
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 13646/Δ1 
Πρόγραμμα Σπουδών για την Προσχολική Εκ-

παίδευση. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Της περ. ε της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 

(Α’ 167), όπως τροποποιήθηκαν με τις παρ. 1 και 2 του άρ-
θρου 7 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των 
αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 188),

1.2. Της υποπερ. ββ της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πει-
ραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 118).

1.3. Του άρθρου 175 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση 
του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 136).

1.4. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

1.5. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

1.6. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

1.7. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

1.8. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

3. Την υπό στοιχεία 104671/ΓΔ4/27-09-2021 απόφαση 
της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πιλοτική 
Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια 
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Β’ 4003).

4. Την υπ’ αρ. 65/08-12-2022 πράξη του Δ.Σ. του Ινστι-
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπο-
λογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/84/9803/Β1/27-01-2023 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Το Πρόγραμμα Σπουδών για την Προσχολική Εκπαί-
δευση ορίζεται ως εξής:

Α. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Το νηπιαγωγείο εισάγει τα παιδιά στην πρώτη θεσμο-

θετημένη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Ως σχολικός θεσμός 
αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά 
έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις αρχές και 
το πλαίσιο λειτουργίας του, τα οποία διαμορφώνουν τη 
φυσιογνωμία του. Το νηπιαγωγείο παρέχει ένα δυναμικό 
ξεκίνημα στη σχολική εκπαίδευση των παιδιών, με μα-
κροπρόθεσμα οφέλη για τα ίδια και την κοινωνία. Δημι-
ουργεί συνδέσεις με τα περιβάλλοντα στα οποία ζει και 
δραστηριοποιείται το παιδί, με γνώμονα την προαγωγή 
της μάθησης, της ανάπτυξης και της ευημερίας του. Ιδι-
αίτερα σημαντική είναι η συνεργασία με το οικογενειακό 
περιβάλλον, το οποίο έχει πρωταρχικό ρόλο στη ζωή των 
παιδιών και είναι άμεσα συνυφασμένο με τη λειτουργία 
και τους στόχους του νηπιαγωγείου. Η καθολική, ποιο-
τική εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο θέτει τα θεμέλια για 
την ανάπτυξη των παιδιών, την κοινωνικοποίηση και την 
καλλιέργεια βασικών ικανοτήτων που καθορίζουν τη 
μετέπειτα σχολική πρόοδο. Παράλληλα, συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση ζητημάτων ή περιορισμών που υφίστανται 
σε σχέση με τη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική 
ανάπτυξη των παιδιών, υποστηρίζοντας τον αντισταθ-
μιστικό ρόλο του σχολείου.

Η φυσιογνωμία του νηπιαγωγείου προσδιορίζεται από 
το Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο αποτελεί ένα ολοκλη-
ρωμένο σύστημα εργασίας. Καθοδηγείται από την ανά-
γκη για τον αναπροσανατολισμό της εκπαίδευσης, σύμ-
φωνα με τους αναδυόμενους στόχους και τις εκτιμώμενες 
απαιτήσεις της κοινωνίας του μέλλοντος. Λαμβάνοντας 
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υπόψη τις νέες κοινωνικές συνθήκες και τις επιστημονικές 
εξελίξεις, το Πρόγραμμα Σπουδών του νηπιαγωγείου:

- Στηρίζεται σε σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις 
για την ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών,

- λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες διεθνών οργανισμών και 
εκπαιδευτικών φορέων, καθώς και τα πορίσματα εμπει-
ρικών ερευνών για την προσχολική εκπαίδευση,

- ανταποκρίνεται στις συνθήκες που διαμορφώνει η 
σύγχρονη ελληνική κοινωνική και εκπαιδευτική πραγμα-
τικότητα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προοπτικής της,

- αντανακλά τις εθνικές προτεραιότητες και στόχους 
για την προσχολική εκπαίδευση,

- αξιοποιεί λειτουργικά, εξελίσσει και συμπληρώνει τα 
προηγούμενα Προγράμματα Σπουδών του νηπιαγωγεί-
ου διασφαλίζοντας την απαιτούμενη συνέχεια,

- υιοθετεί το μοντέλο του ανάστροφου εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού, όπου στο σημείο εκκίνησης βρίσκονται οι 
ικανότητες που αναμένεται να αναπτυχθούν,

- υπόκειται σε διαμορφωτικές διαδικασίες, καθώς 
εμπλουτίζεται και επικαιροποιείται, αξιοποιώντας το 
ψηφιακό περιβάλλον και τον πολυτροπικό χαρακτήρα 
της μάθησης,

- έχει υψηλές αλλά και ρεαλιστικές προσδοκίες για 
όλα τα παιδιά και δίνει έμφαση στον κομβικό ρόλο των 
νηπιαγωγών για να λάβουν τα κατάλληλα για την ηλι-
κία τους εφόδια και να αναπτύξουν τις ικανότητες που 
απαιτούνται, ώστε να καταστούν, εν τέλει, δημιουργικοί 
άνθρωποι και συνειδητοί πολίτες του τόπου τους, του 
έθνους τους, της Ευρώπης και της οικουμένης.

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαμορφώνει το πλαίσιο για 
τη διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού προ-
γράμματος, καθώς περιγράφει τους στόχους, τη φιλο-
σοφία και τις διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης 
αναπτυξιακά κατάλληλων και πλούσιων σε εμπειρίες 
και ερεθίσματα μαθησιακών περιβαλλόντων στο νηπι-
αγωγείο. Είναι ταυτόχρονα ευέλικτο και ανοικτό, καθώς 
παρέχει στις/στους νηπιαγωγούς τα εργαλεία εκείνα που 
επιτρέπουν τη δημιουργική ενσωμάτωση των αρχών 
του στον σχεδιασμό διδακτικών παρεμβάσεων που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σχολικής μονάδας, 
των παιδιών της τάξης και όλων όσοι εμπλέκονται στη 
μαθησιακή διαδικασία.

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαμορφώνει το κοινό πλαί-
σιο για την οργάνωση της μάθησης στο νηπιαγωγείο στη 
βάση των ακόλουθων αρχών:

- Το νηπιαγωγείο θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη 
των ικανοτήτων που θεωρούνται βασικές για την επιτυ-
χημένη και δυναμική συμμετοχή του παιδιού στη σύγ-
χρονη κοινωνική ζωή ως ενεργού πολίτη, στο πλαίσιο 
της αναπτυξιακής του ωριμότητας.

- Η έμφαση στην καλή γνώση των αναπτυξιακών χα-
ρακτηριστικών των παιδιών προσχολικής ηλικίας, στο 
πλαίσιο της ολόπλευρης ανάπτυξής τους, στοχεύει στη 
διαμόρφωση πλούσιων μαθησιακών περιβαλλόντων 
που σέβονται τον ρυθμό και τον τρόπο που μαθαίνει 
κάθε παιδί.

- Το παιδί βρίσκεται στο επίκεντρο της μαθησιακής 
διαδικασίας και έχει ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφω-
σή της χωρίς διακρίσεις, ενσωματώνοντας τις αρχές της 

ενταξιακής εκπαίδευσης.
- Το παιδί μαθαίνει και αναπτύσσεται καθώς έρχεται 

σε επαφή με το περιβάλλον, τα αντικείμενα και τις κατα-
στάσεις και αλληλεπιδρά με τους σημαντικούς άλλους. 
Οι θετικές και υποστηρικτικές σχέσεις αποτελούν τον 
βασικό μοχλό σε αυτήν τη διαδικασία, καθώς αναγνω-
ρίζεται ο κοινωνικός χαρακτήρας της μάθησης.

- Η επίδραση του πολιτισμού στην ανάπτυξη και τη 
μάθηση στο νηπιαγωγείο γίνεται αντιληπτή στο πλαίσιο 
της καθημερινής εμπειρίας και των νοημάτων που προσ-
δίδουν σε αυτήν τα παιδιά, οι οικογένειες και οι νηπια-
γωγοί καθώς αλληλεπιδρούν και τη συνδιαμορφώνουν.

- Η προσέγγιση της μάθησης γίνεται με ολιστικό τρόπο 
προσφέροντας ποικίλα ερεθίσματα που έχουν νόημα για 
τα παιδιά και δημιουργώντας συνδέσεις με τη σύγχρονη 
καθημερινή ζωή και την τοπική και ευρύτερη κοινότητα.

- Η φυσική περιέργεια των παιδιών να ανακαλύψουν 
και να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους και το παιχνί-
δι αποτελούν τη βάση για την οργάνωση μαθησιακών 
καταστάσεων στο πλαίσιο διερευνήσεων που προάγουν 
την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων.

- Ο συντονισμός των προσπαθειών και η συνεργασία 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην εκπαίδευση του 
παιδιού, ιδιαίτερα με τις οικογένειες των παιδιών, απο-
τελούν σημαντική προτεραιότητα του νηπιαγωγείου.

- Οι νηπιαγωγοί προσφέρουν κατάλληλες ευκαιρίες, 
ώστε τα παιδιά με ποικίλους τρόπους να επικοινωνούν 
αυτά που σκέφτονται, αυτά που γνωρίζουν και αυτά που 
μπορούν να κάνουν, παράλληλα αξιολογώντας και ανα-
τροφοδοτώντας τη δράση τους με στόχο την προαγωγή 
της μάθησης και την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος.

- Η/Ο κάθε νηπιαγωγός, ατομικά αλλά και στο πλαίσιο 
της ομάδας των εκπαιδευτικών του σχολείου, αποτελεί 
το κλειδί για τη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευ-
σης στο νηπιαγωγείο στο πλαίσιο ενός κοινού οράματος.

Β. ΣΚΟΠΟΘΕΣΙΑ
Γενικοί σκοποί
Σκοπός του νηπιαγωγείου είναι η ολόπλευρη (σωμα-

τική, κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική) ανάπτυ-
ξη του παιδιού, η ευημερία του και η διαμόρφωση της 
ταυτότητας του δημοκρατικού πολίτη. Η εκπαίδευση 
στο νηπιαγωγείο, λαμβάνοντας υπόψη τα αναπτυξιακά 
χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας, προάγει την ανάπτυ-
ξη ικανοτήτων που βοηθούν το παιδί να ανταποκριθεί 
με κριτικό και δημιουργικό τρόπο στις προκλήσεις του 
περιβάλλοντος. Θέτει τις βάσεις για το μέλλον και εδραι-
ώνει θεμελιώδεις αξίες που προάγουν τα ανθρώπινα δι-
καιώματα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ατομική και 
συλλογική υπευθυνότητα, σε μια ενταξιακή προοπτική.

