύ σημαντική. Αν 
στο νηπιαγωγείο διατίθεται ηλεκτρονικός υπολογιστής, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρα-
γωγή γραπτού λόγου. Αν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή καλύτερα να χρη-
σιμοποιηθούν ξύλινα γράμματα ή μαγνητικά γράμματα για την παραγωγή γραπτού λόγου.  
Η συνεργασία με τον/ την εργοθεραπευτή/ εργοθεραπεύτρια θεωρείται ενδεδειγμένη για την ορθή 
χρήση μαρκαδόρων, μολυβιού κ.ο.κ., καθώς και των απαραίτητων βοηθημάτων. 

 



 

 22 
 

1.9. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΚΑΙ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

 
Ικανότητες 

που επιδιώκεται 
να αναπτυχθούν 

Περιεχόμενο/ Ενδεικτικές 
διαθεματικές δραστηριότητες 

Θεμελιώδεις 
Έννοιες 

Διαθεματικής 
προσέγγισης 

Στα παιδιά θα πρέπει να 
δίνονται ποικίλες ευκαι-
ρίες μέσα από ενδιαφέ-
ρουσες δραστηριότητες 
και με τις κατάλληλες 
διδακτικές παρεμβάσεις 
να εφαρμόζουν τα μα-
θηματικά στην καθημε-
ρινή πρακτική ώστε:  

  

να προβληματίζονται 
και να ερευνούν ποικί-
λες καταστάσεις, να 
στηρίζονται σε προη-
γούμενες γνώσεις και 
εμπειρίες, να κάνουν 
απλές υποθέσεις και να 
καταλήγουν σε σχετικά 
συμπεράσματα  

Τα παιδιά εμπλέκονται σε καταστάσεις προβλημα-
τισμού και επεξεργάζονται ποσότητες, σχέσεις, 
σχήματα, και αριθμούς. Αναπτύσσουν διαδικασίες 
δοκιμής, επαλήθευσης και ελέγχου (π.χ. αντιστοι-
χούν ένα προς ένα αντικείμενα προκειμένου να ε-
παληθεύσουν ισότητα ως προς το πλήθος των α-
ντικειμένων κ.ά.). Αναγνωρίζουν πως κάποια προ-
βλήματα έχουν περισσότερες από μια λύσεις και 
πως ένα πρόβλημα μπορεί να λυθεί με πολλούς 
τρόπους (π.χ. για να δημιουργηθεί η ισότητα ανά-
μεσα σε δυο ποσότητες μπορεί να αφαιρέσει στοι-
χεία από τη μία ή να προσθέσει στοιχεία στην άλλη 
κ.ά.). 

 

να διαχειρίζονται και να 
χρησιμοποιούν υλικά, 
μέσα και καταστάσεις 
που συνδέονται με την 
καθημερινή ζωή  
να αξιοποιούν τις δυνα-
τότητες για αριθμητικές 
εφαρμογές μέσα στα 
όρια των δυνατοτήτων 
τους  
να οικοδομούν σταδια-
κά την έννοια των α-
ριθμών  

Παροτρύνονται με κατάλληλες δραστηριότητες 
ομαδικές και ατομικές να πειραματίζονται με δια-
κριτές μονάδες, (π.χ. πέτρες, χάντρες κ.ά.) και μη 
διακριτές (π.χ. επιφάνειες, υγρά κ.ά.). Να επιλέ-
γουν και να χειρίζονται κατάλληλο εξοπλισμό και 
υλικό, όπως το ξύλινο δομικό υλικό, τη ζυγαριά, 
την κλεψύδρα, τα γεωμετρικά σχήματα, τα παζλ, 
το υλικό για κινητικά παιχνίδια, μπάλες στεφάνια, 
κορδέλες, κουτάλια, κύπελλα κ.ά.  
 

 

να «ερμηνεύουν» γενι-
κά στοιχεία του κόσμου 
που τα περιβάλλει μέσα 
από διαδικασίες παρα-
τήρησης και περιγρα-
φής, σύγκρισης, ταξινό-
μησης, αντιστοίχισης, 
σειροθέτησης, και συμ-
βολικής αναπαράστασης  

Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες να παρατηρούν, να 
περιγράφουν, να συγκρίνουν και να ταξινομούν με 
βάση ορισμένα γνωρίσματα που είναι κοινά σε α-
ντικείμενα και καταστάσεις (π.χ. χρώμα, σχήμα, 
μέγεθος, επάγγελμα κ. ά.) για κάποιο σκοπό (π.χ. 
τακτοποιούν τη γωνιά της ζωγραφικής και ξεχωρί-
ζουν τα χρώματα, δουλεύουν και σειροθετούν με 
το οικοδομικό υλικό, μοιράζονται ρόλους κ.ά.) και 
να εισάγονται σταδιακά στην έννοια των σχέσεων 
(Μαθηματικά, Μουσική, Μελέτη Περιβάλλοντος, 
Εικαστικά).  
Με αντικείμενα και σύμβολα παροτρύνονται να α-

Σύστημα  
(ταξινόμηση)  
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πεικονίζουν σχέσεις σε πίνακες καταγραφής (π.χ. 
απλούς πίνακες διπλής εισόδου) και γραφικές πα-
ραστάσεις (π.χ. απεικονίζουν το πλήθος των αγο-
ριών και των κοριτσιών στην τάξη με καρτέλες 
που τοποθετούν στην κατάλληλη στήλη, δημιουρ-
γούν έναν πίνακα με τα βιβλία που έχει δανειστεί 
κάθε παιδί ή τον πίνακα γενεθλίων με τους μήνες 
και τις ημερομηνίες γέννησης των παιδιών κ.ά.) 
(Μαθηματικά, Γλώσσα, Μουσική, Μελέτη Περιβάλ-
λοντος).  

Επικοινωνία  
(κώδικας)  

να διατυπώνουν απορί-
ες ή να θέτουν προβλή-
ματα, να επιλέγουν ή να 
παράγουν κατάλληλο 
για την επίλυση των 
προβλημάτων υποστη-
ρικτικό υλικό  

Ενθαρρύνονται να κάνουν ερωτήσεις του τύπου 
‘‘Τι θα συμβεί εάν’’, ‘Γιατί’’ κ.ά. (π.χ. γιατί δεν έ-
φτασαν τα κουτάλια για όλα τα παιδιά κ.ά.) και να 
αξιοποιούν ιδέες για να βρίσκουν λύσεις σε καθη-
μερινά απλά προβλήματα που προκύπτουν (π.χ. 
αποφασίζουν να βάλουν τα μικρότερα κουτιά μέσα 
στα μεγαλύτερα διαδοχικά έτσι ώστε να μην πε-
ρισσέψει κανένα κ.ά.). Να επιλέγουν υλικά για να 
επιλύσουν κάποιο πρόβλημα (π.χ. χρησιμοποιούν 
κάρτες στις συναλλαγές τους αντί χρήματα).  

 

να οργανώνουν και να 
επεκτείνουν τις γνώσεις 
τους σχετικά με τους 
αριθμούς  

Τα περισσότερα παιδιά όταν έρχονται στο Νηπια-
γωγείο γνωρίζουν π.χ. πως έχουν δυο μάτια, ένα 
στόμα, πέντε δάχτυλα στο κάθε χέρι.  
Ο/η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά να χρησι-
μοποιούν σχετικές αριθμητικές εκφράσεις (π.χ. μα-
θαίνουν τραγούδια και ποιήματα με αριθμούς, παί-
ζουν με τα δάχτυλα και μετρούν). Να απαριθμούν 
αντικείμενα. Να βάζουν διάφορα πράγματα στη 
σειρά και να εξοικειώνονται με τα τακτικά αριθμη-
τικά  

 

να «εκτελούν» απλές 
μαθηματικές πράξεις  

Να χειρίζονται ποσότητες, να τις ενώνουν και να 
δημιουργούν άλλες, να βγάζουν ή να βάζουν ένα 
μέρος τους, να συγκρίνουν ή να μοιράζουν ποσό-
τητες σε διαφορετικές καταστάσεις.  

 

να μετρούν χρησιμο-
ποιώντας αυθαίρετες ή 
συμβατικές μονάδες μέ-
τρησης  

Τα παιδιά εμπλέκονται αρχικά σε δραστηριότητες 
άμεσων συγκρίσεων ανθρώπων ή αντικειμένων ως 
προς ένα χαρακτηριστικό (π.χ. μήκος χεριών, ύψος 
ποδιών, μολυβιών κ.ά.) και αργότερα σε δραστη-
ριότητες έμμεσων συγκρίσεων αντικειμένων για 
συγκεκριμένο σκοπό, χρησιμοποιώντας ένα όργανο 
αναφοράς όπως το μέτρο ή αυθαίρετες μονάδες 
μέτρησης (π.χ. το κορδόνι, ένα φύλλο χαρτιού, τα 
κύπελλα, την παλάμη τους κ.ά.) προκειμένου να 
μετρούν μη διακριτά υλικά (π.χ. το πλάτος της 
πόρτας, την επιφάνεια ενός τραπεζιού, την άμμο, 
το νερό, το ζυμάρι κ.ά.).  
Τα παιδιά ασκούνται να αναγνωρίζουν την αξία μι-
κρών νομισμάτων και τη χρησιμότητα τους στις 
συναλλαγές με βιωματικό τρόπο (π.χ. ψωνίζουν 
πράγματα σε παιχνίδια ρόλων κ.ά). 

 

να κατανοούν απλές 
χωροχρονικές σχέσεις 
και να προσεγγίζουν  
σταδιακά την έννοια της 
μέτρησης του χρόνου 

Ενθαρρύνονται με κατάλληλες δραστηριότητες να 
επισημαίνουν απλές σχέσεις στο χώρο και να τις 
περιγράφουν (π.χ. πάνω από, δίπλα, κοντά κ.ά.). 
Να τοποθετούν και να μετακινούν αντικείμενα σε 
σχέση με σταθερά σημεία αναφοράς (Μαθηματικά, 
Φυσική Αγωγή, Μελέτη Περιβάλλοντος).  

Διάσταση  
(χώρος)  
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αρχικά με τη βοήθεια 
αυθαίρετων  
μονάδων (αρίθμηση, 
μουσική, κλεψύδρα 
κ.ά.)  

Ενθαρρύνονται με βιωματικό τρόπο να επισημαί-
νουν απλές χρονικές σχέσεις όπως η διάρκεια, η 
χρονική ακολουθία, το «ταυτόχρονο» δραστηριο-
τήτων και τα χρονικά διαστήματα.  
Να συγκρίνουν τη διάρκεια δραστηριοτήτων που 
έχουν κοινή έναρξη, να συγκρίνουν την ταχύτητα 
κίνησης πραγμάτων σε σχέση με το χρόνο όταν 
είναι ίση η απόσταση (π.χ. δραματοποιούν το μύθο 
της χελώνας και του λαγού κ.ά.) (Μαθηματικά, 
Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Μουσική).  

 
 
Διάσταση  
(χρόνος)  

να αντιλαμβάνονται και 
να αναπαράγουν δεδο-
μένα μοτίβα  
 
 
να αναγνωρίζουν συμ-
μετρικά σχήματα ως 
προς άξονα  

Ενθαρρύνονται να αντιλαμβάνονται, να επεκτεί-
νουν, να διπλασιάζουν και να αναπαράγουν διάφο-
ρους συνδυασμούς με ποικιλία υλικών (π.χ. τα 
παιδιά δουλεύουν στη σειρά μια δεδομένη διάταξη 
με χρώματα και σχήματα για τα σκηνικά του θεά-
τρου).  
Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες να αναγνωρίζουν 
συμμετρίες στο περιβάλλον (π.χ. το φύλλο ενός 
φυτού) και να δημιουργούν συμμετρίες (π.χ. με τη 
ζωγραφική).  

 

να αναγνωρίζουν και να 
ονομάζουν απλά στερεά 
και ευθύγραμμα σχήμα-
τα  

Ενθαρρύνονται να παρατηρούν και να πειραματί-
ζονται με διάφορα σχήματα και να αναγνωρίζουν 
τον κύκλο, το τρίγωνο, το τετράγωνο και το πα-
ραλληλόγραμμο. Να χρησιμοποιούν απλά γεωμε-
τρικά σχήματα, να αντιλαμβάνονται απλές βασικές 
ιδιότητές τους και να τις αξιοποιούν όπου χρειάζε-
ται (π.χ. κύβος, σφαίρα όπου οι κύβοι μπορούν να 
τοποθετηθούν ο ένας πάνω στον άλλο, αλλά το 
ίδιο δεν ισχύει με τις μπάλες κ.ά.). 