Το νηπιαγωγείο εισάγει το παιδί στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση και το βοηθά να διαμορφώσει σταδιακά την 
ταυτότητα του «μαθητή» και της «μαθήτριας». Παράλλη-
λα υποστηρίζει τους γονείς, ο όρος χρησιμοποιείται για 
τους γονείς ή/και κηδεμόνες των παιδιών, να ανταπο-
κριθούν στις απαιτήσεις του νέου τους ρόλου ως γονείς 
μαθητών/-τριών, καθώς εντάσσεται λειτουργικά στον 
ενιαίο σχεδιασμό της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
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ας Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, και για να τονιστεί η 
αναδυόμενη ταυτότητα που δομούν σταδιακά τα παιδιά 
με τη φοίτησή τους στο νηπιαγωγείο, στο Πρόγραμμα 
Σπουδών γίνεται αναφορά, κατά βάση, στον όρο «παιδί», 
αλλά και «μαθητής/μαθήτρια», εναλλακτικά.

Βασικούς στόχους του νηπιαγωγείου, οι οποίοι λει-
τουργούν, ταυτόχρονα, ως «κλειδιά επιτυχίας» για την 
εκπλήρωση της κοινωνικοπαιδαγωγικής αποστολής του, 
αποτελούν:

- Η ομαλή μετάβαση των παιδιών από το σπίτι ή τον 
παιδικό σταθμό στο νηπιαγωγείο και από το νηπιαγωγείο 
στο δημοτικό σχολείο. Η διευκόλυνση των παιδιών και 
των οικογενειών να διαχειριστούν τις σημαντικές αυτές 
μεταβάσεις που βιώνονται στο πλαίσιο της φοίτησης 
στο νηπιαγωγείο αποτελεί σημαντική παράμετρο για την 
προσαρμογή των παιδιών στο νέο σχολικό περιβάλλον 
και την επακόλουθη μαθησιακή τους εξέλιξη.

- Η διασφάλιση των συνθηκών για την επιτυχημένη 
πορεία κάθε παιδιού. Κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ως 
ξεχωριστή οντότητα, με μοναδικά χαρακτηριστικά και 
ατομικούς ρυθμούς μάθησης και ανάπτυξης. Η βιογρα-
φία κάθε παιδιού, τα γνωστικά του αποθέματα και το πο-
λιτισμικό του κεφάλαιο, οι ικανότητες, τα ενδιαφέροντα 
και οι ανάγκες του αποτελούν το σημείο εκκίνησης για τα 
βήματα και τις επιλογές των νηπιαγωγών, ώστε το κάθε 
παιδί ξεχωριστά να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτή-
των του, να νιώσει χαρά, ικανοποίηση, αυτοπεποίθηση 
και πληρότητα.

- Η διασφάλιση των συνθηκών για την επιτυχημένη 
συμμετοχή κάθε εκπαιδευτικού και κάθε ενήλικα στην 
εκπαίδευση των παιδιών. Οι νηπιαγωγοί κατά πρώτον 
αλλά και όλοι όσοι συμμετέχουν με διάφορους ρόλους 
στο νηπιαγωγείο, όπως για παράδειγμα γονείς, ειδικό 
εκπαιδευτικό προσωπικό κ.τ.λ., ενισχύονται στο να αξι-
οποιούν τις δυνάμεις τους, να συνεργάζονται αρμονικά 
και να αναπτύσσουν αίσθημα ικανοποίησης, αυτοαποτε-
λεσματικότητας και ολοκλήρωσης σε σχέση με τον ρόλο 
τους στην εκπαίδευση και την ευημερία των παιδιών.

- Η λειτουργία του νηπιαγωγείου ως κοινότητα μάθη-
σης. Οι νηπιαγωγοί προσαρμόζουν το πρόγραμμα και τις 
πρακτικές που εφαρμόζουν, ώστε να ανταποκρίνονται 
στα χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες 
των παιδιών και των οικογενειών. Η λειτουργία και η 
αποτελεσματικότητα του νηπιαγωγείου ως κοινότητας 
μάθησης εξαρτώνται από την ύπαρξη κοινού οράματος, 
τη δέσμευση όλων όσοι εμπλέκονται για τη βελτίωση και 
αλλαγή και τον σεβασμό απέναντι στις δυνατότητες και 
τη συμβολή όλων των συμμετεχόντων.

- Η ισχυρή και δημοκρατική ηγεσία. Η ηγεσία του νη-
πιαγωγείου διαμορφώνει το πλαίσιο για την ανάπτυξη 
κοινών στόχων και συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλε-
κομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, στηρίζοντας τις 
ενέργειές της σε έναν βαθύτερο ηθικό σκοπό. Η ευθύνη 
που αναλαμβάνουν οι νηπιαγωγοί για να διασφαλίσουν 
τη μάθηση των παιδιών και την ευημερία της σχολικής 
κοινότητας διαπερνά την οργανωσιακή κουλτούρα του 
νηπιαγωγείου. Στη βάση αυτή προάγεται η ανάληψη 
δράσεων που διαμορφώνουν υψηλές αλλά και ρεαλιστι-
κές προσδοκίες για τη μάθηση, παρέχουν κίνητρα προς 

όλους τους εμπλεκομένους, υλοποιούν τους στόχους 
του Προγράμματος Σπουδών, εμπνέουν και διαχέουν 
το εκπαιδευτικό όραμα στη σχολική και την ευρύτερη 
κοινότητα.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Το περιεχόμενο της μάθησης στο νηπιαγωγείο οργα-

νώνεται σε τέσσερα (4) Θεματικά Πεδία στη βάση της 
ολιστικής προσέγγισης της μάθησης, με στόχο την ανά-
δειξη των διεπιστημονικών συνδέσεων και την ενίσχυ-
ση της διαθεματικής ενιαιοποίησης. Οι ικανότητες του 
21ου αιώνα βρίσκονται στον πυρήνα του Προγράμματος 
Σπουδών του νηπιαγωγείου και διατρέχουν όλα τα Θε-
ματικά Πεδία και τις Θεματικές Ενότητές του. Αν και η 
ανάπτυξη των ικανοτήτων έχει μία διά βίου προοπτική, 
η καλλιέργειά τους από την προσχολική ηλικία ενέχει 
σημαντικά πλεονεκτήματα για τη μετέπειτα εδραίωσή 
τους, εξαιτίας της σημασίας των πρώιμων μαθησιακών 
εμπειριών για την επιτυχημένη πορεία του παιδιού. Οι 
ικανότητες αυτές δε θεωρούνται καινούριες, ωστόσο το 
περιεχόμενό τους επικαιροποιείται και επαναπροσδιο-
ρίζεται μέσα από τις σημαντικές αλλαγές που επιφέρει 
ο 21ος αιώνας και σε σχέση με το περιεχόμενο του προ-
γράμματος του νηπιαγωγείου. Η έννοια της ικανότητας 
στο Πρόγραμμα Σπουδών του νηπιαγωγείου χρησιμο-
ποιείται ταυτόσημα με την έννοια της επάρκειας και 
αντιμετωπίζεται ως μία δυναμική διαδικασία, η οποία 
περιλαμβάνει την επιλογή, την ενεργοποίηση και τον 
συντονισμό ενός συνδυασμού γνώσεων, στάσεων και 
δεξιοτήτων, που απαιτούνται προκειμένου τα παιδιά 
να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις μαθησιακές 
προκλήσεις. Συγκεκριμένα:

α) Οι γνώσεις περιγράφουν το «τι» της μάθησης και 
προσδιορίζονται ως μία σειρά εδραιωμένων γενικό-
τερων και ειδικότερων γνωστικών στοιχείων, ιδεών, 
εννοιών, θεωριών, σχημάτων, γεγονότων, δεδομένων 
και πληροφοριών, που πρέπει να οικοδομηθούν και να 
κατακτηθούν προκειμένου τα παιδιά να αναγνωρίζουν 
και να αντιλαμβάνονται μία συγκεκριμένη περίσταση, 
ένα αντικείμενο ή μία κατάσταση.

β) Οι δεξιότητες περιγράφουν το «πώς» της μάθησης 
και αποτελούν ένα σύνολο επιμέρους διακριτών μονά-
δων ενέργειας ή συμπεριφοράς που συνάγονται από τις 
αντίστοιχες γνώσεις και εφαρμόζονται με έναν οργανω-
μένο και δυναμικό τρόπο σε κάθε συνθήκη.

γ) Οι στάσεις περιγράφουν το «γιατί» της μάθησης και 
αντιστοιχούν σε προδιαθέσεις, τάσεις, συναισθήματα, 
αξίες, νοητικές συνήθειες, νοοτροπίες και μορφές συ-
μπεριφοράς που απαιτούν χρόνο και συστηματικότητα 
προκειμένου να εδραιωθούν και να διαμορφώσουν τον 
συνολικό προσανατολισμό και την ανταπόκριση των παι-
διών σε διαφορετικά πλαίσια και καταστάσεις.

Στο μοντέλο που υιοθετείται στο Πρόγραμμα Σπουδών 
προτείνεται μια εργαλειοθήκη τεσσάρων (4) υποδοχών, 
σε καθεμία από τις οποίες εμπεριέχονται τρεις (3) κατη-
γορίες βασικών ικανοτήτων. Οι κατηγορίες ικανοτήτων 
οι οποίες περιλαμβάνονται στις επιμέρους υποδοχές δεν 
είναι αμοιβαία αποκλειόμενες, αλλά αλληλοσυνδέονται, 
έτσι, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλούς και 
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διαφορετικούς συνδυασμούς, εξυπηρετώντας τη μαθη-
σιακή διαδικασία:

α) Εργαλεία σκέψης: 1. κριτική σκέψη, 2. δημιουργι-
κότητα, 3. επίλυση προβλήματος και στοχαστική λήψη 
αποφάσεων,

β) εργαλεία επιστήμης και τεχνολογίας: 1. καινοτομία, 
2. υπολογιστική σκέψη, 3. σχεδιαστική και κατασκευα-
στική ικανότητα,

γ) εργαλεία ζωής: 1. προσωπική ενδυνάμωση και κοι-
νωνική ευθύνη, 2. ιδιότητα του πολίτη, 3. ευελιξία, προ-
σαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα,

δ) εργαλεία μάθησης: 1. επικοινωνία, 2. συνεργασία, 
3. μαθαίνω πώς να μαθαίνω - μεταγνώση.

Οι ικανότητες που εμπεριέχονται στην εργαλειοθήκη 
είναι εγκάρσιες και διαθεματικές, αναπτύσσονται σε όλα 
τα μαθησιακά πλαίσια και λειτουργούν συμπληρωματικά 
για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και ενισχυτικά 
για τον ρόλο τους ως πολιτών του έθνους και του κό-
σμου. Η προσχολική εκπαίδευση, υπό το πρίσμα της ανά-
πτυξης των βασικών ικανοτήτων, βρίσκεται σε συστοιχία 
με τις αρχές της ολιστικής ανάπτυξης και μάθησης που 
υιοθετεί το Πρόγραμμα Σπουδών. Ο προσανατολισμός 
αυτός αντανακλάται στη φιλοσοφία οργάνωσης του 
περιεχομένου της μάθησης στα τέσσερα (4) Θεματικά 
Πεδία και στις Θεματικές Ενότητες που περιλαμβάνουν.

Κάθε Θεματικό Πεδίο περιλαμβάνει δύο (2) Θεματι-
κές Ενότητες εκτός από το 3ο Θεματικό Πεδίο, Παιδί και 
Θετικές Επιστήμες, στο οποίο ενσωματώνονται τρεις (3) 
Θεματικές Ενότητες. Η οργάνωση αυτή των Θεματικών 
Πεδίων σε Θεματικές Ενότητες βασίζεται στη φιλοσοφία 
και τη σημασία του να «γνωρίζει κανείς τα μέρη για να 
κατανοήσει το όλο». Είναι σημαντικό οι νηπιαγωγοί να 
κατανοήσουν τα βασικά γνωστικά πεδία, τις έννοιες και 
τις ικανότητες που επιδιώκεται να αναπτυχθούν σε κάθε 
Θεματική Ενότητα, ώστε στη συνέχεια να μπορούν να τις 
προσεγγίσουν ολιστικά με δυναμικό τρόπο. Οι βασικές 
ικανότητες που αναμένεται να αναπτυχθούν σε κάθε Θε-
ματικό Πεδίο προσδιορίζουν το πλαίσιο των προσδοκώ-
μενων μαθησιακών αποτελεσμάτων που περιγράφονται 
σε κάθε Θεματική Ενότητα στην Αναλυτική Απεικόνιση 
του Προγράμματος Σπουδών.

Το περιεχόμενο της μάθησης οργανώνεται στη βάση 
του τι επιδιώκεται να μάθουν τα παιδιά, λαμβάνοντας 
υπόψη το αναπτυξιακό τους επίπεδο και τις διασυνδέσεις 
μεταξύ των θεμάτων και των εννοιών σε κάθε Θεματική 
Ενότητα και μεταξύ των Θεματικών Πεδίων. Επισημαί-
νεται ότι οι μαθησιακές επιδιώξεις και οι ενδεικτικές 
δραστηριότητες που παρουσιάζονται δεν αποτελούν 
ένα δεσμευτικό πλαίσιο για τις/τους νηπιαγωγούς, ούτε 
«ύλη» που πρέπει να καλυφθεί. Αυτό που έχει σημασία 
είναι οι επιλογές των νηπιαγωγών να ανταποκρίνονται 
στα χαρακτηριστικά των παιδιών και τις συνθήκες της 
τάξης. Λαμβάνεται, επίσης, υπόψη ότι τα παιδιά δεν 
παρακολουθούν για ένα μόνο σχολικό έτος το νηπια-
γωγείο και ότι οι ίδιες έννοιες και ικανότητες μπορούν 
να αναπτυχθούν μέσα από διαφορετικές θεματικές και 
επιστημονικές διασυνδέσεις. Είναι σημαντικό οι νηπια-
γωγοί να επενδύουν στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και 
να επιστρέφουν στις ίδιες έννοιες δίνοντας έμφαση σε 

άλλες, ενδεχομένως, Θεματικές Ενότητες, προχωρώντας 
σε βάθος και αυξάνοντας σταδιακά τον βαθμό δυσκολίας 
με βάση τις αρχές της σπειροειδούς μάθησης.

Α’ Θεματικό Πεδίο: Παιδί και Επικοινωνία
Προετοιμάζοντας τα παιδιά να αντιμετωπίσουν τις 

προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότη-
τας και να αποκωδικοποιήσουν τον κόσμο γύρω τους, 
η επικοινωνία έχει σημαντική θέση στο πρόγραμμα του 
νηπιαγωγείου. Το Θεματικό Πεδίο Παιδί και Επικοινωνία 
λαμβάνει υπόψη τις σημαντικές αλλαγές στους τρόπους 
με τους οποίους οι άνθρωποι παράγουν και μεταδίδουν 
νοήματα στη σύγχρονη κοινωνία, στοχεύοντας στη δι-
αμόρφωση μαθησιακών περιβαλλόντων που εξοικει-
ώνουν τα παιδιά με ποικίλα εργαλεία για την επεξερ-
γασία και ανταλλαγή πληροφοριών για την εδραίωση 
αμοιβαίας κατανόησης. Υιοθετείται η προσέγγιση των 
πολυγραμματισμών, η οποία δίνει έμφαση σε πολυτρο-
πικά κείμενα και στην ενσωμάτωση διαφόρων σημειω-
τικών συστημάτων για την παραγωγή νοήματος και την 
αποτελεσματική επικοινωνία στο πλαίσιο καθημερινών 
καταστάσεων και αυθεντικών εμπειριών. Στο πλαίσιο 
των πολυγραμματισμών, ο κριτικός γραμματισμός κα-
τέχει ιδιαίτερη θέση αντιμετωπίζοντας το κάθε κείμενο 
ως πολιτισμικό προϊόν που εμπεριέχει ιδεολογικά και 
κοινωνικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι σημαντικό να 
λαμβάνονται υπόψη, ώστε να γίνονται εις βάθος κατα-
νοητά τα μηνύματα που μεταφέρονται και να συζητιού-
νται υπό το πρίσμα πολιτισμικών, κοινωνικών και άλλων 
παραμέτρων.

Οι δύο Θεματικές Ενότητες που συνιστούν το συγκε-
κριμένο Θεματικό Πεδίο, η Γλώσσα και οι Τεχνολογίες 
της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), έχουν 
ρόλο-κλειδί στο Πρόγραμμα Σπουδών και αποτελούν 
τη βάση για όλα τα Θεματικά Πεδία. Η Θεματική Ενότητα 
Γλώσσα εστιάζει στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων για 
την προφορική, γραπτή και πολυγλωσσική επικοινωνία, 
οι οποίες κρίνονται σημαντικές για την αποτελεσματι-
κή συμμετοχή των παιδιών στα διάφορα πεδία δράσης 
τους στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό 
περιβάλλον και αποτελούν προϋπόθεση για την αποτε-
λεσματική μάθηση σε σχέση με όλες τις άλλες Θεματικές 
Ενότητες. Η Θεματική Ενότητα ΤΠΕ δίνει έμφαση στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων που αφορούν την εξοικείωση των 
παιδιών με τη χρήση ψηφιακών περιβαλλόντων και την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης της πληροφορίας για 
την κάλυψη διαφορετικών επικοινωνιακών αναγκών. 
Παράλληλα, βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν κριτική 
στάση και ορθές συνήθειες σε σχέση με την αξιοποίηση 
των ΤΠΕ, προετοιμάζοντάς τα κατάλληλα σε σχέση με τις 
προκλήσεις της ψηφιακής κοινωνίας. Δίνει, επιπλέον, τη 
δυνατότητα μεταφοράς της μαθησιακής εμπειρίας πέρα 
από τα στενά όρια της σχολικής τάξης και διευκολύνει 
τα παιδιά, με κατάλληλη καθοδήγηση από τις/τους νη-
πιαγωγούς, να προβαίνουν σε ενημερωμένες και υπεύ-
θυνες επιλογές για τα ζητήματα που τα αφορούν, καθώς 
επιτρέπει την πρόσβαση σε ευρεία γκάμα πληροφοριών.

Οι βασικές ικανότητες που επιδιώκεται και αναμένεται 
να αναπτυχθούν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Θε-
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ματικού Πεδίου και προσδιορίζουν τα περιεχόμενά του 
αναφέρονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Γνώσεις Δεξιότητες Στάσεις
- μέσα και τρό-
ποι μετάδοσης 
νοήματος-πλη-
ροφορίας,
- πολλαπλές 
όψεις των προ-
θέσεων πίσω 
από τα νοήμα-
τα-πληροφο-
ρίες,
- σκέψεις και 
συναισθήματα 
που δημιουρ-
γούν τα κείμενα 
στους αποδέ-
κτες,
- το πλαίσιο 
και η συνθήκη 
επικοινωνίας 
διαμορφώνουν 
το είδος και τη 
μορφή του κει-
μένου που θα 
παραχθεί.

- εστιασμένη 
αναζήτηση 
ανάλογα με το 
είδος της πλη-
ροφορίας,
- επιλογή, ανά-
λυση και σύν-
θεση πληρο-
φοριών για την 
κατανόηση και 
την παραγωγή 
νοήματος,
- χρήση κατάλ-
ληλων εργαλεί-
ων και μέσων 
για δημιουργική 
έκφραση και 
αποτελεσματι-
κή επικοινωνία 
νοημάτων,
- προσαρμογή 
της επικοινωνί-
ας ανάλογα με 
το πλαίσιο και 
τις συνθήκες 
που τη διαμορ-
φώνουν.

κριτική αντιμε-
τώπιση της πλη-
ροφορίας,
- διάθεση εξοι-
κείωσης με διά-
φορα επικοινω-
νιακά εργαλεία 
και εκφραστικά 
μέσα για την 
ενίσχυση της 
ικανότητας κα-
τανόησης και 
αποτελεσματι-
κής μετάδοσης 
των νοημάτων,
- ωφέλιμη και 
βέλτιστη χρήση 
των εργαλείων 
και των μέσων 
παραγωγής και 
επικοινωνίας 
νοήματος,
- σημασία των 
πολιτισμικών 
αξιών στα κεί-
μενα σε σχέση 
με τον σκοπό 
της επικοινω-
νίας.