 

να εμπλουτίζουν τη 
γλώσσα και με λέξεις 
που συνδέονται με τα 
μαθηματικά, να επικοι-
νωνούν και να αξιο-
ποιούν την τεχνολογία  

Υποβοηθούνται μέσα από τη συζήτηση να εμπλου-
τίζουν τη γλώσσα με λέξεις που συνδέονται με τα 
μαθηματικά (π.χ. προσθέτω, μοιράζω, μεγαλύτερο, 
μικρότερο από κ.ά.). Προοδευτικά ασκούνται στο 
να κατανοούν πως οι λέξεις που εκφράζουν μεγέθη 
είναι σχετικές (π.χ. ο ψηλός πύργος είναι στην 
πραγματικότητα ψηλότερος από κάποιον άλλο 
κ.ά.).Τα ονόματα και κάποια σύμβολα των αριθ-
μών, τα αριθμητικά επίθετα είναι ήδη γνωστά σε 
πολλά παιδιά πριν να έρθουν στο Νηπιαγωγείο. 
Στα παραμύθια, στα τραγούδια, στο ημερολόγιο 
του Νηπιαγωγείου, στο τηλέφωνο, στη διεύθυνση, 
στις σελίδες των βιβλίων κ.ά. εμφανίζονται οι α-
ριθμοί. Με ποικίλες δραστηριότητες που αναπτύσ-
σονται στην τάξη υποβοηθούνται να αναγνωρίζουν 
και να χρησιμοποιούν τους αριθμούς και τι αντι-
προσωπεύουν (ποσότητα, αξία κ.ά.)  
Ενθαρρύνονται να αναζητούν απαντήσεις και να 
θέτουν τα ίδια ερωτήσεις. Να περιγράφουν σχέσεις 
και διαδικασίες (π.χ. με τι σειρά θα βάλουν τα 
χρωματιστά μπαλόνια στο σκοινί), να δίνουν εξη-
γήσεις για τις επιλογές τους (π.χ. γιατί επέλεξαν τη 
μεγαλύτερη κορδέλα για να μετρήσουν πόσο μα-
κρύ είναι το τραπέζι), να διατυπώνουν συλλογι-
σμούς, να συζητούν και να επιχειρηματολογούν 
στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους. Να παρουσιά-
ζουν τις ιδέες και τα ‘‘ευρήματά" τους με πολλούς 

Επικοινωνία  
(πληροφορία)  
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τρόπους (π.χ. με το λόγο, με κατασκευές, σχέδια, 
«παραστάσεις» κ.ά.) (Μαθηματικά, Μελέτη Περι-
βάλλοντος, Εικαστικά).  
Να αναγνωρίζουν αριθμούς στο πληκτρολόγιο και 
να αξιοποιούν τον υπολογιστή στο βαθμό που είναι 
δυνατόν. Να αρχίσουν να κατανοούν τη σημασία 
των αριθμομηχανών στην καθημερινή ζωή 

 

1.10. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

1.10.1. Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση  
Ικανότητες  

που επιδιώκεται  
να αναπτυχθούν  

Περιεχόμενο / Ενδεικτικές  
διαθεματικές δραστηριότητες  

Θεμελιώδεις  
έννοιες  

Διαθεματικής  
προσέγγισης  

Μέσα σε ένα ασφαλές 
και πλούσιο σε ερεθί-
σματα περιβάλλον, κα-
θώς και στο ευρύτερο 
περιβάλλον έξω από την 
τάξη, δίνονται πολλές 
ευκαιρίες στα παιδιά 
ώστε:  

  

να αναπτύξουν την αυ-
τοεκτίμησή τους  

Όλα τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες της τάξης τους, να αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες και ευθύνες (π.χ. ‘’πωλητής’’ στο 
κατάστημα της τάξης, συντονιστής της ομάδας ερ-
γασίας, υπεύθυνος για το οικοδομικό υλικό κ.ά.) 
και να αναπτύσσουν θετικά συναισθήματα για τον 
εαυτό τους.  
Τους δίνονται ευκαιρίες να εκφράζουν ελεύθερα 
τις απόψεις και τις εμπειρίες τους. Να διερευνούν, 
να υποβάλουν ερωτήσεις, να «πειραματίζονται», 
να κάνουν λάθη τα οποία γίνονται αποδεκτά ως 
ένα βαθμό και αντιμετωπίζονται κατάλληλα, να α-
ξιοποιούν τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ταλέντα 
τους, να διακρίνονται σε διαφορετικούς τομείς και 
να αποκτούν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.  

 

να αναπτύξουν ικανό-
τητες συνεργασίας  

Τα παιδιά παροτρύνονται να συνεργάζονται και να 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, να ρωτούν, να πα-
ρουσιάζουν και να συζητούν τις ιδέες τους. Ενθαρ-
ρύνονται να αναγνωρίζουν και να υιοθετούν κά-
ποιες φορές τις απόψεις των άλλων. Να ζητούν και 
να δίνουν βοήθεια (π.χ. να γράψουν με τη βοήθεια 
του φίλου τους το όνομά τους κ. ά ). Ενθαρρύνο-
νται να συνεργάζονται αποτελεσματικά με τους 
ενήλικες (π.χ. να «παίρνουν συνεντεύξεις» στη λα-
ϊκή αγορά από τους πωλητές, να ρωτούν και να 
εκφράζουν τις ιδέες τους στο μουσείο, να γρά-
ψουν με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και να 
στείλουν προσκλήσεις σε ειδικούς για να επισκε-
φτούν το σχολείο κ.ά.).  
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να κατανοούν την αξία 
της ομαδικής εργασίας 
και της από κοινού ανα-
κάλυψης  

Παροτρύνονται να διαπραγματεύονται τυχόν συ-
γκρούσεις ή εντάσεις που προκύπτουν στη συνερ-
γασία. Να αξιολογούν τη συμπεριφορά τους, να 
αντιλαμβάνονται τα όριά τους και να οδηγούνται 
σε κοινά αποδεκτούς κανόνες που είναι αναγκαίοι 
για την ομαλή συμβίωση (π.χ. να περιμένουν τη 
σειρά τους για να μιλήσουν, να ακολουθούν τους 
κανόνες ενός παιχνιδιού κ.ά.) ( Μελέτη Περιβάλλο-
ντος, Γλώσσα, Εικαστικά, Μουσική, Πληροφορική, 
Φυσική Αγωγή).  

Αλληλεπίδραση  
(συνεργασία)  

να συνειδητοποιούν τη 
μοναδικότητά τους αλ-
λά και να εντοπίζουν τις 
ομοιότητες και διαφο-
ρές τους με τους άλ-
λους και να τις σέβονται  

Τα παιδιά με κατάλληλες δραστηριότητες (π.χ. με 
συγκρίσεις χαρακτηριστικών, τη ζωγραφική, τις 
προσωπικές διηγήσεις, τις αφηγήσεις, κ.ά.) κατα-
νοούν τη μοναδικότητά τους (π.χ. τα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά τους, το όνομα, το φύλο, την ηλικία, 
κ.ά.) αλλά και τις ομοιότητες με τα άλλα παιδιά 
(π.χ. κοινά ενδιαφέροντα, προτιμήσεις, ανάγκες, 
αδυναμίες, επιθυμίες, κ.ά.).  Παιχνίδι με ομοιότη-
τες και διαφορές για παιδιά με και χωρίς αναπηρί-
ες, αλλά και μεταξύ παιδιών με διαφορετικού τύ-
που αναπηρίας. 
Ενθαρρύνονται να ανταλλάσσουν εμπειρίες, να 
μαθαίνουν για τον τρόπο ζωής των άλλων (π.χ. 
ετοιμάζουν μια γιορτή στο Nηπιαγωγείο με φαγητά 
άλλων χωρών, ακούν μουσική διαφόρων χωρών 
κ.ά.). Παροτρύνονται να αποδέχονται ανθρώπους 
με διαφορετικές γλωσσικές, πολιτιστικές ή θρη-
σκευτικές καταβολές, να συνεργάζονται και να οι-
κοδομούν δεσμούς φιλίας μαζί τους. Ευαισθητο-
ποιούνται μέσα από συζητήσεις, λογοτεχνικά κεί-
μενα ή ατυχείς ευκαιριακές καταστάσεις (π.χ. ένα 
ατύχημα κ.ά.) για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάποιων 
ανθρώπων.  
(Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Μουσική).  
Ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ομάδες διαφο-
ρετικής σύνθεσης (π.χ. παιδιά με διαφορετικές ικα-
νότητες) (Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Εικα-
στικά, Μουσική, Πληροφορική, Φυσική Αγωγή, 
Δραματική Τέχνη). 

Ομοιότητα-  
Διαφορά  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλληλεπίδραση  
(συνεργασία)  

να γνωρίσουν θρησκευ-
τικές παραδόσεις, να 
αναπτύσσουν συναι-
σθήματα αγάπης και 
αδελφοσύνης για όλα 
τα πλάσματα της γης  

Με αφορμή τις μεγάλες θρησκευτικές γιορτές (π.χ 
Πάσχα, Χριστούγεννα, ονομαστικές γιορτές κ.ά) 
αναπτύσσονται δραστηριότητες που σχετίζονται με 
τη χριστιανική πίστη και τα έθιμα και τις παραδό-
σεις της πατρίδας μας (π.χ. τραγούδια, κάλαντα, 
βάψιμο αυγών, στολισμός χριστουγεννιάτικου δέν-
δρου, παρασκευή γλυκισμάτων κ.ά). Παράλληλα 
μέσα από καθημερινές δραστηριότητες, το παιχνίδι 
και τα προσωπικά βιώματα καλλιεργείται η αγάπη 
και η αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους μας 
και τα πλάσματα της γης (π.χ. αγοράζουν κάρτες 
από τη UNICEF ενισχύοντας τους σκοπούς της ορ-
γάνωσης, φροντίζουν ένα απροστάτευτο ζώο 
κ.ά.).  

 

να μάθουν βασικούς 
κανόνες υγιεινής και 
προστασίας  

Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες καθημερινά να αντι-
λαμβάνονται τη σημασία της καθαριότητας, της 
άσκησης και της υγιεινής διατροφής στη διατήρη-
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ση και την προαγωγή της υγείας. Να γνωρίζουν και 
να μιλούν για βασικές υγιεινές συνήθειες (π.χ. 
φροντίδα δοντιών, νυχιών κ.ά.). Να διακρίνουν υ-
γιεινές και βλαβερές τροφές και ουσίες (π.χ. η νι-
κοτίνη στο τσιγάρο). Να αναγνωρίζουν και να τα-
ξινομούν τις τροφές σε διάφορες ομάδες (π.χ. α-
ποφασίζουν να παρουσιάσουν εναλλακτικές προ-
τάσεις για υγιεινό πρωινό αναζητώντας τα κατάλ-
ληλα γι΄ αυτό προϊόντα. Αποφασίζουν να περιορί-
σουν την κατανάλωση γλυκών και να αυξήσουν 
την κατανάλωση των φρούτων για την επόμενη 
βδομάδα, κολλούν σε πίνακα καταγραφής τα περι-
τυλίγματα από τα γλυκά και τα φλούδια από τα 
φρούτα που τρώνε καθημερινά και συγκρίνουν). 
Να αντιλαμβάνονται τη σημασία των φαρμάκων 
στη ζωή μας. Να αναγνωρίζουν ορισμένες υπηρε-
σίες υγείας και το ρόλο τους (π.χ. νοσοκομείο, ο-
δοντίατρος, κτηνίατρος κ.ά.). Να εντοπίζουν κιν-
δύνους στο άμεσο περιβάλλον και να μάθουν τρό-
πους προστασίας (π.χ. φωτιά, σεισμοί, πλημμύρες 
κ.ά.).  

να γνωρίσουν το εγγύς 
ανθρωπογενές περιβάλ-
λον  

Ενθαρρύνονται με ποικίλες δραστηριότητες να ε-
ξερευνούν το άμεσο περιβάλλον όπως το σπίτι, το 
σχολείο, τη γειτονιά, το χωριό και την πόλη και να 
αναγνωρίζουν βασικές διαφορές τους (π.χ. ισόγειο 
σπίτι, πολυκατοικία, αριθμός αιθουσών του σχο-
λείου, τα επαγγέλματα των ανθρώπων της γειτο-
νιάς, ομοιότητες και διαφορές του χωριού και της 
πόλης) (Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Μουσική)  
Να γνωρίζουν πώς χτίζεται ένα σπίτι (π.χ. παρακο-
λουθούν και καταγράφουν τα στάδια κτισίματος 
ενός σπιτιού, τα υλικά που χρειάζονται, τις ειδικό-
τητες των ατόμων που απασχολούνται). Μέσα από 
αφηγήσεις, κείμενα ή φωτογραφικό υλικό να εντο-
πίζουν ότι κάποια χαρακτηριστικά του τόπου τους 
έχουν αλλάξει με το πέρασμα του χρόνου (π.χ. το 
μέγεθος και η κίνηση των δρόμων, το πλήθος των 
κτιρίων, ελεύθεροι χώροι κ.ά.) (Μελέτη Περιβάλ-
λοντος, Γλώσσα, Εικαστικά, Δραματική τέχνη, 
Πληροφορική).  
Ασκούνται στο να αναγνωρίζουν τη διεύθυνση του 
σπιτιού τους και το όνομα της πόλης που ζουν.  