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ και των πολυτροπικών κειμέ-
νων στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου ικανοποιεί τους 
στόχους της ενταξιακής και της διαφοροποιημένης προ-
σέγγισης που υιοθετούνται στις αρχές του Προγράμμα-
τος Σπουδών. Ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες, 
τους τρόπους και τον ρυθμό που μαθαίνουν τα παιδιά 
προσφέροντας αυξημένες δυνατότητες: α) ως προς την 
πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση, β) ως προς 
τα είδη ερεθισμάτων (π.χ. γλωσσικά, ακουστικά, εικονι-
κά, απτικά, κινητικά κ.τ.λ.) και γ) ως προς τα εκφραστικά 
μέσα, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα, την καινοτομία 
και την ενεργό συμμετοχή, καθώς το περιεχόμενο του 
συγκεκριμένου Θεματικού Πεδίου αλληλεπιδρά με και 
ενσωματώνεται λειτουργικά στα υπόλοιπα Θεματικά 
Πεδία.

Β’ Θεματικό Πεδίο: Παιδί, Εαυτός και Κοινωνία
Στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας που μεταβάλ-

λεται συνεχώς και προβάλλει ποικίλες προκλήσεις στα 
άτομα και στις ομάδες σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο 
επίπεδο, τα παιδιά από την προσχολική ηλικία υποστη-
ρίζονται να δομήσουν μια θετική αντίληψη για τον εαυτό 
τους, να κατανοήσουν και να αλληλεπιδράσουν με το πε-
ριβάλλον και να αναπτύξουν δράσεις με στόχο να αντα-
ποκριθούν αποτελεσματικά στις ποικίλες προκλήσεις 
του. Το νηπιαγωγείο μπορεί να συμβάλει καθοριστικά 

στη διαμόρφωση υπεύθυνων και ενεργών πολιτών, την 
προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης και την καλλιέρ-
γεια αξιών με ανθρωπιστική βάση.

Το Θεματικό Πεδίο Παιδί, Εαυτός και Κοινωνία δημι-
ουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε τα παιδιά να αντιληφθούν 
τις συνδέσεις ανάμεσα στον εαυτό τους και στους άλ-
λους, τα διάφορα επίπεδα της κοινωνικής οργάνωσης 
και το πλαίσιο της καθημερινής εμπειρίας. Προάγει την 
επεξεργασία ζητημάτων που το απασχολούν σε σχέση 
με την προσωπική ανάπτυξη και τη δράση τους, ατομική 
και συλλογική, ώστε να είναι σε θέση να θέτουν στόχους 
που αποσκοπούν στην αειφόρο ανάπτυξη, την προσω-
πική, κοινωνική και περιβαλλοντική συνειδητοποίηση 
και την ευημερία. Εστιάζει στη συναισθηματική ενδυ-
νάμωση των παιδιών, προωθώντας και υποστηρίζοντας 
πρακτικές συναισθηματικού εγγραμματισμού, ώστε τα 
παιδιά να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα δικά 
τους συναισθήματα, να κατανοούν τη συναισθηματική 
κατάσταση των άλλων και να συζητούν τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους εμπειρία, αλλά 
και σε σχέση με κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα 
που τα απασχολούν. Με δεδομένο ότι η διαμόρφωση του 
ενεργού πολίτη δε συνιστά μία απλή ατομική διαδικασία, 
αλλά συντελείται μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρα-
σης, ο κοινωνικός γραμματισμός παρέχει τα εργαλεία για 
την επεξεργασία της κοινωνικής πραγματικότητας και 
την καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που 
προάγουν την επικοινωνία, τη συνεργασία, την ενεργό 
συμμετοχή και την αμοιβαία κατανόηση, ώστε να κατα-
στούν τα παιδιά πολιτισμικά εγγράμματοι και συνειδητο-
ποιημένοι πολίτες, στο πλαίσιο πάντα της αναπτυξιακής 
τους ωριμότητας.

Οι δύο Θεματικές Ενότητες, Προσωπική και Κοινωνικο-
συναισθηματική Ανάπτυξη και Κοινωνικές Επιστήμες, αλ-
ληλοσυμπληρώνονται, προκειμένου να διαμορφώσουν 
τις κατάλληλες μαθησιακές εμπειρίες που προωθούν την 
ανάπτυξη σε ενδοατομικό, διαπροσωπικό και κοινωνικό 
επίπεδο. Η Θεματική Ενότητα Προσωπική και Κοινωνι-
κοσυναισθηματική Ανάπτυξη εστιάζει στην καλλιέργεια 
ισχυρής αυτοαντίληψης, που επιτρέπει στα παιδιά να 
κατανοήσουν τον εαυτό τους και τις δυνατότητές τους 
και να αναπτύξουν μια θετική αυτοεικόνα και εσωτερικά 
κίνητρα για να μαθαίνουν και να βελτιώνονται συνεχώς. 
Στη Θεματική Ενότητα Κοινωνικές Επιστήμες παρέχο-
νται ευκαιρίες για την επεξεργασία εννοιών και σχέσεων 
που ξεπερνούν τα στενά πλαίσια των διαπροσωπικών 
εμπειριών και προάγονται συλλογικές διαδικασίες για 
την ανάπτυξη του ηθικού και κοινωνικού εαυτού. Δίνε-
ται έμφαση στην ευαισθητοποίηση των παιδιών αλλά 
και στην ανάληψη πρωτοβουλιών σε ζητήματα της άμε-
σης εμπειρίας τους, σε σχέση με ευρύτερα κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν την αειφόρο 
ανάπτυξη, για την προαγωγή της ενεργού και υπεύθυνης 
συμμετοχής και δράσης τους.

Οι βασικές ικανότητες που επιδιώκεται και αναμένεται 
να αναπτυχθούν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Θεμα-
τικού Πεδίου αναφέρονται συνοπτικά στον ακόλουθο 
πίνακα:
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Γνώσεις Δεξιότητες Στάσεις

- προσωπικά, 
κοινωνικά και 
πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά 
και συμβάσεις,
- ατομικές 
επιλογές και 
αντίκτυπος στο 
περιβάλλον, 
κοινωνικό και 
φυσικό,
- συναισθηματι-
κός κόσμος και 
συμπεριφορά,
- κοινωνική ορ-
γάνωση και δια-
δικασίες λήψης 
αποφάσεων.

- διερεύνηση 
και καταγραφή 
παραγόντων 
που διαμορφώ-
νουν την ατομι-
κή και κοινωνι-
κοπολιτισμική 
εμπειρία,
- επιλογή κατάλ-
ληλων τρόπων 
επικοινωνίας 
και προσαρμο-
γή της συμπερι-
φοράς,
- συγκριτική 
διερεύνηση κοι-
νωνικών κατα-
στάσεων και πε-
ριβαλλοντικών 
φαινομένων 
που συνδέονται 
με την ανθρώ-
πινη δραστηρι-
ότητα,
- διατύπωση 
προτάσεων για 
την επίλυση 
ζητημάτων που 
αφορούν το 
άτομο και την 
ομάδα,
- λήψη αποφά-
σεων και υπεύ-
θυνη συμπερι-
φορά.

- κατανόηση 
του εαυτού και 
σημασία θετι-
κής αλληλεπί-
δρασης με τους 
άλλους,
- αντιμετώπιση 
της διαφορετι-
κότητας ως πλε-
ονέκτημα για 
την προσωπική 
και κοινωνική 
ανάπτυξη,
- ανάπτυξη πα-
νανθρώπινων 
αξιών, όπως 
ελευθερία, ειρή-
νη, υπευθυνό-
τητα, σεβασμός, 
αλληλεγγύη,
- εκτίμηση της 
σημασίας της 
ιστορικής εξέλι-
ξης ως βάση για 
τη μελλοντική 
πορεία σε ατο-
μικό και συλλο-
γικό επίπεδο,
- υπεύθυνη στά-
ση απέναντι στα 
προβλήματα 
και εφαρμογή 
δημοκρατικών 
διαδικασιών 
στις αποφάσεις,
- κριτική στάση 
και ενεργός 
δράση για την 
αειφόρο ανά-
πτυξη.

Η αποδοχή της διαφορετικότητας, η διαμόρφωση 
στάσεων που βασίζονται σε πανανθρώπινες αξίες πα-
ράλληλα με την ενίσχυση των προσωπικών ικανοτήτων 
που αφορούν την ενδυνάμωση των παιδιών, τη συναι-
σθηματική τους επίγνωση και τη διαχείριση των δια-
προσωπικών τους σχέσεων και των κοινωνικών αλλη-
λεπιδράσεων, συντελούν στη διαμόρφωση ενταξιακής 
κουλτούρας. Οι μαθησιακές εμπειρίες που προωθούνται 
στο συγκεκριμένο Θεματικό Πεδίο διαμορφώνουν το 
κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό και ενταξιακό πλαίσιο 
ατομικής, συλλογικής έκφρασης και θετικής κοινωνι-
κής αλληλεπίδρασης, το οποίο χαρακτηρίζει το Πρό-

γραμμα Σπουδών και αξιοποιείται σε όλες τις Θεματικές 
Ενότητες.

Γ’ Θεματικό Πεδίο: Παιδί και Θετικές Επιστήμες
Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας έχουν ήδη αναπτύ-

ξει φυσική περιέργεια για τον κόσμο που τα περιβάλλει, 
ενώ παράλληλα δομούν την αντίληψη και την κατανόη-
σή τους για το περιβάλλον αξιοποιώντας ιδέες και πρα-
κτικές που αφορούν την παρατήρηση και ερμηνεία του 
φυσικού, τεχνητού και κοινωνικού κόσμου. Οι πρώιμες 
αυτές ιδέες και αναπαραστάσεις που σχηματίζουν τα παι-
διά βιωματικά είναι αυτές που θα αποτελέσουν τη βάση 
για τη μελέτη και τη σταδιακή ανάπτυξη των εννοιών και 
των διαδικασιών στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου για 
τις θετικές επιστήμες. Μέσα από αυθεντικές και αναπτυ-
ξιακά κατάλληλες μαθησιακές εμπειρίες που βασίζονται 
στη διερευνητική μάθηση και αξιοποιούν το παιχνίδι, 
επιδιώκεται η υιοθέτηση ορθής στάσης απέναντι στον 
επιστημονικό τρόπο σκέψης.

Το Θεματικό Πεδίο Παιδί και Θετικές Επιστήμες εστιάζει 
στις κοινές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα δυναμικά, 
αλληλεπιδραστικά και συμπληρωματικά, όταν τα παιδιά 
οικοδομούν τις έννοιες στα Μαθηματικά, στις Φυσικές 
Επιστήμες και την Τεχνολογία Κατασκευών. Στο πλαίσιο 
της διερευνητικής μάθησης οδηγούνται σταδιακά στη 
συστηματοποίηση της σκέψης, καθώς επεξεργάζονται 
έννοιες και μεθόδους των επιστημών μέσα από καθη-
μερινές καταστάσεις και προβλήματα που καλούνται να 
επιλύσουν. Η/Ο νηπιαγωγός, σε ρόλο διευκολυντή, υπο-
στηρίζει τα παιδιά, με τη χρήση κατάλληλων ερωτημά-
των προς διερεύνηση, να πειραματιστούν χρησιμοποιώ-
ντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, ώστε να 
ανακαλύψουν τη νέα γνώση. Κατανοώντας το πώς ένα 
πρόβλημα της καθημερινότητας μπορεί να μετατραπεί 
σε μαθηματικό πρόβλημα, ενισχύεται ο μαθηματικός 
γραμματισμός υπό το πρίσμα της κοινωνικοπολιτισμι-
κής προσέγγισης, ενώ παράλληλα μετασχηματίζεται σε 
εργαλείο μάθησης για τις Φυσικές Επιστήμες. Τα Μα-
θηματικά προσφέρουν το σύστημα των ενεργειών, ενώ 
οι Φυσικές Επιστήμες αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο 
οποίο τα παιδιά κατανοούν τον κόσμο και τα φαινόμενα 
και δρουν στη σύγχρονη πραγματικότητα. Επιπρόσθετα, 
η Θεματική Ενότητα Τεχνολογία Κατασκευών αποτελεί 
την πρακτική εφαρμογή των Φυσικών Επιστημών, καθώς 
αυτές οι δύο μαθησιακές περιοχές είναι άρρηκτα συνδε-
δεμένες και οι γνώσεις και δεξιότητες που απορρέουν 
από τον συνδυασμό τους παρέχουν στα παιδιά τις βά-
σεις, τα απαραίτητα εφόδια και τις ευκαιρίες που χρειάζο-
νται για να αντεπεξέλθουν στον σύνθετο και απαιτητικό 
σύγχρονο κόσμο ως επιστημονικά εγγράμματοι πολίτες. 
Οι νηπιαγωγοί βοηθούν τα παιδιά να οικοδομούν σταδι-
ακά τις έννοιες αναδεικνύοντας τις συνδέσεις μεταξύ των 
τριών Θεματικών Πεδίων και να επανέρχονται σε αυτές 
αναλύοντας περισσότερες ή δυσκολότερες διαστάσεις 
λαμβάνοντας πάντα υπόψη τι έχει κατακτηθεί από τα 
παιδιά και ποιες είναι προαπαιτούμενες γνώσεις και δε-
ξιότητες για να προχωρήσουν περαιτέρω.

Οι βασικές ικανότητες που επιδιώκεται και αναμένεται 
να αναπτυχθούν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Θεμα-
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τικού Πεδίου αναφέρονται συνοπτικά στον ακόλουθο 
πίνακα:

Γνώσεις Δεξιότητες Στάσεις

- έννοιες του 
χώρου και του 
χρόνου ως σύ-
στημα,
- έννοιες των 
αριθμών,
- μετρήσεις,
- φυσικά φαινό-
μενα,
- ζωντανοί ορ-
γανισμοί,
- χαρακτηριστι-
κά και ιδιότητες 
υλικών σωμά-
των,
- Γη, πλανήτες 
και διάστημα,
- σύγχρονα και 
παραδοσιακά 
εργαλεία,
- τεχνολογικά 
επιτεύγματα, 
ανακαλύψεις 
και επιστήμο-
νες.

- επιλογή και 
χρήση κατάλλη-
λου εξειδικευ-
μένου λεξιλο-
γίου,
- παρατήρηση 
φαινομένων φυ-
σικού και τεχνη-
τού κόσμου,
- συλλογή, ανά-
λυση, ερμηνεία 
και παρουσίαση 
δεδομένων με 
πολλαπλές μορ-
φές,
- διατύπωση και 
έλεγχος υποθέ-
σεων,
- δημιουργία 
συνδέσεων 
ποσοτικής, ποι-
οτικής και αιτι-
ώδους σχέσης,
- επιλογή βέλτι-
στης λύσης και 
διατύπωση συ-
μπερασμάτων,
- ταξινόμηση 
και χειρισμός 
απλών εργαλεί-
ων,
- επίλυση κατα-
σκευαστικών 
προβλημάτων.

- συνειδητοποί-
ηση της θετικής 
συμβολής των 
επιστημών στην 
καθημερινή 
ζωή των αν-
θρώπων,
- αξιοποίηση 
της επιστημονι-
κής γνώσης για 
την κατανόηση 
του φυσικού, 
τεχνολογικού 
και κοινωνικού 
κόσμου,
- εκτίμηση της 
συνεισφοράς 
των πολιτισμών 
στην εξέλιξη 
των επιστημών,
- θετική στάση 
και υπεύθυνη 
δράση απέναντι 
στο περιβάλλον,
- προβληματι-
σμός σε σχέση 
με αρνητικές 
συνέπειες ή 
αρνητική/κακή 
χρήση της επι-
στήμης και των 
επιτευγμάτων 
της.

Στο πλαίσιο των μαθησιακών εμπειριών που αναπτύσ-
σονται σε σχέση με το περιεχόμενο και τις επιδιώξεις των 
θετικών επιστημών, το φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον 
του νηπιαγωγείου εμπλουτίζεται με σύμβολα και εργα-
λεία, φυσικά και τεχνητά, και αξιοποιείται η φυσική περι-
έργεια των παιδιών για παρατήρηση και ερμηνεία κατά 
τη μελέτη των φαινομένων. Διαμορφώνεται, με αυτόν 
τον τρόπο, ένα ανοιχτό πεδίο μάθησης και προσφέρε-
ται ένα μεγάλο εύρος επιλογών, ώστε να δημιουργηθεί 
ένα διαφοροποιημένο μαθησιακό περιβάλλον και να 
επιτευχθεί η ικανοποίηση των στόχων της ενταξιακής 
προσέγγισης που υιοθετείται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Δ’ Θεματικό Πεδίο: 
Παιδί, Σώμα, Δημιουργία και Έκφραση

Η κινητική και αισθητική εμπειρία αναφέρεται σε μία 
ιδιαίτερη μορφή κατανόησης του κόσμου και αντίδρα-
σης στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, που εμπλέκει 
εξίσου το σώμα, το μυαλό και το συναίσθημα σε μαθη-
σιακές εμπειρίες που είναι βαθιά ανανεωτικές για τα παι-
διά και προσφέρουν ποικίλες ευκαιρίες εξερεύνησης και 
δημιουργίας. Στο πλαίσιο του Θεματικού Πεδίου Παιδί, 
Σώμα, Δημιουργία και Έκφραση, το ανθρώπινο σώμα 
και η κίνηση εμπλέκονται σε ποικίλες ψυχοκινητικές 
και καλλιτεχνικές εμπειρίες που παρέχουν στα παιδιά 
τα εργαλεία και τα μέσα να επεξεργαστούν τον κόσμο 
και να εκφράσουν τις ιδέες και τα συναισθήματά τους, 
επενεργώντας στο περιβάλλον με εναλλακτικούς, ευφά-
νταστους και δημιουργικούς τρόπους.

Η διαδικασία αυτή θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη 
του σωματικού και αισθητικού γραμματισμού, καθώς τα 
παιδιά επιδεικνύουν ευαισθησία και αναπτύσσουν ικα-
νότητα ερμηνείας απέναντι σε κάθε μορφή κινητικής και 
καλλιτεχνικής εμπειρίας. Στόχος είναι η προαγωγή της 
γνωστικής, εκφραστικής, συναισθηματικής, στοχαστικής 
και επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης με το φυσικό και 
κοινωνικό περιβάλλον, αποδίδοντας προσωπικό νόη-
μα και αξία στο βίωμα και στην αισθητική εμπειρία που 
προκαλείται μέσα από κατάλληλες κινητικές και καλλι-
τεχνικές μαθησιακές καταστάσεις.

Οι δύο Θεματικές Ενότητες που συνιστούν το συγκε-
κριμένο Θεματικό Πεδίο, η Κινητική Αγωγή και οι Τέχνες, 
αλληλοσυμπληρώνονται προκειμένου να προωθήσουν 
την κινητική και καλλιτεχνική έκφραση των παιδιών και να 
προάγουν την απόκτηση διά βίου συνηθειών πνευματι-
κής εγρήγορσης, καλαισθησίας και σωματικής ευημερίας. 
Η Θεματική Ενότητα Κινητική Αγωγή προάγει την ποιό-
τητα και την υγεία σε ποικίλους τομείς της καθημερινής 
και σωματικής τους δραστηριοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, 
ο αθλητισμός και η αθλητική και πολιτιστική παράδοση 
λειτουργούν ως γέφυρες ανάμεσα στο παρελθόν και το 
παρόν δημιουργώντας κίνητρα στα παιδιά για συμμετοχή 
σε οργανωμένες και δημιουργικές ψυχοκινητικές εμπει-
ρίες που έχουν νόημα γι’ αυτά. Στη Θεματική Ενότητα 
Τέχνες παρέχονται στα παιδιά ευκαιρίες δημιουργικής 
αναπαράστασης και επικοινωνίας των ιδεών και των συ-
ναισθημάτων τους. Οι στόχοι της ενότητας επικεντρώνο-
νται στην ανάπτυξη της οπτικής, ακουστικής και αισθητι-
κής αντίληψης, στην ενεργοποίηση της φαντασίας και της 
κριτικής σκέψης των παιδιών, μέσα από την επαφή με ση-
μαντικά έργα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
και ποικίλα ερεθίσματα που καλλιεργούν το αισθητικό 
τους κριτήριο. Παράλληλα ο δημιουργικός συνδυασμός 
υλικών και μέσων ενθαρρύνει τον μετασχηματισμό των 
προσωπικών βιωμάτων των παιδιών σε καλλιτεχνική έκ-
φραση, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενεργών πολιτών 
που διαχειρίζονται τις προκλήσεις της καθημερινότητας 
με ευαισθησία, επινοητικότητα και επιδεξιότητα.