Ομοιότητα-  
Διαφορά  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μεταβολή  
(εξέλιξη)  

να αντιλαμβάνονται την 
αλληλεπίδραση του πε-
ριβάλλοντος με τις δρα-
στηριότητες του αν-
θρώπου  

Τα παιδιά, με κατάλληλες δραστηριότητες, ενθαρ-
ρύνονται να αναγνωρίζουν εποχικές δραστηριότη-
τες των ανθρώπων (π.χ. ο τρύγος το φθινόπωρο, 
ο θερισμός το καλοκαίρι κ.ά.) αλλά και την εξάρ-
τηση ορισμένων δραστηριοτήτων του ανθρώπου 
από τον καιρό (π.χ. το ψάρεμα, η σπορά κ.ά.) Α-
ντιλαμβάνονται πως ο άνθρωπος παράγει και κα-
ταναλώνει πολλά προϊόντα (π.χ. αναγνωρίζουν 
προϊόντα που αγοράζουν και χρησιμοποιούν στο 
σπίτι τους, διαφημίζουν ένα προϊόν, μιλούν για τις 
διαφημίσεις κ.ά.) και ότι με τις ενέργειές του προ-
καλεί αλλαγές και ρύπανση στο φυσικό περιβάλλον 
(π.χ. παρατηρούν ένα φουγάρο που λειτουργεί 
κ.ά.).  
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Τα παιδιά με κατάλληλες δραστηριότητες ενθαρ-
ρύνονται να εντοπίζουν προβλήματα στο άμεσο 
περιβάλλον που συνδέονται με την αισθητική και 
τη μόλυνση (π.χ. το καυσαέριο, η έλλειψη πράσι-
νου, τα μολυσμένα νερά κ.ά.), να προβληματίζο-
νται για τα αίτια, να αναζητούν μέτρα αντιμετώπι-
σης και να ευαισθητοποιούνται σχετικά (π.χ. περι-
ποιούνται τον κήπο του σχολείου, φροντίζουν για 
την καθαριότητα της αυλής του κ.ά.) (Μελέτη Πε-
ριβάλλοντος, Γλώσσα, Μουσική, Φυσική Αγωγή). 

Αλληλεπίδραση  
(εξάρτηση) 

να αποκτήσουν θετικές 
στάσεις και συμπεριφο-
ρές για το περιβάλλον  

Ασκούνται στο να αναγνωρίζουν πως κάποια προ-
ϊόντα (π.χ. χαρτιά, τενεκεδάκια κ.ά.) μπορούν να 
ανακυκλώνονται και να ξαναχρησιμοποιούνται 
(Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Εικαστικά, Δρα-
ματική Τέχνη).  
Να συνειδητοποιούν τη σημασία της ανακύκλωσης 
και της επαναχρησιμοποίησης στη μείωση της πο-
σότητας των απορριμμάτων (π.χ. συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα ανακύκλωσης της περιοχής τους, 
κατασκευάζουν και χρησιμοποιούν κάδους ανακύ-
κλωσης στο σχολείο, κατασκευάζουν παιχνίδια με 
χαρτιά που έχουν ζωγραφίσει κ.ά).  

Μεταβολή  
(εξέλιξη)  

να ‘‘διαβάζουν’’ απλά 
σύμβολα, σχεδιαγράμ-
ματα και χάρτες  

Ασκούνται στο να αναγνωρίζουν απλά σύμβολα ( 
π.χ. πώς συμβολίζονται οι δρόμοι σε ένα χάρτη, τα 
ποτάμια κ.ά. )  
Να χρησιμοποιούν χάρτες και να αναγνωρίζουν ότι 
οι χάρτες είναι εργαλεία που μας βοηθούν να προ-
σανατολιζόμαστε και απεικονίζουν τον κόσμο σε 
μικρογραφία (Μελέτη Περιβάλλοντος, Μουσική, 
Γλώσσα).  
(π.χ. προγραμματίζεται επίσκεψη σε ένα ψηλό ση-
μείο της πόλης (χωριού). Στη συνέχεια μοιράζονται 
τα παιδιά τις εμπειρίες τους για το πώς φαίνεται ο 
κόσμος από ψηλά,, κ.ά.). Να δείχνουν τη θάλασσα 
και την ξηρά στο χάρτη. Να ακολουθούν μια δια-
δρομή με το δάχτυλο και να εντοπίζουν τον τόπο 
που ζουν. Ο/η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ακριβείς 
γεωγραφικούς όρους (π.χ. πρόκειται να ταξιδέψω 
βόρεια για Θεσσαλονίκη κ.ά.).  

Επικοινωνία  
(κώδικας, σύμβολο) 

να αντιληφθούν τη 
συμβολή των μέσων 
μεταφοράς και επικοι-
νωνίας στη μετακίνηση 
και επικοινωνία των αν-
θρώπων, στη μεταφορά 
προϊόντων και την α-
νταλλαγή ιδεών  

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να ρωτούν από πού 
προέρχονται διάφορα προϊόντα και πώς μεταφέρο-
νται ( π.χ. επισκέπτονται την υπεραγορά - το σού-
περ μάρκετ, κοιτούν τις επιγραφές στα προϊόντα, 
παρατηρούν τα φορτηγά καθώς ξεφορτώνουν 
πράγματα κ.ά.). Να ρωτούν και να κατανοούν τους 
λόγους μετακίνησης των ανθρώπων από τόπο σε 
τόπο (π.χ. για να βρουν δουλειά, να επισκεφθούν 
συγγενείς κ.ά.) και τον τρόπο που ταξιδεύουν. Να 
συγκρίνουν και να ταξινομούν τα μέσα μεταφοράς 
με βάση κοινά χαρακτηριστικά τους (π.χ. μέσα με-
ταφοράς της ξηράς, της θάλασσας και του αέρα ) 
(Μελέτη Περιβάλλοντος, Μαθηματικά, Εικαστικά).  
Να ρωτούν και να ενημερώνονται για τον τρόπο 
που ‘ταξιδεύουν’ οι ιδέες και οι πληροφορίες (π.χ. 
με την τηλεόραση, με το ταχυδρομείο, με το τη-
λεομοιοτυπικό μηχάνημα - φαξ κ.ά. ). 

Σύστημα  
(ταξινόμηση)  
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να γνωρίσουν βασικούς 
κανόνες κυκλοφοριακής 
αγωγής  

Τα παιδιά με κατάλληλες δραστηριότητες και παι-
χνίδια (π.χ. με αυτοκινητάκια, αυτοσχέδια σήματα 
και κορδέλες μια πράσινη και μια κόκκινη κ.ά.) μα-
θαίνουν κανόνες ασφαλείας και ασκούνται στο να 
αναγνωρίζουν σύμβολα που χρησιμοποιούνται 
στην καθημερινή ζωή και σήματα κυκλοφορίας 
(π.χ. πώς διασχίζουμε με ασφάλεια ένα δρόμο, α-
παγορεύεται η είσοδος, το πράσινο και το κόκκινο 
στα φανάρια, κ.ά.) (Μελέτη Περιβάλλοντος, Μου-
σική, Γλώσσα). Όσα παιδιά είναι σε αναπηρικό α-
μαξίδιο, το χρησιμοποιούν σαν αυτοκίνητο και γί-
νεται στην αυλή αναπαράσταση ενός δρόμου. 

Επικοινωνία  
(κώδικας)  

να αρχίσουν να ανα-
γνωρίζουν τη σχέση της 
επιστήμης με την καθη-
μερινή ζωή, να αναγνω-
ρίζουν τη χρησιμότητα 
απλών μηχανών και επι-
νοήσεων στη ζωή μας  

Τα παιδιά ασκούνται στο να παρατηρούν και να 
περιγράφουν διάφορες εφαρμογές της επιστήμης 
στην καθημερινή ζωή (π.χ. τους τρόπους θέρμαν-
σης, ψύξης, κ.ά.). Αναφέρονται παραδείγματα για 
το πώς η τεχνολογία βοηθάει και τα ίδια τα παιδιά 
στην καθημερινή τους ζωή (π.χ. ηλεκτρικά αναπη-
ρικά αμαξίδια, ανελκυστήρες σκάλας, προγράμμα-
τα ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.α.), καθώς και 
άλλα άτομα με διαφορετικού τύπου αναπηρίας 
(π.χ. κοχλιακά εμφυτεύματα για κωφούς κ.α.). 
Να συζητούν και να αναφέρουν περιπτώσεις που οι 
μηχανές απλοποιούν την εργασία (Μελέτη Περι-
βάλλοντος, Γλώσσα, Φυσική Αγωγή, Μουσική).  

Αλληλεπίδραση  
(εξάρτηση)  

να ακολουθούν τους 
κανόνες ασφαλείας και 
να χρησιμοποιούν α-
σφαλή υλικά και μέσα  

Δημιουργείται το κατάλληλο περιβάλλον και οι α-
παραίτητες προϋποθέσεις σε όλη τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων ώστε να εξασφαλίζεται η ασφά-
λεια και η προστασία των παιδιών. Τα παιδιά κατα-
νοούν και ακολουθούν οδηγίες χρήσης και κανόνες 
ασφάλειας, καθώς χρησιμοποιούν διάφορα υλικά, 
εργαλεία και απλές μηχανές.  

 

να προσεγγίζουν και να 
αποσαφηνίζουν βασικές 
χρονικές έννοιες,  
να αντιλαμβάνονται τη 
χρονική ακολουθία γε-
γονότων  

Τα παιδιά ασκούνται στο να αντιλαμβάνονται τη 
ροή του χρόνου και τις έννοιες του παρελθόντος, 
του παρόντος και του μέλλοντος. Να αναγνωρί-
ζουν την αρχή, τη μέση και το τέλος μιας ιστορίας 
που τους αφηγούνται. Να αναδιηγούνται ό,τι έ-
χουν ακούσει και να ακολουθούν τη χρονική αλλη-
λουχία γεγονότων. Να βάζουν σε χρονική σειρά τις 
δικές τους αφηγήσεις (οικογενειακές, σχολικές και 
φανταστικές ιστορίες) και να χρησιμοποιούν λέξεις 
και φράσεις που σχετίζονται με τη ροή του χρόνου 
(π.χ. μια φορά κι ένα καιρό, τα παλιά χρόνια, πριν, 
ύστερα, στο τέλος κ.ά.). Να συνεχίζουν την εξέλι-
ξη μιας ιστορίας όταν τους δίνεται η αρχή και να 
την ολοκληρώνουν. Να χρησιμοποιούν το ημερο-
λόγιο της τάξης και να αναγνωρίζουν έννοιες, όπως 
χθες, σήμερα, αύριο, παλιά. Να ασκούνται στο να 
υπολογίζουν βαθμιαία το χρόνο με τις μέρες, τις 
εβδομάδες, τους μήνες και τα χρόνια.  
Να απαγγέλλουν και να μετρούν τις μέρες της ε-
βδομάδας.  
Τα παιδιά με κατάλληλες δραστηριότητες και υλικό 
(διηγήσεις, φωτογραφίες κ.ά.) ασκούνται στο να 
παρατηρούν και να αναγνωρίζουν συνεχείς αλλα-
γές στη ζωή τους, στην ιστορία του σχολείου και 

Διάσταση  
(χρόνος)  
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της κοινότητας τους. Να γνωρίζουν πώς ζούσαν τα 
παλιά χρόνια οι άνθρωποι (π.χ. με τη μελέτη εικο-
νογραφημένων βιβλίων, με επισκέψεις στα μου-
σεία κ.ά.), να συγκρίνουν το παρόν με το παρελ-
θόν και να διακρίνουν αλλαγές που συνδέονται με 
γεγονότα, καθημερινές συνήθειες, έθιμα ή άλλα 
πολιτιστικά στοιχεία (π.χ. εξέλιξη της κατοικίας, 
των οικιακών σκευών, των μεταφορικών μέσων) 
(Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Μαθηματικά, 
Μουσική).  

να αναπαριστούν γεγο-
νότα σύμφωνα με τη 
χρονική τους ακολουθία  

Τα παιδιά ασκούνται στο να αναπαριστούν γεγονό-
τα με σωστή χρονική σειρά και με πολλούς τρό-
πους (π.χ. εικονογραφούν μια ιστορία και βάζουν 
τα βασικά θεματικά της μέρη στη σωστή ακολου-
θία, δραματοποιούν μια ιστορία κ.ά.). Ενθαρρύνο-
νται να δημιουργήσουν την ιστορία της ζωής τους 
ή της οικογένειάς τους τοποθετώντας για παρά-
δειγμα με χρονική σειρά φωτογραφίες ή ζωγραφιές 
σε μακριές λωρίδες χαρτιού ή στις σελίδες ενός 
άλμπουμ κ.ά.  

 

να αναπτύσσουν ενδια-
φέρον για ιστορικά γε-
γονότα, προβλήματα 
και διλήμματα ανθρώ-
πων διαφορετικών επο-
χών  

Ο/η εκπαιδευτικός διηγείται ή διαβάζει ιστορίες, 
μύθους, θρύλους, βιογραφίες και παραμύθια στα 
παιδιά. Τα παιδιά ασκούνται στο να κατανοούν τα 
γεγονότα, να αναγνωρίζουν τους ήρωες της κάθε 
ιστορίας και τα επακόλουθα των πράξεων τους.  
Να συζητούν για τα πιθανά κίνητρα, τα διλήμματα, 
τις ελπίδες και τους φόβους των ηρώων. Να κά-
νουν υποθέσεις (π.χ. τι θα γινόταν αν ο κεντρικός 
ήρωας έπραττε διαφορετικά ).  
Να αναγνωρίζουν και να σχολιάζουν ιστορικό υλικό 
(π.χ. φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, αγάλματα 
κ.ά.) και να κατανοούν ότι πρόκειται για διάφορες 
αναπαραστάσεις του παρελθόντος (Μελέτη Περι-
βάλλοντος, Εικαστικά, Μουσική).  