Οι βασικές ικανότητες που επιδιώκεται και αναμένεται 
να αναπτυχθούν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Θε-
ματικού Πεδίου και προσδιορίζουν τα περιεχόμενά του 
αναφέρονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:
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Γνώσεις Δεξιότητες Στάσεις

- υλικά και μέσα 
κίνησης και 
καλλιτεχνικής 
δημιουργίας,
- στοιχεία αρ-
μονίας, αναλο-
γίας, σύνθεσης, 
εκτέλεσης, 
ισορροπίας και 
ρυθμού,
- τεχνικές έκ-
φρασης και δη-
μιουργικής ανα-
παράστασης,
- μορφές σωμα-
τικής, εικαστι-
κής, θεατρικής 
και μουσικής 
δράσης σε σχέ-
ση με το ιστο-
ρικό, κοινωνικό 
και πολιτισμικό 
πλαίσιο.

- πειραματισμός 
με πρωτότυπα 
υλικά, φόρμες, 
εργαλεία και τε-
χνοτροπίες,
- εξαγωγή συ-
μπερασμάτων 
που αφορούν 
τους σκοπούς 
και τις λειτουρ-
γίες της τέχνης 
και του αθλητι-
σμού,
- επεξεργασία 
και κατανόηση 
τοπικών και οι-
κουμενικών ζη-
τημάτων μέσω 
της κίνησης και 
των αισθήσεων,
- καλλιτεχνική 
δημιουργία, σω-
ματική ενέργεια 
και δράση για 
την επίτευξη 
κοινωνικών αλ-
λαγών.

- η κινητική 
και αισθητική 
εμπειρία ως μα-
θησιακή ευκαι-
ρία προς έναν 
ιδιαίτερο τρόπο 
σκέψης και στά-
ση ζωής,
- ευαισθησία και 
απόκριση απέ-
ναντι στη φυσι-
κή και πνευμα-
τική ευεξία,
- ομαδικότητα 
και συνεργασία 
για την οργάνω-
ση αθλητικών 
και καλλιτεχνι-
κών δράσεων 
και εκδηλώσε-
ων,
- εκτίμηση της 
φυσικής και 
πολιτιστικής 
δράσης σε 
τοπικό, εθνικό 
και παγκόσμιο 
επίπεδο.

Η αξιοποίηση της κινητικής και αισθητικής εμπειρίας 
στο νηπιαγωγείο ικανοποιεί τους στόχους της ενταξια-
κής προσέγγισης, προσφέροντας ποικίλες δημιουργικές 
και εξατομικευμένες ευκαιρίες εμπλοκής, που βοηθούν 
όλα τα παιδιά να διατηρήσουν το ενδιαφέρον και τη 
συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία. Ιδιαίτερα στα μι-
κρότερα παιδιά, αλλά και σε εκείνα που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες προσαρμογής, η κίνηση και η δημιουργική 
έκφραση προάγουν την αίσθηση αποτελεσματικότητας 
και ελέγχου, στοιχεία απαραίτητα για την ενταξιακή τους 
προοπτική στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το περιεχόμε-
νο του συγκεκριμένου Θεματικού Πεδίου αλληλεπιδρά 
με και ενσωματώνεται λειτουργικά στις υπόλοιπες Θεμα-
τικές Ενότητες διευρύνοντας τις δυνατότητες γνωστικής 
ευελιξίας και επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων με δη-
μιουργικότητα και φαντασία.

Δ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ - 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διαδικασίες μάθησης στο νηπιαγωγείο
Οι νηπιαγωγοί καλούνται να συνδυάσουν αρμονικά 

τη θεωρία με την πράξη, ώστε οι διδακτικοί σχεδιασμοί 
και οι μαθησιακές καταστάσεις που οργανώνουν να είναι 
υψηλής ποιότητας και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
και τις δυνατότητες των παιδιών του νηπιαγωγείου. Επι-
σημαίνεται ότι η διδακτική πλαισίωση στο νηπιαγωγείο 
δεν ταυτίζεται με τη στενή χρήση του όρου διδασκαλία, 
όπως εφαρμόζεται σε άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης. 
Αναφέρεται στη συστηματική διαδικασία σχεδιασμού, 

υλοποίησης και αξιολόγησης δραστηριοτήτων που είναι 
αναπτυξιακά κατάλληλες, βασίζονται στη διερεύνηση 
και στο παιχνίδι, προάγουν τη συνεργασία και λαμβά-
νουν υπόψη το κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο και τις 
διαφοροποιημένες ανάγκες των παιδιών στο πλαίσιο της 
ενταξιακής εκπαίδευσης.

Οι δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται ενεργά τα 
παιδιά είναι αναπτυξιακά κατάλληλες όταν λαμβάνουν 
υπόψη τον ρυθμό ανάπτυξης κάθε παιδιού, ενισχύουν 
την πρωτοβουλία του, έχουν την απαιτούμενη διάρκεια 
και επαναλαμβάνουν τις έννοιες, ενσωματώνοντας κάθε 
φορά το βέλτιστο στάδιο δυσκολίας, ώστε να οδηγούν 
σε διαρκή βελτίωση και αλλαγή. Η γνώση των αναπτυ-
ξιακών χαρακτηριστικών των παιδιών του νηπιαγωγείου 
αλλά και του τρόπου που τα χαρακτηριστικά αυτά αλ-
ληλεπιδρούν με τα στοιχεία και τις διεργασίες του περι-
βάλλοντος είναι απαραίτητη για τις/τους νηπιαγωγούς, 
καθώς θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται 
τις παραμέτρους και τους παράγοντες που επηρεάζουν 
τη μαθησιακή πορεία των παιδιών. Ιδιαίτερα σημαντική 
για τη διαμόρφωση κατάλληλων μαθησιακών εμπειριών 
είναι η κατανόηση των ατομικών διαφορών και της επί-
δρασης του κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου, το οποίο 
μπορεί να διαφοροποιεί τον τρόπο που μαθαίνει και εξε-
λίσσεται ένα παιδί. Επιπλέον, επισημαίνεται η ανάγκη να 
λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές μαθησιακές ανάγκες που 
μπορεί να προκύπτουν εξαιτίας μαθησιακών δυσκολιών, 
αναπηρίας ή άλλων ειδικών ζητημάτων. Η γνώση αυτή 
καθοδηγεί τόσο τον σχεδιασμό κατάλληλων μαθησια-
κών περιβαλλόντων όσο και την αξιολόγηση της απο-
τελεσματικότητας του εκπαιδευτικού προγράμματος. 
Η εκπαίδευση των παιδιών για την ανάπτυξη βασικών 
ικανοτήτων του 21ου αιώνα προϋποθέτει τη διερευνη-
τική και βαθύτερη μάθηση.

Διερευνητική μάθηση
Η διερευνητική μάθηση αναφέρεται στη μελέτη ή και 

επίλυση θεμάτων, ερωτημάτων ή προβλημάτων που ανα-
δύονται από το πλαίσιο του φυσικού και κοινωνικού περι-
βάλλοντος και εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα των παιδιών, 
συνιστώντας γνωστική πρόκληση για αυτά. Η διαθεματική 
προσέγγιση που βρίσκεται στη βάση της διερευνητικής 
μάθησης αποτελεί το πλαίσιο επιλογής που καταργεί τον 
κατακερματισμό της γνώσης και την αντιμετωπίζει ως 
ολότητα. Η κατάλυση των ορίων μεταξύ των επιμέρους 
επιστημονικών πεδίων επιτρέπει την ενοποίηση των 
γνώσεων που έχουν κοινά χαρακτηριστικά σε όλες τις 
επιστήμες προωθώντας τη διεπιστημονική διασύνδεση. 
Οι νηπιαγωγοί προάγουν τη διερευνητική μάθηση όταν:

- Υποστηρίζουν τις προσπάθειες των παιδιών να αντι-
μετωπίζουν ζητήματα ή και προβλήματα που συνδέονται 
με τον πραγματικό κόσμο και τις άμεσες εμπειρίες τους 
μέσα από μαθησιακές διαδικασίες που έχουν νόημα για 
αυτά.

- Παρέχουν ευκαιρίες για ενεργό συμμετοχή σε διε-
ρευνήσεις που βοηθούν τα παιδιά να κατακτήσουν γνώ-
σεις, να διαμορφώσουν νέες έννοιες και να αναπτύξουν 
δεξιότητες μέσα από το βίωμα και την επενέργεια στο 
περιβάλλον.
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- Προωθούν ως βασικό πλαίσιο για την υλοποίηση των 
διερευνήσεων τις κοινωνικές ανταλλαγές ιδεών, γνώσε-
ων και εμπειριών μεταξύ των παιδιών και ανάμεσα στα 
παιδιά και σε άλλους έμπειρους κοινωνικούς εταίρους, 
όπως για παράδειγμα γονείς, ειδικούς σε έναν τομέα και 
άλλους επαγγελματίες.

- Οργανώνουν μαθησιακές εμπειρίες στη Ζώνη της 
Επικείμενης Ανάπτυξης των παιδιών βοηθώντας τα να 
κατακτήσουν μέσα από τις διερευνήσεις τους ολοένα και 
πιο υψηλούς αναπτυξιακούς και μαθησιακούς στόχους.

Η διερευνητική μάθηση δύναται να λάβει διαφορετικές 
μορφές, ανάλογα με τον βαθμό υποστήριξης που παρέ-
χεται από τη/τον νηπιαγωγό ως προς την καθοδήγηση 
των παιδιών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας 
διερεύνησης. Τα παιδιά χρειάζεται να μεταβαίνουν στα-
διακά από τις πιο δομημένες από τη/τον νηπιαγωγό στις 
πιο ανοιχτού τύπου διερευνήσεις. Ιδιαίτερα σημαντική 
κρίνεται, στο πλαίσιο των διερευνήσεων που πραγμα-
τοποιούν τα παιδιά, η αξιοποίηση του λάθους ως παι-
δαγωγικό εργαλείο, αναπτύσσοντας θετική στάση και 
εσωτερικά κίνητρα για τη μάθηση.