Πολιτισμός  
(παράδοση)  

να αναπτύσσουν τη 
γλώσσα και την επικοι-
νωνία και να αξιοποιούν 
την τεχνολογία  

Ο/η εκπαιδευτικός με κατάλληλες δραστηριότητες 
και υλικό προκαλεί συζητήσεις, θέτει εύστοχες α-
νοιχτές ερωτήσεις που κεντρίζουν το ενδιαφέρον 
των παιδιών ώστε να παρατηρούν, να ρωτούν, να 
αναζητούν πληροφορίες, να συγκρίνουν και να πε-
ριγράφουν φαινόμενα, αντικείμενα και γεγονότα. 
Να μοιράζονται αυτά που γνωρίζουν με τους άλ-
λους, να σχολιάζουν, και να κρίνουν την εργασία 
τους και την εργασία των άλλων. Να αποσαφηνί-
ζουν έννοιες και να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους. 
Να παρουσιάζουν τις ιδέες τους και τα συμπερά-
σματά τους με διάφορους τρόπους (π.χ. κατα-
σκευές, δραματοποίηση, κ.ά.). Να χρησιμοποιούν 
διάφορα εργαλεία, οπτικοακουστικά μέσα κ.ά. για 
διάφορους σκοπούς (π.χ. παρατηρούν με τον με-
γεθυντικό φακό διαφορετικά χαρακτηριστικά εντό-
μων όπως της αράχνης και της πεταλούδας και τα 
ζωγραφίζουν, καταγράφουν με τη φωτογραφική 
μηχανή και με την βοήθεια του εκπαιδευτικού τις 
αλλαγές που γίνονται στον κήπο του σχολείου α-
νάλογα με την εποχή και συζητούν τις παρατηρή-
σεις τους, καταγράφουν το κελάηδημα των που-
λιών στο μαγνητόφωνο. Αναγνωρίζουν στην πυξί-
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δα το βορρά, κοιτάζουν με τα κιάλια μακρινά αντι-
κείμενα και τα ζωγραφίζουν). Χρησιμοποιούν τις 
νέες τεχνολογίες όπου είναι δυνατόν. 

να εξοικειώνονται με 
βασικές ερευνητικές δι-
αδικασίες.  

Τα παιδιά υποβοηθούνται να συνεργάζονται και να 
πραγματοποιούν μικρές έρευνες. Αναζητούν απα-
ντήσεις σε διάφορα ερωτήματα που προκύπτουν 
και διερευνούν θέματα του άμεσου περιβάλλοντος. 
Παρατηρούν, συλλέγουν στοιχεία από διάφορες 
πηγές όπως βιβλία, εικόνες, φωτογραφίες, εγκυ-
κλοπαίδειες, συνεντεύξεις, οργανώνουν και ‘’κατα-
γράφουν’’ πληροφορίες (π.χ. μαγνητοφωνούν, 
φωτογραφίζουν κ.ά.). Συγκρίνουν, ταξινομούν, 
πειραματίζονται, ερμηνεύουν, εξηγούν και δοκιμά-
ζουν νέους τρόπους εργασίας (π.χ. αποφασίζουν 
να γνωρίσουν τα επαγγέλματα των ανθρώπων της 
γειτονιάς τους, συζητούν για τα ερωτήματα που 
θα υποβάλουν, επισκέπτονται τα εμπορικά κατα-
στήματα, «παίρνουν συνεντεύξεις» κ.ά.) (Μελέτη 
Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Εικαστικά).  
Παρουσιάζουν τις ιδέες τους με πολλούς τρόπους 
(π.χ. ζωγραφίζουν, κάνουν μια μακέτα της γειτο-
νιάς, του δάσους, ενός ενυδρείου κ.ά.).  
Εκθέτουν τις δημιουργίες τους, δραματοποιούν, 
οργανώνουν θεατρικές παραστάσεις κ.ά.  

Επικοινωνία  
(πληροφορία)  

 

1.10.2. Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση  
Ικανότητες 

που επιδιώκεται 
να αναπτυχθούν. 

Περιεχόμενο / Ενδεικτικές 
διαθεματικές δραστηριότητες 

Θεμελιώδεις 
Έννοιες 

διαθεματικής 
προσέγγισης 

Με κατάλληλες διδακτι-
κές παρεμβάσεις τόσο 
στο χώρο του Νηπιαγω-
γείου, που θα πρέπει να 
προκαλεί την περιέργεια 
των παιδιών και να ικα-
νοποιεί την ανάγκη τους 
για δράση και πειραμα-
τισμό, όσο και στο ευ-
ρύτερο περιβάλλον θα 
πρέπει να δίνονται στα 
παιδιά πολλές ευκαιρίες 
ώστε:  

  

να διευρύνουν τις γνώ-
σεις τους για τον αν-
θρώπινο οργανισμό  

Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες για παρατήρηση και 
διερεύνηση ώστε να συνειδητοποιούν σταδιακά ότι 
στη φύση υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από ζωντα-
νούς οργανισμούς που περιλαμβάνει και τον άν-
θρωπο.  
Να διακρίνουν και να ονομάζουν τα εξωτερικά μέ-
ρη και όργανα του ανθρώπου (π.χ. κατασκευάζουν 
το ανθρώπινο σώμα σε αφίσα και το περιγράφουν 
κ.ά.).  
Αναγνωρίζουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα 
στους ανθρώπους (π.χ. σε χαρτί του μέτρου τυ-
πώνουν τις παλάμες τους, δημιουργούν πίνακες με 

Ομοιότητα-  
Διαφορά  
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βάση κοινά χαρακτηριστικά τους, όπως για παρά-
δειγμα το χρώμα των μαλλιών τους κ.ά.) (Μελέτη 
Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Μουσική).  
Με τη χρήση διαφόρων υλικών να συνειδητοποι-
ούν ότι οι αισθήσεις μας βοηθούν να αντιλαμβανό-
μαστε το εξωτερικό περιβάλλον. Να ονομάζουν και 
να περιγράφουν τα αισθητήρια όργανα και τις αι-
σθήσεις. Να κατανοούν ότι οι άνθρωποι για να επι-
βιώσουν χρειάζονται νερό, τροφή και αέρα.  
Μέσα από ιστορίες και συζητήσεις και με την αξιο-
ποίηση κατάλληλου εποπτικού υλικού να κατα-
νοούν τα στάδια της βιολογικής ανάπτυξης του 
ανθρώπου και πως οι άνθρωποι γεννούν μωρά που 
αργότερα γίνονται ενήλικες (π.χ. παρατηρώντας 
οικογενειακές φωτογραφίες κ.ά.). Να αντιλαμβά-
νονται τις διαφορές των δυο φύλων (αρσενικό –
θηλυκό). Να γνωρίσουν τα βασικά στάδια του κύ-
κλου της ζωής, από τη γέννηση ως τη γεροντική 
ηλικία. 

να διευρύνουν τις γνώ-
σεις τους για τους ζωι-
κούς οργανισμούς  

Να γνωρίσουν μέσα από επισκέψεις ή/και με την 
αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού γενι-
κές κατηγορίες ζώων στο περιβάλλον που ζουν και 
να ανακαλύψουν ομοιότητες και διαφορές τους: 
όσον αφορά τον τόπο διαβίωσης τους (π.χ. ζώα 
δάσους, κατοικίδια, πουλιά κ.ά.), τα εξωτερικά χα-
ρακτηριστικά τους (π.χ. κεφάλι, πόδια, ουρά κ.ά.), 
την τροφή τους και τον τρόπο αναπαραγωγής 
τους (π.χ. αυγά κ.ά.).  
(Μελέτη Περιβάλλοντος, Μαθηματικά, Μουσική, 
Εικαστικά).  
Να διαπιστώσουν ότι τα έμβια όντα αναπαράγουν 
το δικό τους είδος (π.χ. η γάτα, γατάκια, η κότα 
κοτοπουλάκια κ.ά.).  
Να αναγνωρίζουν μέσα από κατάλληλες δραστη-
ριότητες και με την αξιοποίηση κατάλληλου εκπαι-
δευτικού υλικού ότι τα ζώα για να επιβιώνουν 
χρειάζονται νερό, τροφή και αέρα και πως διαθέ-
τουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προκειμένου 
να προστατευθούν είτε από τα άλλα ζώα είτε από 
τις καιρικές συνθήκες (π.χ. ο λαγός τρέχει, η χε-
λώνα έχει καβούκι, ο σκαντζόχοιρος έχει αγκάθια, 
ο χαμαιλέοντας αλλάζει χρώμα κ.ά.).  
Να αρχίσουν να συνειδητοποιούν τις τροφικές 
σχέσεις μεταξύ των διάφορων οργανισμών τόσο 
σε χερσαία (π.χ. γρασίδι, πρόβατο, άνθρωπος κ.ά.) 
όσο και σε θαλάσσια οικοσυστήματα (π.χ. φύκια, 
μικρά ψάρια, μεγάλα ψάρια κ.ά.) και να τις απεικο-
νίζουν σε πίνακες καταγραφής (π.χ. τα παιδιά κα-
τασκευάζουν ένα πίνακα με διάφορες εικόνες ζώων 
και διάφορα είδη τροφής όπου προσδιορίζουν τις 
τροφικές σχέσεις ή κατασκευάζουν με χάρτινους 
κρίκους τροφικές αλυσίδες κ.ά.) (Μελέτη Περιβάλ-
λοντος, Γλώσσα, Πληροφορική, Φυσική Αγωγή, 
Μουσική).  
Να συζητούν σχετικά και να αντιλαμβάνονται ότι 
υπήρξαν κατηγορίες ζώων που έζησαν σε παλαιό-

Σύστημα  
(ταξινόμηση)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλληλεπίδραση  
(εξάρτηση)  
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τερες εποχές και δεν υπάρχουν σήμερα, όπως για 
παράδειγμα οι δεινόσαυροι.  

να διευρύνουν τις γνώ-
σεις τους για τους φυτι-
κούς οργανισμούς στο 
άμεσο περιβάλλον τους  

Να διακρίνουν διάφορα είδη φυτών στο άμεσο πε-
ριβάλλον τους και να κάνουν απλές ταξινομήσεις 
όσον αφορά τη μορφολογία και τα χαρακτηριστικά 
τους, (θάμνοι, δένδρα, λουλούδια, κορμός, βλα-
στός κ.ά.), τον τόπο που φύονται ( κήπος, δάσος 
κ.ά.), τη διατήρηση των φύλλων τους κατά τη 
διάρκεια του έτους (φυλλοβόλα και αειθαλή). (Πα-
ρατηρούν, για παράδειγμα, και καταγράφουν τις 
αλλαγές που γίνονται στα δένδρα του άμεσου πε-
ριβάλλοντος τους κάθε εποχή).  
Να αναγνωρίζουν μέσα από κατάλληλες δραστη-
ριότητες τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
ανάπτυξη των φυτών (έδαφος, νερό, φως) (π.χ. 
τοποθετούν κομμένα λουλούδια σε βάζο με νερό, 
ενώ αφήνουν άλλα χωρίς νερό και διατυπώνουν τις 
παρατηρήσεις κ.ά.) και πως ορισμένα φυτά διαθέ-
τουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για να προ-
στατευθούν από τις καιρικές συνθήκες και τα ζώα 
(π.χ. τα αναρριχώμενα φυτά προστατεύονται από 
τον αέρα, το τριαντάφυλλο έχει αγκάθια) (Μελέτη 
Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Πληροφορική, Φυσική 
Αγωγή, Μουσική).  
Να ανακαλύψουν πως τα φυτά παράγουν σπόρους 
και πως οι σπόροι γίνονται φυτά (φυτεύουν για 
παράδειγμα σπόρους όπως φακή, φασόλια κ.ά. 
παρατηρούν και καταγράφουν την ανάπτυξή τους) 
(Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Εικαστικά, Δρα-
ματική Τέχνη).  

 
 
 
 
 
 
 
Αλληλεπίδραση  
(εξάρτηση)  
 
 
 
 
 
 
 
Μεταβολή  
(εξέλιξη)  

να βιώνουν και να εξε-
ρευνούν κάποια 
xαρακτηριστικά του 
φυσικού και τεχνικού 
κόσμου να αρχίσουν να 
κατανοούν τη σημασία 
της παρατήρησης, των 
«πειραμάτων» και της 
περιγραφής για τη με-
λέτη υλικών και φαινο-
μένων 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να παρατηρούν το άμεσο 
περιβάλλον τους, να χρησιμοποιούν τις αισθήσεις 
τους, να χειρίζονται διάφορα υλικά, να ανακαλύ-
πτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, να τα συ-
γκρίνουν, α μελετούν τις ιδιότητες τους και να τα 
ταξινομούν. Να προβλέπουν, να κάνουν υποθέσεις 
γύρω από φυσικά φαινόμενα και απλά «πειράμα-
τα» και να εξάγουν συμπεράσματα. Να χρησιμο-
ποιούν τις γνώσεις και τις ιδέες που αναπτύσσουν 
και να τις παρουσιάζουν με διάφορους τρόπους 
(π.χ. με τη συζήτηση, το σχέδιο, τις κατασκευές 
κ.ά.).  
Ο/Η εκπαιδευτικός παρατηρεί τα παιδιά καθώς αλ-
ληλεπιδρούν με τα αντικείμενα και με κατάλληλες 
ερωτήσεις, ανιχνεύει τις αντιλήψεις που διαμορ-
φώνουν (π.χ. τα παιδιά ωθούν μία μπάλα και ένα 
κύβο σε κεκλιμένο επίπεδο επιλέγουν χειρισμούς 
και εξάγουν συμπεράσματα). Δε διορθώνει τα λά-
θη των παιδιών αλλά τα διευκολύνει προκειμένου 
να ανακαλύψουν ιδιότητες και σχέσεις και να αρχί-
σουν να κατανοούν ορισμένα απλά φαινόμενα.   