Παιγνιώδης μάθηση
Τα παιδιά αναπτύσσουν εσωτερικά κίνητρα για τη μά-

θηση και εμπλέκονται ενεργά στις δραστηριότητες, όταν 
αυτές εμπεριέχουν παιγνιώδη χαρακτηριστικά ή έχουν 
παιγνιώδη διάθεση. Οι νηπιαγωγοί οργανώνουν κατάλ-
ληλες μαθησιακές καταστάσεις λαμβάνοντας υπόψη 6 
βασικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, που προσδίδουν 
στη μαθησιακή διαδικασία παιγνιώδη διάθεση:

α) εστίαση στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα,
β) εσωτερικά κίνητρα, όπου η χαρά και η απόλαυση 

του παιχνιδιού είναι οι κύριοι παράγοντες συμμετοχής 
του παιδιού σε μια μαθησιακή συνθήκη,

γ) μεταφορικές ιδιότητες, όπου η πραγματική σημασία 
και λειτουργία των πραγμάτων μπορεί να αλλοιωθεί,

δ) κίνηση, η οποία ενυπάρχει πολλές φορές σε μια 
δραστηριότητα με παιγνιώδη διάθεση και παρέχει στα 
παιδιά το κίνητρο για την πραγματοποίηση εναλλακτι-
κών τρόπων δράσης,

ε) κανόνες που λαμβάνουν υπόψη τις γνώσεις, το πολι-
τισμικό υπόβαθρο και την εμπειρία των παιδιών, και είναι 
ευέλικτοι, ώστε να μπορούν να τους διαπραγματευτούν 
τα ίδια τα παιδιά, και

στ) δυνατότητες για εξερεύνηση και πειραματισμό, 
διεγείροντας υψηλά επίπεδα πνευματικής δραστηριό-
τητας.

Τέτοιες μαθησιακές καταστάσεις στηρίζονται σε ένα 
σενάριο που διαμορφώνει την κατάλληλη επικοινωνιακή 
συνθήκη, ώστε το αντικείμενο της μάθησης να αποκτά 
λειτουργικό χαρακτήρα, σημασία και νόημα για τα παι-
διά. Παράλληλα, δίνουν έμφαση στις αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ των παιδιών, υποστηρίζοντας τον κοινωνικό και 
συνεργατικό χαρακτήρα της μάθησης.

Συνεργατική μάθηση
Η συνεργατική μάθηση αναφέρεται σε μια διαδικα-

σία κατά την οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες αλλη-
λεπιδρούν σε ομάδες, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα 

απέναντι στη δική τους μάθηση αλλά και των μελών 
της ομάδας. Η αλληλεπίδραση αυτή προσδιορίζει τη 
σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των παιδιών, με τη/
τον νηπιαγωγό, με τον χώρο και με τα εργαλεία και τα 
υλικά που αξιοποιούν. Μπορεί να πάρει τη μορφή της 
άτυπης και/ή τυπικής συνεργατικής μάθησης, ανάλογα 
με τους στόχους, την οργάνωση και τη λειτουργία των 
ομάδων. Δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να αλληλεπιδρά-
σουν σε διαφορετικές καταστάσεις και με διαφορετικούς 
στόχους, όπως για να παίξουν, να φέρουν εις πέρας ένα 
καθήκον ή να επιτελέσουν ένα έργο, διαμορφώνοντας 
άτυπες (αυθόρμητες, τυχαίες ή μη τυχαίες) και τυπικές 
(οργανωμένες και σταθερές, για κάποιο διάστημα) ομά-
δες. Με βάση το είδος της δράσης τους οι ομάδες έχουν 
διαφορετικό χαρακτήρα και πλαίσιο λειτουργίας (ομά-
δες εργασίας, ομάδες καθηκόντων/υπηρεσίας, ομάδες 
παιχνιδιού).

Βασικά στοιχεία για την οργάνωση και την αποτελε-
σματικότητα της συνεργατικής μάθησης στο νηπιαγω-
γείο αποτελούν:

α) η συγκρότηση των ομάδων (ποια τα κριτήρια του 
χωρισμού των παιδιών σε ομάδες),

β) ο προσδιορισμός της φύσης των συνεργατικών δρά-
σεων (είναι η συνεργατική μάθηση η κατάλληλη προσέγ-
γιση για την ανάπτυξη του θέματος ή για την επιτέλεση 
ενός έργου ή καθήκοντος;),

γ) η υποστήριξη του καταμερισμού εργασίας και η 
ανάληψη ρόλων από τα παιδιά (πώς θα βοηθήσουν στο 
έργο της ομάδας, τι ρόλο θα αναλάβουν),

δ) η ανάπτυξη αλληλεπιδράσεων και σχέσεων (ποιο 
το επίπεδο των αλληλεπιδράσεων και η ποιότητα των 
σχέσεων) και

ε) η παρουσίαση, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση 
(πώς τα παιδιά συνθέτουν, παρουσιάζουν και αξιολογούν 
τη δράση τους σε σχέση με το κοινό έργο αλλά και την 
ίδια τη συνεργασία).

Ο ρόλος της/του νηπιαγωγού είναι διευκολυντικός, 
καθώς υποστηρίζει τα παιδιά στο πέρασμα από διάφο-
ρες μορφές συνεργατικής αλληλεπίδρασης. Παράλληλα, 
λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά, τις επιθυμίες και 
τα ενδιαφέροντα των παιδιών για τη συγκρότηση ανο-
μοιογενών ομάδων, ώστε να διασφαλίζονται τα μέγιστα 
μαθησιακά αποτελέσματα για όλα τα παιδιά. Υποστηρίζει 
τα παιδιά, ώστε να εξοικειωθούν, σταδιακά, με διαφο-
ρετικούς ρόλους στην ομάδα με στόχο να αναπτύξουν 
και να εξασκήσουν πολλαπλές δεξιότητες με βάση τις 
διαφοροποιημένες δυνατότητες και ανάγκες τους, δια-
σφαλίζοντας ένα ενταξιακό πλαίσιο εκπαίδευσης.

Μάθηση για όλους
Η ενταξιακή εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο αποτελεί μια 

έμπρακτη αντιμετώπιση της διαφορετικότητας ως στοι-
χείο που ενοποιεί και εμπλουτίζει τη μαθησιακή εμπει-
ρία. Για τον σκοπό αυτό οι νηπιαγωγοί συνδυάζουν και 
αξιοποιούν στοχευμένα και συμπληρωματικά τις αρχές, 
τις μεθόδους και τις πρακτικές της διαφοροποιημένης δι-
δασκαλίας και της πολιτισμικά ευαίσθητης διδασκαλίας, 
καθώς και το πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αναπηρία 
και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
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- Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί ένα σύστη-
μα στρατηγικών που έχουν στόχο να προσαρμόσουν το 
Πρόγραμμα Σπουδών στις ανάγκες και τις δυνατότητες 
των παιδιών της τάξης. Οι προσαρμογές αφορούν τέσσε-
ρα επίπεδα: α) τις μαθησιακές επιδιώξεις (περιεχόμενο), 
β) το επίπεδο δυσκολίας, τα μέσα και τα υλικά (διαδικα-
σία), γ) την οργάνωση του «χώρου» και τη διαχείριση των 
σχέσεων (μαθησιακό περιβάλλον) και δ) την καταγραφή 
της μαθησιακής πορείας (το αποτέλεσμα) με στόχο τη 
μεγιστοποίηση της ποιότητας της υποκειμενικής μαθη-
σιακής εμπειρίας.

- Η πολιτισμικά ευαίσθητη διδασκαλία αναφέρεται 
στην ανάγκη διαχείρισης των κοινωνικών ταυτοτήτων 
για την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και απο-
κλεισμού. Προϋποθέτει την ενσωμάτωση των γνώσεων 
για τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά και τα επιτεύγματα 
των διαφόρων κοινωνικοπολιτισμικών ομάδων στο πρό-
γραμμα του νηπιαγωγείου, ώστε να ανταποκρίνεται τόσο 
στις προτεραιότητες της πολυπολιτισμικής κοινωνίας 
όσο και στο πολιτισμικό κεφάλαιο των παιδιών της τάξης. 
Οι νηπιαγωγοί δημιουργούν ευκαιρίες για διαπολιτισμική 
επικοινωνία μέσω διασύνδεσης ιδεών, συνηθειών και 
πολιτισμικών προϊόντων, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλα 
τα παιδιά να νιώσουν υπερήφανα για το πολιτισμικό και 
οικογενειακό τους κεφάλαιο και να αναπτύξουν πολυπο-
λιτισμική και πολυγλωσσική επίγνωση, ενώ παράλληλα 
γίνονται κοινωνοί της κουλτούρας του σχολείου.

- Η εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών με ανα-
πηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό 
σχολείο υιοθετεί ενταξιακές πρακτικές που στοχεύουν: 
α) στην προαγωγή της ευαισθητοποίησης για τα άτομα 
με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, β) στην 
κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών των ατόμων αυτών 
και στην καλλιέργεια ενσυναίσθησης και γ) στην ενίσχυση 
της αίσθησης του «ανήκειν» για όλα τα παιδιά και τους ενή-
λικες στο σχολικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο της ένταξης, 
εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής εκπαίδευσης συνεργάζο-
νται ισότιμα και αρμονικά για να προσαρμόσουν το Πρό-
γραμμα Σπουδών με βάση τις ανάγκες όλων των παιδιών 
και να ενσωματώσουν το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα των παιδιών με αναπηρία ή και ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο 
πλαίσιο αυτό, εναλλάσσουν τους ρόλους τους, υιοθετούν 
και συνδυάζουν διάφορα μοντέλα διδασκαλίας και συνδι-
δασκαλίας, επιδεικνύοντας ευελιξία και συντονισμό κατά 
την εφαρμογή και αξιολόγηση του προγράμματος.

Οργάνωση της μάθησης
Οι νηπιαγωγοί σχεδιάζουν και υλοποιούν διδακτικές 

παρεμβάσεις αξιοποιώντας τα μαθησιακά πλαίσια στο 
νηπιαγωγείο και οργανώνουν το φυσικό, ψηφιακό και 
κοινωνικό περιβάλλον, ώστε να διαμορφώσουν ένα 
πλούσιο σε ερεθίσματα και «γνωστικά προκλητικό» 
μαθησιακό περιβάλλον. Ο ρόλος των νηπιαγωγών είναι 
πολυεπίπεδος και σύνθετος, καθώς καλούνται να ανα-
πτύξουν μια συλλογική επαγγελματική ταυτότητα που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της μάθησης του 21ου αι-
ώνα, στο πλαίσιο της λειτουργίας του νηπιαγωγείου ως 
κοινότητας μάθησης.