 

να ανακαλύπτουν βασι-
κά χαρακτηριστικά γύ-
ρω από τη δομή και τις 
ιδιότητες των υλικών  

Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες να παρατηρούν και 
να αναγνωρίζουν ομοιότητες και διαφορές ανάμε-
σα σε διάφορα υλικά τα οποία χρησιμοποιούν. Να 
ταξινομούν υλικά με βάση κοινές ιδιότητες, όπως 
το χρώμα, η διαφάνεια κ.ά. (Μελέτη Περιβάλλο-

Σύστημα  
(ταξινόμηση)  
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ντος, Μαθηματικά, Μουσική, Εικαστικά).  
Να γνωρίσουν διάφορα είδη υλικών (π.χ. ξύλινα, 
γυάλινα, σιδερένια κ.ά.) και τη λειτουργική τους 
χρήση (π.χ. ρωτούν γιατί το παράθυρο είναι 
φτιαγμένο από γυαλί κ.ά.).  
Να παρατηρούν και να περιγράφουν τις αλλαγές 
που γίνονται σε κάποια υλικά κάτω από ορισμένες 
συνθήκες (π.χ. όταν αναμιγνύονται, διαλύονται, 
τεντώνονται, διπλώνουν, σπάνε, θερμαίνονται ή 
κρυώνουν όπως η πήξη και η τήξη του νερού, του 
ζελέ, της σοκολάτας, η εξαέρωση του νερού κ.ά.) 
(Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Φυσική Αγωγή, 
Πληροφορική, Μουσική).  

 
 
 
 
Αλληλεπίδραση  
(εξάρτηση)  

να αναγνωρίζουν τη 
χρησιμότητα ορισμένων 
εργαλείων και οργάνων 
για τη συλλογή πληρο-
φοριών και να εξοικειω-
θούν με τη χρήση τους  

Να χρησιμοποιούν εργαλεία στην καθημερινή πρα-
κτική και να αρχίσουν να κατανοούν ότι ορισμένα 
εργαλεία και όργανα είναι χρήσιμα για να συλλέ-
γουν πληροφορίες που δεν μπορούν να τις αντι-
ληφθούν μόνο με τις αισθήσεις (π.χ. μεγεθυντικός 
φακός, μαγνήτες, θερμόμετρο, μέτρο κ.λπ.).  

 

να «πειραματιστούν» με 
απλές μηχανές και ε-
φευρέσεις  

Σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον τα παιδιά 
ενθαρρύνονται να «πειραματιστούν» με απλές μη-
χανές και εφευρέσεις (π.χ. τροχούς και άξονες, κε-
κλιμένα επίπεδα κ.ά.). Τα παιδιά παίζουν και χειρί-
ζονται τις μηχανές, κάνουν υποθέσεις, παρατη-
ρούν, μετρούν, συγκρίνουν αποτελέσματα και εξά-
γουν κατά το μέτρο των δυνατοτήτων τους απλά 
συμπεράσματα. Όπου είναι απαραίτητο, η εισαγω-
γή των παιδιών σε απλές διαδικασίες διερεύνησης 
διευκολύνεται από τον/την  εκπαιδευτικό με κα-
τάλληλες συζητήσεις και ερωτήσεις. (Ρωτά, για 
παράδειγμα, τι πρόκειται να κάνεις με αυτά τα α-
ντικείμενα, τι θα συμβεί εάν αφήσεις μια μπάλα κι 
ένα κύβο στην τσουλήθρα κ.ά.).  

 

να αναγνωρίζουν ορι-
σμένες πηγές ενέργειας  

Τα παιδιά με κατάλληλες δραστηριότητες ενθαρ-
ρύνονται να παρατηρούν και να αναγνωρίζουν ότι 
ο ήλιος και η φωτιά είναι πηγές φωτός και θερμό-
τητας. Να αναγνωρίζουν βασικές εφαρμογές του 
ηλεκτρισμού στην καθημερινή ζωή (π.χ. ρωτούν 
για τη χρήση και τη λειτουργία ηλεκτρικών συ-
σκευών).  

 

να αντιλαμβάνονται την 
κίνηση και τις απλές γε-
νικές αρχές που τη διέ-
πουν  

Τα παιδιά υποβοηθούνται να ανακαλύπτουν ότι τα 
πράγματα μπορούν να κινηθούν, να επιταχυνθούν, 
να παρεκκλίνουν ή να σταματήσουν όταν τα 
σπρώχνουν ή τα έλκουν (π.χ. σύρουν με το σκοι-
νάκι ένα παιχνίδι με ρόδες κ.ά.) .  
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να παρατηρούν και να 
περιγράφουν πώς κινούνται κάποια παιχνίδια (π.χ. 
η μπάλα κυλάει κ.ά.). Να εξετάζουν και να χειρίζο-
νται κινούμενα μέρη μιας κατασκευής (π.χ. τις ρό-
δες στο αυτοκινητάκι, ένα αρθρωτό ανθρωπάκι 
κ.ά.).  
Να παίζουν με το νερό και να διερευνούν την κινη-
τήρια δύναμη του νερού (π.χ. κατευθύνουν τη ροή 
του νερού με το λάστιχο προκειμένου να μετακι-
νήσουν αντικείμενα κ.ά.) .  

 
 
 
 
 
 
 
 
Αλληλεπίδραση  
(ενέργεια)  
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Να παίζουν με τον αέρα, να φυσούν και να παρα-
τηρούν τη μετακίνηση ελαφρών αντικειμένων (π.χ. 
φύλλα, πούπουλα, χαρτιά κ.ά.). Να διερευνούν και 
να καταγράφουν τη φορά του αέρα (π.χ. παρατη-
ρούν και «καταγράφουν» την κατεύθυνση του 
υφάσματος της σημαίας ανάλογα με τη φορά του 
αέρα κ.ά.) (Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσική Αγωγή, 
Δραματική τέχνη).  
Να «πειραματίζονται» με τους ήχους που παράγο-
νται με τη δόνηση αντικειμένων (π.χ. κατασκευά-
ζουν διάφορα απλά μουσικά όργανα και δοκιμά-
ζουν τους ήχους τους, όπως για παράδειγμα αυτο-
σχέδια τύμπανα.). 

να αντιληφθούν ορι-
σμένες χαρακτηριστικές 
ιδιότητες των μαγνητών  

Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες να «πειραματίζονται» 
με τους μαγνήτες και να διαπιστώνουν ποια υλικά 
έχουν την ιδιότητα να έλκονται από τους μαγνήτες 
και ποια όχι. (π.χ. πειραματίζονται με μεταλλικά, 
πλαστικά, ξύλινα, χάρτινα αντικείμενα κ.ά.). Να 
διερευνούν την ελκτική και απωστική δύναμη με-
ταξύ των μαγνητών (π.χ. χρωματίζοντας τους δυο 
πόλους μαγνητών με διαφορετικά χρώματα και 
ενώνοντάς τους διαπιστώνουν την έλξη και την 
απώθηση). Να μετακινούν αντικείμενα με τους μα-
γνήτες.  

 

να διευρύνουν τις γνώ-
σεις τους για το φυσικό 
περιβάλλον  

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να «εξερευνούν» (με ε-
πισκέψεις, με τη μελέτη και ταξινόμηση φωτογρα-
φιών και χαρτών κ.ά.) το φυσικό τους περιβάλλον 
και να αναγνωρίζουν βασικά μορφολογικά στοιχεία 
(π.χ. βουνό, θάλασσα, λίμνη κ.λ.π.) που χαρακτη-
ρίζουν έναν τόπο. Να διακρίνουν ομοιότητες και 
διαφορές (π.χ. παραθαλάσσιοι τόποι, ορεινά χωριά 
κ.ά.) (Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Μουσική).  
Μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες και με τη 
δημιουργία σχετικών συνθέσεων να δείξουν ότι 
αναγνωρίζουν βασικές ιδιότητες (π.χ. χρώμα, σχή-
μα μέγεθος κ.ά.) των στοιχείων της φύσης, όπως 
είναι το νερό, το χώμα, η άμμος, τα βράχια, τα βό-
τσαλα κ.ά. Επίσης ότι αναγνωρίζουν τις γενικές κα-
τηγορίες από τα ζώα, τα φυτά και τα προϊόντα της 
περιοχής που μελετούν (π.χ. τα προϊόντα που πα-
ράγει ο τόπος τους κ.ά.).  

Ομοιότητα-  
Διαφορά  

να διερευνούν το χώρο 
και να προσανατολίζο-
νται σε σχέση με στα-
θερά σημεία αναφοράς  

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να περιγράφουν το χώρο 
στον οποίο ζουν και κινούνται (π.χ. τις θέσεις 
πραγμάτων στο χώρο και τις μεταξύ τους αποστά-
σεις, τη διαδρομή που διανύουν από το σπίτι στο 
σχολείο).  
Τα παιδιά με κατάλληλες δραστηριότητες που έ-
χουν συγκεκριμένο σκοπό ( π.χ. να ψάξουν για ένα 
αντικείμενο κ.ά.) και με κατάλληλα παιχνίδια ( π. χ. 
αυτοκίνητα και τροχονόμοι κ.ά.) μετακινούνται στο 
χώρο ατομικά ή ομαδικά, σε διάφορους σχηματι-
σμούς (κυκλικά, σε μεικτές γραμμές κ.ά.), με αλ-
λαγές κατεύθυνσης ( μπρος, πίσω κ.ά.) και σε 
σχέση με σταθερά και κινητά σημεία αναφοράς 
(Μελέτη Περιβάλλοντος, Μαθηματικά, Φυσική Α-
γωγή).  

Διάσταση  
(χώρος)  
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να απεικονίζουν με α-
πλά μέσα το χώρο και 
να καταγράφουν μετα-
κινήσεις και διαδρομές  

Ενθαρρύνονται να περιγράφουν και να απεικονί-
ζουν γραφικά διαδρομές που διανύουν, πρώτα σε 
μεγάλες επιφάνειες όπως σε χαρτί του μέτρου και 
με τη χρήση εικόνων και συμβόλων τα οποία υπο-
καθιστούν τα σημεία αναφοράς (π.χ. ακολουθούν 
τις οδηγίες του εκπαιδευτικού και διανύουν μια δι-
αδρομή από ένα σταθερό σημείο σε κάποιο άλλο 
προκειμένου να ανακαλύψουν τον κρυμμένο θη-
σαυρό. Σε κάθε σταθερό σημείο βρίσκουν ένα 
καρτελάκι με την επόμενη διαδρομή που πρέπει να 
ακολουθήσουν ώσπου να φθάσουν στο θησαυρό. 
Περιγράφουν τη διαδρομή και την αναπαριστούν 
σε χαρτί ) (Μελέτη Περιβάλλοντος, Μαθηματικά, 
Φυσική Αγωγή).  

Διάσταση  
(χώρος)  

να περιγράφουν μετα-
βολές του καιρού και 
άλλα μετεωρολογικά 
φαινόμενα  

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να παρατηρούν και να 
περιγράφουν γενικά τις καιρικές συνθήκες, τις επο-
χικές αλλαγές και ορισμένα ακραία καιρικά φαινό-
μενα όπως οι θύελλες, ο καύσωνας κ.ά. (π.χ. ανα-
γνωρίζουν και ονομάζουν διαφορετικά είδη ρουχι-
σμού και περιγράφουν τη χρήση τους κάθε εποχή, 
κατασκευάζουν με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού 
μια αφίσα με οδηγίες αντιμετώπισης του καύσωνα, 
κ.ά.). Ασκούνται στο να αναγνωρίζουν μετεωρολο-
γικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται στην τάξη 
(π.χ. στον πίνακα καταγραφής του καιρού συμβο-
λίζουν τη βροχή με μια ομπρέλα κ.ά.) και στα μέσα 
ενημέρωσης. Κοιτούν τον ουρανό, «κάνουν προ-
βλέψεις» για αλλαγή του καιρού, και καταγράφουν 
τις παρατηρήσεις και τις μετρήσεις τους (π.χ. πό-
σες μέρες έβρεξε την εβδομάδα που πέρασε κ.ά.). 

 

 

1.11. ΠΑΙΔΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  
Ικανότητες 

που επιδιώκεται 
να αναπτυχθούν. 

Περιεχόμενο/ Ενδεικτικές 
διαθεματικές δραστηριότητες 

Θεμελιώδεις 
Έννοιες 

Διαθεματικής 
Προσέγγισης 

Σε ένα κατάλληλα ορ-
γανωμένο και ελκυστικό 
περιβάλλον και με κα-
τάλληλες διδακτικές πα-
ρεμβάσεις θα πρέπει να 
δίνονται στα παιδιά ευ-
καιρίες ώστε :  

  

να παρατηρούν και να 
προσπαθούν να ερμη-
νεύσουν το φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλ-
λον με πολλούς τρό-
πους και χρησιμοποιώ-
ντας ποικίλα υλικά  

Τα παιδιά ενθαρρύνονται κυρίως μέσα από συζη-
τήσεις, θεατρικά παιχνίδια και δικές τους κατα-
σκευές (π.χ. οργανώνουν θεατρικό δρώμενο με 
θέμα «ένα παιδί περπατά στο δάσος και πιάνει 
βροχή ….») να παρατηρούν το περιβάλλον τους, 
να αναπτύσσουν ιδέες και συναισθήματα. Να επι-
λέγουν υλικά και τρόπους προκειμένου να εκφρά-
ζονται και να επικοινωνούν.  

 

να «πειραματίζονται» με 
διάφορα υλικά και χρώ-
ματα, να μαθαίνουν ή 

Ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν υλικά (π.χ. πινέ-
λα διαφόρων μεγεθών, μαρκαδόρους, χρώματα μη 
τοξικά, δαχτυλομπογιές, κραγιόνια, κάρβουνα, 
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να επινοούν διάφορες 
τεχνικές και να τις ε-
φαρμόζουν για να σχε-
διάζουν και να ζωγραφί-
ζουν  

χαρτιά λευκά και χρωματιστά, χαρτόνια από χαρ-
τόκουτα, περιοδικά κ.ά.) για να ζωγραφίζουν ατο-
μικά ή ομαδικά  
Ενθαρρύνονται να πειραματίζονται (π.χ. μείξεις 
χρωμάτων κ.ά.) ή να επινοούν τεχνικές (π.χ. χρη-
σιμοποιούν νεροχρώματα και καλαμάκια. Φυσούν, 
για παράδειγμα, με το καλαμάκι το χρώμα και δη-
μιουργούν πρωτότυπους συνδυασμούς ).  

να σχεδιάζουν διάφορα 
είδη γραμμών και περι-
γραμμάτων και να συν-
θέτουν διάφορα σχήμα-
τα και μορφές  

Δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να σχεδιάζουν και να 
συνδυάζουν διάφορα είδη γραμμών (π.χ. ατέρμο-
νες, καμπύλες, ευθείες κ.ά.) καθώς και περιγράμ-
ματα (π.χ. ζώα, φυτά σπίτια κ.ά.).  

 

να κόβουν υλικά και να 
κάνουν καρτεπικολλή-
σεις (κολάζ)  

Παροτρύνονται να κόβουν με το χέρι και με το 
ψαλίδι ευθείες και καμπύλες για κάποιο σκοπό. Να 
επιλέγουν και να κολλούν χαρτιά και χαρτόνια και 
να κάνουν καρτεπικολλήσεις (κολάζ) με διάφορα 
υλικά που τίθενται στη διάθεσή τους.  

 

να πλάθουν και να 
μορφοποιούν  

Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες να πλάθουν με την 
προσθετική μέθοδο και με τη χρήση απλών εργα-
λείων ή με τα χέρια τους πηλό, ζυμάρι, πλαστελίνη 
κ.ά. (Εικαστικά, Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, 
Δραματική Τέχνη.)  

Μεταβολή  
(εξέλιξη)  

να χρησιμοποιούν ε-
μπεριχάρακες (στένσιλ) 
διαφόρων σχεδίων, να 
τυπώνουν και να δημι-
ουργούν απλά σχέδια  

Ενθαρρύνονται να σχεδιάζουν με εμπεριχάραξη 
(στένσιλ) και να χρησιμοποιούν τυπώματα (στά-
μπες) για να δημιουργήσουν απλά σχέδια  

 

να υφαίνουν  Παροτρύνονται να υφαίνουν χωρίς τελάρο ή σε 
μικρό τελάρο 10Χ15 χρησιμοποιώντας μαλλί, χόρ-
το, λουρίδες χαρτιού, ύφασμα κ.ά.  

 

να δημιουργούν αιω-
ρούμενα αντικείμενα 
(μόμπιλς)  

Ενθαρρύνονται να κατασκευάζουν αιωρούμενα α-
ντικείμενα (μόμπιλς) (κρεμαστά, κινητά μικροαντι-
κείμενα) με ποικιλία υλικών (π.χ. σύρμα, σπάγκο 
κ.ά.) που επιλέγουν για να δημιουργήσουν δικές 
τους κατασκευές (π.χ. χάρτινα ψάρια, πουλιά, 
λουλούδια κ.ά).  

 

να χρησιμοποιούν με 
πολλούς τρόπους διά-
φορα υλικά για να κά-
νουν μικροκατασκευές  

Παροτρύνονται να χρησιμοποιούν διάφορα υλικά ή 
χρηστικά αντικείμενα με τρόπο που εξυπηρετεί 
τους σκοπούς και τις ανάγκες τους (π.χ. δημιουρ-
γούν σκηνικά , παιχνίδια κ.ά.).  
Ενθαρρύνονται να συλλέγουν και να ταξινομούν 
διάφορα «άχρηστα» υλικά (π.χ. κουτιά, μπουκάλι-
α, χάρτινοι κύλινδροι κ.ά.) ή φυσικά υλικά (π.χ. 
κοχύλια, βότσαλα, φασόλια κ.ά.) για τις κατα-
σκευές τους (π.χ. δυο πλαστικά πώματα μπορούν 
να γίνουν «φώτα» , «ρόδες », «μάτια») (Εικαστι-
κά, Μαθηματικά, Μουσική, Μελέτη Περιβάλλο-
ντος). 

Σύστημα  
(ταξινόμηση)  

να γνωρίζουν και να ο-
νομάζουν ορισμένα είδη 
τέχνης  
να γνωρίζουν έργα με-
γάλων ζωγράφων  

Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες να αναγνωρίζουν εί-
δη παραδοσιακής τέχνης (π.χ. δαντέλες, τσεβρέ-
δες, κεραμικά, ξυλόγλυπτα κ.ά.) καθώς και ορισμέ-
να χαρακτηριστικά έργα τέχνης, ελληνικής και άλ-
λων χωρών. Ενθαρρύνονται να τα παρατηρούν, να 

Πολιτισμός  
(παράδοση)  
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τα περιγράφουν και να αναγνωρίζουν σε αυτά θέ-
ματα και αντικείμενα (Εικαστικά, Μελέτη Περιβάλ-
λοντος).  

ενθαρρύνονται να ανα-
πτύσσουν τη γλώσσα, 
την επικοινωνία και να 
αξιοποιούν την τεχνο-
λογία ανάλογα  

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν το λεξι-
λόγιό τους (π.χ. ονόματα χρωμάτων, σχέδιο, ζω-
γραφιά κ.ά.) Να εκφράζουν τις σκέψεις, τις προτι-
μήσεις, το ενδιαφέρον τους για τα έργα τέχνης με 
πολλούς τρόπους. Να χρησιμοποιούν την τεχνολο-
γία (π.χ. φωτογραφική μηχανή, Η/Υ) με ασφάλεια 
και με τρόπο που εξυπηρετεί τους σκοπούς και τις 
ανάγκες τους (Εικαστικά, Γλώσσα, Μελέτη Περι-
βάλλοντος, Μαθηματικά).  

Επικοινωνία  
(πληροφορία)  

 
Σημείωση: Οι ενδεικτικές δραστηριότητες ισχύουν για όσα παιδιά έχουν επαρκή κινητικότητα των 
άνω άκρων. Για τα υπόλοιπα παιδιά προσαρμόζονται οι δραστηριότητες, έτσι ώστε να εκπληρώνονται 
πλήρως οι στόχοι. Π.χ. τα περιγράμματα, είτε δίνονται έτοιμα από τον/ την εκπαιδευτικό, είτε κατα-
σκευάζονται με τη βοήθεια Η/Υ. Επίσης, το κόψιμο γραμμών (ευθείες, καμπύλες, τεθλασμένες) μπορεί 
να γίνεται με ειδικά ψαλίδια σχεδιασμένα για τις κινητικές αναπηρίες.  
Όπου η κινητικότητα των άνω άκρων είναι αρκετά δυσλειτουργική και δεν είναι δυνατόν να πραγμα-
τοποιηθούν οι απαραίτητες προσαρμογές,θεωρείται προτιμότερο να αφαιρούνται στόχοι, όπως παρα-
κάτω: να δημιουργούν αιωρούμενα αντικείμενα, να υφαίνουν, να χρησιμοποιούν με πολλούς τρόπους 
διάφορα υλικά, για να κάνουν μικροκατασκευές,να κόβουν υλικά και να κάνουν κολλάζ, να χρησιμο-
ποιούν στένσιλ διαφόρων σχεδίων. 
Η σχεδίαση διαφόρων ειδών γραμμών και περιγραμμάτων και η σύνθεση διαφόρων σχημάτων και 
μορφών μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση έτοιμου υλικού, π.χ. σχεδίαση τετραγώνου με ξυλά-
κια ή με σπιρτόξυλα. 
 

1.12. ΠΑΙΔΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  
Ικανότητες 

που επιδιώκεται 
να αναπτυχθούν 

Περιεχόμενο / Ενδεικτικές 
διαθεματικές δραστηριότητες 

Θεμελιώδεις 
Έννοιες 

Διαθεματικής 
προσέγγισης 

Μέσα σε ένα κατάλληλα 
οργανωμένο χώρο και 
σε κλίμα ασφάλειας, 
αποδοχής και εμπιστο-
σύνης τα παιδιά ενθαρ-
ρύνονται ώστε:  

  

να εκφράζονται με το 
ελεύθερο δραματικό 
παιχνίδι, να αναπτύσ-
σουν τη δημιουργικότη-
τα τους, να γνωρίζουν 
τον εαυτό τους και τον 
κόσμο  

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να παίζουν ελεύθερα και 
σε ομάδες. Να συμμετέχουν σε ποικίλες δραστη-
ριότητες δραματικού παιχνιδιού και να αναλαμβά-
νουν διάφορους ρόλους. Να διακρίνουν την δρα-
ματική πράξη από τις καθημερινές εμπειρίες στην 
τάξη.  
Τα παιδιά παροτρύνονται να απεικονίζουν την 
πραγματική ζωή, να αναπτύσσουν φανταστικούς 
ρόλους και καταστάσεις που μιμούνται τον ‘‘κόσμο 
των μεγάλων’’.  
Να ανακαλούν προηγούμενες εμπειρίες και να τις 
αναδημιουργούν με την αφήγηση και τη δράση.  
Να οργανώνουν τη γωνιά της δραματοποίησης κα-
τάλληλα για να παίξουν ή το χώρο που επιλέγουν 
τα ίδια γι’ αυτό το σκοπό.  
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να εκφράζονται με το 
δημιουργικό δράμα και 
να αναπτύσσουν τη 
γλώσσα, να καλλιερ-
γούν την επικοινωνία 
και να αξιοποιούν στο 
πλαίσιο των δυνατοτή-
των τους την τεχνολο-
γία  

Να αναπτύσσουν γλωσσικές και εκφραστικές δε-
ξιότητες με τον αυτοσχεδιασμό, το διάλογο, τη 
δημιουργία, την επεξεργασία και τη δραματοποίη-
ση αφηγήσεων.  
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αφηγούνται ιστορίες, 
να τις εικονογραφούν και να τις δραματοποιούν σε 
συνεργασία και με τους άλλους. Ενθαρρύνονται να 
επισημαίνουν την ανάγκη για δράση και λογική ε-
ξέλιξη στην ιστορία τους. Να προσθέτουν περι-
γραφές και πληροφορίες.  
Παροτρύνονται να συναποφασίζουν σε μικρές ο-
μάδες σχετικά με την ανάπτυξη και την εξέλιξη 
μιας αυτοσχέδιας ιστορίας που πρόκειται να παί-
ξουν ή να συνεχίσουν κάποια που βρίσκεται σε ε-
ξέλιξη (Δραματική Τέχνη, Μελέτη Περιβάλλοντος, 
Γλώσσα).  
Ενθαρρύνονται να «παίζουν» και να «διασκευά-
ζουν» τους διάλογους ενός σεναρίου δοσμένου ή 
αυτοσχέδιου.  
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να δραματοποιούν μύ-
θους, ιστορίες και παραμύθια που διαβάζουν. Να 
αντιλαμβάνονται βασικά στοιχεία του δράματος, 
όπως την ένταση, τη σύγκρουση και το συμβολι-
σμό. Στο πλαίσιο αυτό ο/η εκπαιδευτικός θέτει ε-
ρωτήσεις, διλήμματα, και ενθαρρύνει την εξερεύ-
νηση και χρήση ποικίλων υλικών. Εκτιμά και επαι-
νεί τις προσπάθειες των παιδιών.  
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν στο 
πλαίσιο των δυνατοτήτων τους και με ασφάλεια 
την τεχνολογία (μαγνητόφωνο, φωτογραφική μη-
χανή κ.ά.) στα δημιουργικά τους παιχνίδια. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μεταβολή  
(εξέλιξη)  

να εκφράζονται με τον 
αυτοσχεδιασμό και τη 
μίμηση  

Ενθαρρύνονται να αυτοσχεδιάζουν, να εκφράζουν 
σκέψεις και συναισθήματα και να πειραματίζονται 
με την κίνηση, τη φωνή, τους ήχους, το φως και 
τη μουσική .  
Παροτρύνονται να μιμούνται και να δημιουργούν 
ρόλους με την κίνηση. Να ανακαλύπτουν τι μπο-
ρούν να κάνουν με ολόκληρο το σώμα τους, (σέρ-
νονται σαν φίδια, πετούν σαν φύλλα στον αέρα 
κ.ά.) και με τα διάφορα μέλη τους (π.χ. κάνουν 
πως πετούν ένα χαρταετό ή ένα μπαλόνι, κλω-
τσούν μια πέτρα κ.ά.) (Δραματική Τέχνη, Μελέτη 
Περιβάλλοντος, Φυσική Αγωγή).  
Να εκφράζονται με τη φωνή και τους ήχους. Να 
δοκιμάζουν και να παράγουν πρωτότυπους ήχους, 
να παίζουν με τη φωνή τους ρόλους (π.χ. πειρα-
ματίζονται με τα υλικά και παράγουν τον ήχο της 
βροχής και της βροντής, φυσούν σαν τον αέρα). 
Παροτρύνονται να παίζουν δημιουργικά με ασφα-
λείς πηγές φωτός και να δημιουργούν ρόλους (π.χ. 
με ένα κομμάτι ύφασμα τυλίγουν το φακό και 
φτιάχνουν το φεγγάρι, παίζουν τις πυγολαμπίδες 
κ.ά.). Εμπνέονται από διάφορα είδη μουσικής και 
παίζουν ρόλους (π.χ. καλπάζουν σαν άλογα με ένα 
γρήγορο και χαρούμενο κομμάτι κ.ά.). Επενδύουν 
με μουσική που επιλέγουν μια παράσταση .  

 
 
 
Αλληλεπίδραση  
(ενέργεια)  
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να επιλέγουν και να 
χρησιμοποιούν δημι-
ουργικά διάφορα υλικά  

Να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν με φαντασία 
τα διάφορα υλικά που βρίσκονται στο Νηπιαγωγείο 
για αυτό το σκοπό (π.χ. υφάσματα διαφόρων 
χρωμάτων, γυαλιά, καπέλα, καθρέφτες κ.α.).  

 

να εξοικειώνονται με τις 
τεχνικές του κουκλοθέ-
ατρου και του θεάτρου 
σκιών, να ‘‘παίζουν‘’ δη-
μιουργικά με τις κού-
κλες και τις μαριονέτες 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να διασκευάζουν και να 
παίζουν ρόλους στο κοινό από την καθημερινή 
ζωή, τη λογοτεχνία και τον φανταστικό κόσμο με 
τις κούκλες του κουκλοθέατρου και του θεάτρου 
σκιών ατομικά και ομαδικά.  

 

να συνεργάζονται και να 
δημιουργούν από κοι-
νού  

Ενθαρρύνονται να μοιράζονται ευθύνες και να 
παίρνουν κοινές αποφάσεις. Να ελέγχουν τον πα-
ρορμητισμό τους και να ‘’επικοινωνούν’’ μέσα από 
τους ρόλους.  
Παροτρύνονται να συμμετέχουν σε ομαδικές δρα-
στηριότητες. Αποφασίζουν για παράδειγμα να ‘‘α-
νεβάσουν’’ μια παράσταση. Μοιράζονται ευθύνες 
και ρόλους κάποια παιδιά αναλαμβάνουν το ρόλο 
του σκηνοθέτη, του σκηνογράφου κ.ά. (Δραματική 
Τέχνη, Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μουσική, 
Πληροφορική, Φυσική Αγωγή).  

Αλληλεπίδραση  
(συνεργασία)  

να αναπτύσσουν την 
αισθητική τους αντίλη-
ψη και έκφραση  
να αποκτούν θεατρική 
παιδεία  

Δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να παρακολουθούν 
και να χαίρονται παραστάσεις κουκλοθέατρου, 
θεάτρου σκιών όπως ο Καραγκιόζης και ποιοτικές 
θεατρικές παραστάσεις. Ο/η εκπαιδευτικός συχνά 
παίζει στα παιδιά κουκλοθέατρο.  
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να περιγράφουν απόψεις 
και συναισθήματα για μια θεατρική παράσταση 
που παρακολούθησαν. Να περιγράφουν τις εντυ-
πώσεις τους από μια επίσκεψη στο θεατρικό μου-
σείο.  

 

να δημιουργούν πολλα-
πλής φύσης καλλιτεχνι-
κά δημιουργήματα.  

Να συμμετέχουν σε διάφορες συναφείς με το θέα-
τρο καλλιτεχνικές δραστηριότητες όπως είναι η ψι-
μυθίωση (μακιγιάζ), η κατασκευή της κούκλας, 
των σκηνικών, της μάσκας, των κουστουμιών κ.ά. 
και να αναπτύσσουν τις προσωπικές τους κλίσεις.  

 

 

Σημείωση: Όσα παιδιά έχουν χαμηλή κινητικότητα άνω άκρων, δεν παίζουν τα ίδια κουκλοθέατρο ή 
θέατρο σκιών, αλλά παρακολουθούν ανάλογες παραστάσεις, καθώς και παρουσιάσεις από κουκλοπαί-
χτες ή καραγκιοζοπαίχτες. Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος: ‘‘να εξοικειώνονται με τις τεχνικές του κουκλο-
θέατρου και του θεάτρου σκιών’’, ‘‘να παίζουν δημιουργικά με τις κούκλες και τις μαριονέτες’’ ταυτίζε-
ται με το στόχο: ‘‘να αποκτούν θεατρική παιδεία’’. 
Επίσης στο στόχο: ‘‘ να δημιουργούν πολλαπλής φύσης καλλιτεχνικά δημιουργήματα’’ τα παιδιά με χα-
μηλή κινητικότητα άνω άκρων παρακολουθούν τους ειδικούς να φτιάχνουν κούκλες ή φιγούρες του 
θεάτρου σκιών κι έρχονται σε επαφή με το τα υλικά. 



 

 41 
 

1.13. ΠΑΙΔΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  

 

1.13.1. 1ος ΑΞΟΝΑΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

Ικανότητες 
που επιδιώκεται 
να αναπτυχθούν 

Περιεχόμενο-Ενδεικτικές 
διαθεματικές δραστηριότητες 

Θεμελιώδεις 
Έννοιες 

Διαθεματικής 
Προσέγγισης 

Τα παιδιά θα πρέπει να 
ασκούνται με κατάλλη-
λες δραστηριότητες 
ώστε:  

  

να αναπτύσσουν τις δε-
ξιότητες και τις ικανό-
τητες που απαιτούνται 
για να εκτελούν, τρα-
γουδώντας και παίζο-
ντας διάφορα μουσικά 
όργανα και δικές τους 
«συνθέσεις»  
να αναπαράγουν μουσι-
κά ακούσματα με διά-
φορους τρόπους  

Να ακούν και να ανταποκρίνονται με διάφορους 
τρόπους στους ήχους καθώς και σε ρυθμικά πρό-
τυπα (π.χ. κάνουν ταλαντώσεις, τεντώνονται,όσα 
παιδιά είναι περιπατητικά κάνουν βήματα) (Μουσι-
κή, Πληροφορική, Φυσική Αγωγή Μελέτη Περιβάλ-
λοντος).  
Να παράγουν απλά ηχητικά πρότυπα με τη φωνή, 
το σώμα και με μουσικά όργανα (π.χ. χειροκρο-
τούν, χτυπάνε ή κάνουν βήματα στο ρυθμό των 
δικών τους και άλλων ονομάτων ή άλλων λέξεων 
και φράσεων). Όσα παιδιά δε μπορούν να χειρο-
κροτήσουν βγάζουν ήχους ή χτυπάνε το θρανίο 
τους με όποιο τρόπο μπορούν. 
Να τραγουδούν διάφορα απλά τραγούδια (π.χ. 
τραγουδούν ομαδικά μέσα στην τάξη). (Μουσική, 
Γλώσσα, Εικαστικά, Δράμα, Πληροφορική, Φυσική 
Αγωγή). Όσα παιδιά έχουν προβλήματα ομιλίας 
προτιμότερο είναι νη μη συμμετέχουν σε αυτή τη 
δραστηριότητα. Μπορούν να κάνουν τους μαέ-
στρους αντ΄αυτού. 
Να παίζουν ένα μουσικό (κυρίως κρουστά) όργανο, 
ακολουθώντας το ρυθμό.  

Αλληλεπίδραση  
(εξάρτηση)  
 
 
 
 
 
 
Αλληλεπίδραση  
(συνεργασία)  

να ανταποκρίνονται σε 
σωστά σήματα, σύμβο-
λα, συνθήματα και οδη-
γίες  

Να εκτελούν ρυθμικά και μελωδικά πρότυπα ‘‘με το 
αυτί’’ ή από σύμβολα (π.χ. παίζουν παιχνίδια ηχούς 
(μίμησης ήχων) με τον/την εκπαιδευτικό και μετα-
ξύ τους. Εκτελούν ένα μουσικό πρότυπο που τους 
δίνεται με αντικείμενα ή μουσικά όργανα) (Μουσι-
κή, Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μαθηματικά).  

Επικοινωνία  
(κώδικας)  

να παρουσιάζουν τις ε-
κτελέσεις τους  

Να μοιράζονται τη μουσική δημιουργία με διάφορα 
είδη κοινού για διάφορους σκοπούς (π.χ. καλούν 
τα παιδιά άλλης τάξης για να ακούσουν την εκτέ-
λεση ενός μουσικού κομματιού).  
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1.13.2. 2ος ΑΞΟΝΑΣ: ΣΥΝΘΕΣΗ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ   

Ικανότητες 
που επιδιώκεται 
να αναπτυχθούν 

Περιεχόμενο-Ενδεικτικές 
διαθεματικές δραστηριότητες 

Θεμελιώδεις 
Έννοιες 

διαθεματικής 
προσέγγισης 

να αυτοσχεδιά-
ζουν και να εκφράζο-
νται μέσα από απλές 
μουσικές συνθέσεις  

Να εξερευνούν, να επιλέγουν, να ταξινομούν 
ήχους από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένης 
και της σιωπής (π.χ. ερευνούν διάφορους ήχους 
από το περιβάλλον ή από μουσικά όργανα). Να τα-
ξινομούν ηχογόνες πηγές σε κατηγορίες. Να πα-
ρουσιάζουν μια ηχητική δημιουργία τους χρησιμο-
ποιώντας τις φωνές τους. Να συνθέτουν μια ηχοϊ-
στορία με αφορμή ένα κείμενο, ποίημα ή θεατρικό 
έργο (Μουσική, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλο-
ντος, Εικαστικά).  

Με απλούς τρόπους να σχεδιάζουν τις 
μουσικές τους ιδέες για να τις αποθηκεύσουν 
και να τις μεταδώσουν (π.χ. ηχογραφούν και 
συζητούν για τους ήχους που διάλεξαν).  
Να ερευνούν, να επιλέγουν και να συνδυάζουν ή-
χους που παράγονται από τη φωνή, το σώμα (π.χ. 
παλαμάκια) (όσα παιδιά δε μπορούν να χτυπήσουν 
παλαμάκια, αναλαμβάνει ο/η εκπαιδευτικός) και τα 
μουσικά όργανα, για να δημιουργήσουν απλές 
συνθέσεις (π.χ. παίζουν μουσικά παιχνίδια για να 
αναγνωρίσουν τους ήχους και τη σιωπή, το διαρ-
κέστερο / το συντομότερο/ το δυνατότερο / το 
πιο σιγανό/ το ψηλότερο / το χαμηλότερο. Δημι-
ουργούν μουσικά πρότυπα που να συνδυάζονται 
με κινητικά πρότυπα όπως αργά/ βάδισμα και γρή-
γορα / τρέξιμο. Όσα παιδιά δεν είναι περιπατητικά 
κινούν χέρια γρήγορα/ αργά).  
Να «αποθηκεύουν» τις μουσικές τους ιδέες και να 
τις μεταδίδουν στους άλλους χρησιμοποιώντας κα-
τάλληλα μέσα (π.χ. παρουσιάζουν ηχητικά πρότυ-
πα χρησιμοποιώντας γραφικά στοιχεία) (Μουσική, 
Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος).  
 
Να εξερευνούν, να επιλέγουν, να ταξινομούν και 
να ελέγχουν ήχους για να «συνθέσουν» ένα κομ-
μάτι που έχει μια αντιληπτή μουσική φόρμα (π.χ. 
συνθέτουν ένα κομμάτι που έχει αρχή – μέση – 
τέλος. Συνθέτουν ένα κομμάτι που αρχίζει με γρή-
γορο ρυθμό και σιγανό ήχο και που τελειώνει αργά 
και με δυνατό ήχο).  

Σύστημα  
(ταξινόμηση)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επικοινωνία  
(κώδικας)  

να είναι σε θέση να α-
ποτυπώνουν τα αποτε-
λέσματα της προσπά-
θειάς τους  

Να συνθέτουν και να καταγράφουν τη μουσική 
τους για επόμενη ανάκληση, χρησιμοποιώντας κα-
τάλληλα σημεία, σύμβολα, συνθήματα ή άλλα μέ-
σα (χρησιμοποιούν για παράδειγμα ζωγραφιές που 
συμβολίζουν μουσικά στοιχεία όπως αξίες, ρυθ-
μούς, μελωδικές φράσεις κ.ά. ή ένα κασετόφωνο 
για να ακούν και να αξιολογούν τη δουλειά τους ).  
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1.13.3. 3ος ΑΞΟΝΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Ικανότητες  
που επιδιώκεται  
να αναπτυχθούν  

Περιεχόμενο-Ενδεικτικές  
διαθεματικές δραστηριότητες*  

Θεμελιώδεις  
Έννοιες  

διαθεματικής 
προσέγγισης  

να αναπτύσσουν σταδι-
ακά εκτίμηση προς τα 
μουσικά ακούσματα και 
να τα απολαμβάνουν  

Να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται στη 
μουσική, στη σιωπή και σε ήχους του περιβάλλο-
ντος, αναφορικά με τα στοιχεία της έντασης, τα-
χύτητας, παλμού, και ηχοχρώματος (π.χ. κινούνται 
με τη μουσική, σταματούν στη σιωπή και κινούνται 
στις άκρες των δακτύλων ή κινούν το σώμα τους 
αργά, όταν η μουσική είναι ήσυχη) (Μουσική, 
Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος).  
Να ακούν και να συζητούν για ήχους που παράγο-
νται με διάφορους τρόπους (π.χ. συγκρίνουν ή-
χους που παράγονται από διάφορα μουσικά όργα-
να και κάθε είδους ηχογόνα αντικείμενα και αξιο-
λογούν τα στοιχεία τους. Χρησιμοποιούν λέξεις 
όπως δυνατό / σιγανό, σύντομο / μακρύ, ίδιο / δι-
αφορετικό, αρχή / σταμάτημα).  
Να ακούν προσεκτικά μουσική και να ανταποκρί-
νονται και να αναγνωρίζουν μουσικά στοιχεία, ό-
πως το ύψος, η διάρκεια και ο ρυθμός (π.χ. τεντώ-
νονται όταν ο ήχος της μουσικής γίνεται ψηλότε-
ρος και μαζεύονται όταν γίνεται χαμηλότερος. 
Χτυπούν ρυθμικά το όνομα ενός παιδιού με παλα-
μάκια) (Μουσική, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλο-
ντος, Γλώσσα). 

Επικοινωνία  
(κώδικας)  
 
 
 
 
 
 
Διάσταση  
(χρόνος) 

να εκφράζουν τη γνώμη 
τους και τα συναισθή-
ματά τους για διαφορε-
τικά μουσικά ακούσμα-
τα.  

Να εκφράζουν, τα συναισθήματα που προκαλού-
νται από την ακρόαση μουσικών έργων και να πε-
ριγράφουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιού-
νται τα μουσικά στοιχεία (π.χ. συζητούν για συ-
ναισθήματα που προκαλεί η μουσική σε διάφορες 
γιορτές και σχολικές εκδηλώσεις. Χρησιμοποιούν 
λέξεις όπως δυνατότερο / χαμηλότερο, ψηλότερο / 
χαμηλότερο, μακρύτερο / συντομότερο).  
Να ανταποκρίνονται στα μουσικά στοιχεία συμπε-
ριλαμβανομένης και της μελωδίας με κίνηση και 
χορό και να διακρίνουν διαφορές (π.χ. κινούν τα 
χέρια πάνω και κάτω για να ακολουθήσουν την 
πορεία της μελωδίας ενός γνωστού τραγουδιού ή 
ανταποκρίνονται κινητικά στο άκουσμα ενός αφρι-
κάνικου χορού).  
Να ακούν διάφορα είδη μουσικής παραδοσιακής, 
έντεχνης ελληνικής και άλλων χωρών διαφόρων 
εποχών και να αναγνωρίζουν κάποια ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά τους (π.χ. με απλούς όρους συζη-
τούν για τις εντυπώσεις και τα συναισθήματα που 
προκαλούν τα διάφορα είδη μουσικής που έχουν 
ακούσει, τραγουδήσει και χορέψει σε ότι αφορά το 
ρυθμό, τη μελωδία, το ηχόχρωμα). Να συνδυά-
ζουν τη μουσική με την κίνηση, την εικόνα, το λό-
γο, τη δραματική τέχνη και να αντιλαμβάνονται 
ορισμένες ομοιότητες και αντιστοιχίες στον τρόπο 
έκφρασης (π.χ. δραματοποιούν ένα μουσικό κομ-
μάτι ή εκφράζονται με κίνηση και χορό στο άκου-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ομοιότητα-  
Διαφορά  
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σμά του, ζωγραφίζουν ό,τι ταιριάζει με τη μουσική 
που ακούν κ,ά.) (Μουσική, Γλώσσα, Μελέτη Περι-
βάλλοντος).  

 
* Οι δραστηριότητες με πλάγια γράμματα στη δεύτερη στήλη συσχετίζονται με τις θεμελιώδεις έννοιες 
της τρίτης στήλης και αναφέρονται στα αντίστοιχα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστη-
ριοτήτων της παρένθεσης.  

 

1.14. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

Ικανότητες  
που επιδιώκεται  
να αναπτυχθούν  

Περιεχόμενο/ Ενδεικτικές  
διαθεματικές δραστηριότητες  

Θεμελιώδεις  
Έννοιες  

διαθεματικής  
προσέγγισης  

Στα παιδιά δίνονται ευ-
καιρίες μέσα από κα-
τάλληλες δραστηριότη-
τες να έρθουν σε πρώτη 
επαφή με τον υπολογι-
στή ώστε να είναι ικα-
νά:  

  

να ταυτίζουν τον υπο-
λογιστή με μια μηχανή 
που βοηθάει τον άν-
θρωπο στην εργασία 
του και που μπορεί να 
τον χρησιμοποιήσει για 
παιχνίδι και διασκέδαση  

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να εξερευνούν και να 
ανακαλύπτουν τις δυνατότητες του υπολογιστή και 
να τον αξιοποιούν στην καθημερινή τους εργασία 
με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού (π.χ. φτιάχνουν 
ταμπέλες για τα κουτιά και τα συρτάρια τους, ε-
κτυπώνουν μια ανακοίνωση, ζωγραφίζουν ένα δώ-
ρο που θα ήθελαν στη γιορτή τους κ.ά.). Ειδικά τα 
παιδιά με κινητικές αναπηρίες, που συνοδεύονται 
από δυσλειτουργίες στα άνω άκρα, ανακαλύπτουν 
την αξιοποίηση του στην καθημερινή τους εργασία 
(π.χ. τους διευκολύνει να γράψουν, να σχεδιά-
σουν, να ζωγραφίσουν, να εκφραστούν με το 
γραπτό λόγο κ.α.). 

 

να αναγνωρίζουν τις 
κυριότερες μονάδες του 
υπολογιστή (κεντρική 
μονάδα, πληκτρολόγιο, 
ποντίκι, οθόνη, ηχεία, 
εκτυπωτή) και τον υπο-
λογιστή ως ενιαίο σύ-
στημα  

Τα παιδιά αναγνωρίζουν τις κυριότερες μονάδες 
του υπολογιστή και το ρόλο τους στη λειτουργία 
του συστήματος. Σε ομάδες σχεδιάζουν και κατα-
σκευάζουν τα μέρη του υπολογιστή (με χαρτόνι ή 
άλλα υλικά και χρώματα).  
Με θεατρικό παιχνίδι, δραματοποιούν τα μέρη του 
υπολογιστή (Μουσική, Μελέτη Περιβάλλοντος, 
Φυσική Αγωγή, Γλώσσα).  

Αλληλεπίδραση  
(εξάρτηση)  

να εντοπίζουν γράμμα-
τα και αριθμούς στο 
πληκτρολόγιο  
να κινούν το ποντίκι 
παρατηρώντας την ταυ-
τόχρονη κίνηση του 
δείκτη στην οθόνη  
να τοποθετούν το δεί-
κτη του ποντικιού σε 
συγκεκριμένη θέση 
στηνοθόνη 

Τα παιδιά σε μια πρώτη επαφή με το πληκτρολόγιο 
και το ποντίκι πληκτρολογούν γράμματα και αριθ-
μούς.  
Παίζουν προσπαθώντας να γράψουν το όνομά 
τους με κεφαλαία και πεζά.  
Αντιγράφουν λέξεις (π.χ. το όνομα μιας μέρας από 
το ημερολόγιο, λέξεις από τον πίνακα αναφοράς 
κ.ά.).  
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να «γράφουν» χρησι-
μοποιώντας κεφαλαία 
και πεζά γράμματα  
να χρησιμοποιούν τα 
ειδικά πλήκτρα του κε-
νού, της διαγραφής και 
του enter/return  
να επιλέγουν με το πο-
ντίκι (π.χ. έτοιμο σχή-
μα, σχέδιο ή εικόνα, ερ-
γαλείο σχεδίασης, χρώ-
μα από την παλέτα κλπ. 
) 

να «παίζουν» με τα ερ-
γαλεία ελεύθερης σχε-
δίασης (μολύβι, πινέλο, 
σπρέι κ.λ.π. ) και τα έ-
τοιμα γεωμετρικά σχή-
ματα για να κάνουν τις 
δικές τους συνθέσεις  

Τα παιδιά χρησιμοποιούν τα εργαλεία ελεύθερης 
σχεδίασης για να τροποποιούν ή να δημιουργούν 
απλά σχέδια και εικόνες. Ζωγραφίζουν κάτι από 
την καθημερινή τους ζωή και την επικαιρότητα.  

 

 Φτιάχνουν συγκεκριμένα σχήματα σε διάφορα με-
γέθη.  
Κάνουν συνδυασμούς σχημάτων και συνθέτουν τις 
κατασκευές τους (π.χ. σπίτι, καράβι, δέντρα, χρη-
σιμοποιώντας βασικά γεωμετρικά σχήματα).  

 

να χρησιμοποιούν έναν 
ψηφιακό δίσκο δεδομέ-
νης μνήμης (CD-ROM) 
για να ακούσουν μουσι-
κή, τραγούδια, ιστορίες 
ή παραμύθια  

Τα παιδιά ακούν ήχους από τον υπολογιστή. Ακούν 
μουσική, ιστορίες, παραμύθια.  

 

να χρησιμοποιούν κα-
τάλληλο λογισμικό για 
να εκτελέσουν παιχνίδια 
εξερεύνησης και επίλυ-
σης απλών προβλημά-
των.  

Με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και με τη 
βοήθεια του εκπαιδευτικού τα παιδιά «παίζουν» 
δημιουργώντας και βρίσκοντας λύσεις σε προβλη-
ματικές καταστάσεις (παίζουν με τους ήχους και τις 
οπτικές τους αναπαραστάσεις, βοηθούν τα ζωάκια 
να κρυφτούν στις φωλιές τους κ.ά.) (Γλώσσα, Με-
λέτη Περιβάλλοντος, Εικαστικά, Μουσική). Ιδιαίτε-
ρα για τα παιδιά, που έχουν δυσλειτουργίες στα 
άνω άκρα, ο Η/Υ είναι ίσως ένας από τους λίγους 
τρόπους διαμεσολάβησης ανάμεσα στο περιβάλλον 
και τη διαδικασία απόκτησης γνωστικών δεξιοτή-
των (π.χ. παιχνίδια προανάγνωσης, προμαθηματι-
κών κ.ο.κ.) 

Αλληλεπίδραση  

να γνωρίζουν τη σωστή 
χρήση του υπολογιστή 
για τη δική τους ασφά-
λεια και προφύλαξη αλ-
λά και για την προστα-
σία της συσκευής.  

Τα παιδιά μαθαίνουν ποια είναι η σωστή θέση 
μπροστά στον υπολογιστή (π.χ. να μην αγγίζουν 
τα καλώδια να μην πατούν με δύναμη τα πλήκτρα, 
να μην ανοιγοκλείνουν τις συσκευές χωρίς λόγο 
κ.ά).  

 

να γνωρίζουν τη σωστή 
θέση του σώματός τους 
μπροστά στον υπολογι-
στή (πώς πρέπει να κά-
θονται, πώς να στηρί-

Τα παιδιά μαθαίνουν να παίρνουν τη σωστή θέση 
μπροστά στον υπολογιστή ( το στέρνο τους σε 
ευθεία με το Η του πληκτρολογίου κ.ά.) για να 
χρησιμοποιήσουν το ποντίκι και το πληκτρολόγιο.  
Μέσα από όλες τις δραστηριότητες γίνεται προ-
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ζουν τα χέρια τους 
κ.λπ.)  
να συνεργάζονται σε 
ομάδες για την παρα-
γωγή κάποιου έργου και 
να σέβονται τις απόψεις 
και την εργασία των 
άλλων.  

σπάθεια τα παιδιά να μάθουν να συνεργάζονται 
(Γλώσσα, Εικαστικά, Μουσική, Μελέτη Περιβάλλο-
ντος, Δραματική Τέχνη).  

Αλληλεπίδραση  
(συνεργασία)  

 
 