Τα μαθησιακά πλαίσια στο νηπιαγωγείο
Τα μαθησιακά πλαίσια αποτελούν τη βάση για την 

οργάνωση του ημερήσιου προγράμματος του νηπια-
γωγείου. Ως μαθησιακά πλαίσια ορίζονται οι συνθήκες 
μέσα στην καθημερινή ζωή του νηπιαγωγείου που οργα-
νώνουν τις κατευθυνόμενες από τις/τους νηπιαγωγούς 
και από τα παιδιά δράσεις, διασφαλίζοντας τη συνέχεια 
των μαθησιακών εμπειριών σε όλα τα περιβάλλοντα της 
δράσης τους. Τα μαθησιακά πλαίσια, τα οποία λειτουρ-
γούν αλληλοσυμπληρωματικά και συνδυαστικά, στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προ-
γράμματος, είναι τα ακόλουθα:

α) Παιχνίδι, ελεύθερο και οργανωμένο: Είτε ανα-
πτύσσεται από τα παιδιά στο πλαίσιο των ελεύθερων 
δραστηριοτήτων είτε οργανώνεται με τη βοήθεια των 
νηπιαγωγών σε περισσότερο δομημένες δραστηριότη-
τες, αποτελεί πηγή ευχαρίστησης και μάθησης. Το περι-
βάλλον του σχολείου και οι πρακτικές των νηπιαγωγών 
βοηθούν τα παιδιά να αναπτύσσουν την ικανότητα του 
«παίζειν». Με την απαραίτητη καθοδήγηση, τα παιδιά 
μπορούν να μάθουν να εξελίσσουν το παιχνίδι τους, κα-
θώς ενεργοποιούν και διοχετεύουν τη φαντασία στο παι-
χνίδι, αξιοποιούν νέες ιδέες, διατηρούν την ομαλή ροή 
του παιχνιδιού και διαπραγματεύονται τις συγκρούσεις 
και την οριοθέτηση της συμπεριφοράς. Η/Ο νηπιαγωγός 
λαμβάνει υπόψη τα διάφορα είδη παιχνιδιού, στη βάση 
κριτηρίων που αφορούν το περιεχόμενο της δράσης 
(π.χ. κατασκευαστικό, δραματικό παιχνίδι κ.τ.λ.) και τον 
παράγοντα της κοινωνικής συμμετοχής του παιδιού (π.χ. 
παράλληλο, συντροφικό παιχνίδι), και φροντίζει να δι-
αμορφώνει τις κατάλληλες κάθε φορά συνθήκες, ώστε 
τα παιδιά να εξελίξουν την ικανότητα του «παίζειν» στο 
πλαίσιο των αναπτυξιακών τους δυνατοτήτων.

β) Οι διερευνήσεις: Αποτελούν μαθησιακές δράσεις 
που φέρουν σε επαφή τα παιδιά με τα στάδια μιας ερευ-
νητικής διαδικασίας και δίνουν έμφαση στην ενεργό 
εμπλοκή τους και στην ανακάλυψη νέων γνώσεων. Ο 
διδακτικός σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη τις φάσεις μιας 
διερευνητικής διαδικασίας, οι οποίες δεν έχουν γραμμικό 
χαρακτήρα: (α) επαφή των παιδιών με το θέμα, ενεργο-
ποίηση του ενδιαφέροντος και ανάπτυξη προβληματι-
σμού σε σχέση με τα ζητήματα που παρουσιάζονται, (β) 
αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών και εργαλεί-
ων και ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα χρησιμοποιήσουν 
τα παιδιά στις επόμενες δραστηριότητες, (γ) αξιοποίηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων, υλοποίηση των προτάσεων 
των παιδιών και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 
εργασίας τους, (δ) εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτή-
των που έχουν κατακτήσει σε νέες καταστάσεις για να 
εμβαθύνουν σε αυτές, με δραστηριότητες κλιμακούμε-
νης δυσκολίας και (ε) αναστοχασμός, αυτοαξιολόγηση- 
ετεροαξιολόγηση και διαμορφωτική αξιολόγηση της 
πορείας και εργασίας των παιδιών, ανατροφοδότηση 
και διαμόρφωση νέων στόχων. Οι διερευνήσεις μπορούν 
να λάβουν διαφορετικές μορφές, ανάλογα με τους στό-
χους που τίθενται στη μαθησιακή διαδικασία, το πλήθος 
των παρεχόμενων πληροφοριών και τη μεθοδολογία 
που κάθε φορά επιλέγεται. Προτείνονται τρεις (3) τύποι 
διερευνητικών προσεγγίσεων, στους οποίους υιοθετείται 
η παιδοκεντρική προσέγγιση:
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- Οι διερευνήσεις για την επίλυση προβλήματος, που 
στοχεύουν στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων 
που πηγάζουν από το πλαίσιο της άμεσης εμπειρίας και 
δραστηριοποίησης των παιδιών. Ακολουθούν μια διαδι-
κασία τεσσάρων σταδίων: i. ανάδυση προβλήματος και 
προσδιορισμός βασικών του διαστάσεων, ii. συλλογή 
πληροφοριών και διατύπωση υποθέσεων, iii. οργάνωση 
του μαθησιακού περιβάλλοντος για τη σταδιακή δόμηση 
των υποθέσεων και αξιολόγηση του αποτελέσματος και 
iv. διαμόρφωση συμπεράσματος για την πιο κατάλληλη 
λύση του προβλήματος.

- Οι θεματικές προσεγγίσεις, όπου η μαθησιακή δια-
δικασία οργανώνεται γύρω από ένα θέμα που είτε έχει 
επιλέξει η/ο νηπιαγωγός με βάση τα ενδιαφέροντα των 
παιδιών και έχει συναποφασιστεί με τα παιδιά, είτε προ-
κύπτει από τις δικές τους ιδέες και προτάσεις. Η ανάλυση 
του θέματος, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας εκπαιδευ-
τικού και παιδιών, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται με τον 
προσδιορισμό των επιμέρους θεματικών κατηγοριών, 
τον σχεδιασμό των κατάλληλων διεπιστημονικών δρα-
στηριοτήτων για τη μελέτη του θέματος και την παρου-
σίαση και αξιολόγηση των ευρημάτων. Η αποτύπωση 
της ανάλυσης του θέματος σε ένα ιστόγραμμα αποτελεί 
βασική παράμετρο για την παρακολούθηση και την ορ-
γάνωση της πορείας της μαθησιακής διαδικασίας από 
τα ίδια τα παιδιά, τις/τους νηπιαγωγούς, αλλά και τους 
γονείς. Η συμμετοχή των παιδιών σε κάθε φάση οργά-
νωσης και εξέλιξης του προγράμματος είναι σημαντική.

- Τα σχέδια εργασίας αποτελούν επίσης ένα από τα 
βασικά μοντέλα της διαθεματικής προσέγγισης της δι-
δασκαλίας και της διερευνητικής μάθησης. Σημαντικό 
χαρακτηριστικό γνώρισμα αποτελεί το ερώτημα/ζήτημα 
προς διερεύνηση, ως σημείο εκκίνησης ενός σχεδίου 
εργασίας, το οποίο καθοδηγεί την ανάπτυξη του τελικού 
παράγωγου/προϊόντος της διαδικασίας. Προκύπτει από 
την άμεση εμπειρία των παιδιών, στο πλαίσιο των κατα-
στάσεων που βιώνουν και των ζητημάτων που χρήζουν 
για αυτά άμεσης διερεύνησης, επίλυσης ή επενέργειας. Η 
υλοποίηση των επιδιώξεων του Προγράμματος Σπουδών 
επιτυγχάνεται, χωρίς όμως να αποτελεί το πρωταρχικό 
κριτήριο που καθορίζει την ανάπτυξη των δραστηριο-
τήτων. Δύναται να οδηγήσει σε μια εξειδικευμένη και εις 
βάθος μελέτη ενός ζητήματος, με την προϋπόθεση της 
διατήρησης του αυθεντικού ενδιαφέροντος των παιδιών. 
Τα παιδιά έχουν υψηλό έλεγχο σε σχέση με τον σχεδι-
ασμό και την πορεία εξέλιξης ενός σχεδίου εργασίας, 
η οποία καθορίζεται από τα παιδιά σε συνεργασία με 
τη/τον νηπιαγωγό. Η εμπλοκή φορέων του άμεσου ή 
και ευρύτερου περιβάλλοντος είναι σημαντική σε ένα 
σχέδιο εργασίας. Το τελικό παράγωγο/προϊόν του σχε-
δίου εργασίας κοινοποιείται στα μέλη του άμεσου και 
ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος ανάλογα με το 
θέμα και τους στόχους. Τα σχέδια εργασίας μπορούν να 
διεξάγονται παράλληλα με τις θεματικές προσεγγίσεις ή 
και να αφορούν κάποια επιμέρους θεματική κατηγορία 
που εμπεριέχονται σε αυτές.

γ) Οι καθημερινές αλλά και ευκαιριακές καταστάσεις 
(όπως εορτασμοί, πολιτισμικά δρώμενα και οικογενεια-

κές συνήθειες): Μπορούν να εξελιχθούν σε μια πλούσια 
μαθησιακή εμπειρία, όταν αξιοποιηθούν από τις/τους 
νηπιαγωγούς, ώστε να αναπτυχθεί διασύνδεση ανάμεσα 
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα ενδιαφέροντα και τα 
σημαντικά συμβάντα στη ζωή των παιδιών. Αποτελούν 
σημαντικό μαθησιακό πλαίσιο, καθώς δημιουργούν 
συνθήκες για συνεργασία με τις οικογένειες και τους 
φορείς στην ευρύτερη κοινότητα, προάγουν την ενερ-
γητική συμμετοχή των παιδιών και δίνουν την ευκαιρία 
για διαπολιτισμική επικοινωνία. Επιπλέον, προσφέρουν 
ευκαιρίες στα παιδιά να εκφραστούν με δημιουργικό 
τρόπο, να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες σε συν-
θήκες μη τυπικής εκπαίδευσης.

δ) Οι υποστηρικτικές δραστηριότητες: Αναφέρονται σε 
μεμονωμένες δραστηριότητες, δράσεις ή προγράμματα 
που στοχεύουν στην υποστήριξη της μάθησης κάποιων 
παιδιών ή/και όλων των παιδιών της τάξης στο πλαίσιο 
εκπαιδευτικών, προληπτικών ή παρεμβατικών προσεγγί-
σεων ή για θέματα που χρήζουν ειδικής διαχείρισης. Εδώ 
εντάσσονται τα εργαστήρια δεξιοτήτων, οι συνεδρίες για 
τον Ατομικό Φάκελο Προόδου, αλλά και οι πρακτικές 
που επεκτείνουν τις δράσεις του σχολείου στο οικογε-
νειακό περιβάλλον των παιδιών, όπως είναι ενδεικτικά 
η δανειστική βιβλιοθήκη της τάξης ή του νηπιαγωγείου.

ε) Οι ρουτίνες της τάξης: Αποτελούν ένα σημαντικό 
πλαίσιο αναφοράς και ασφάλειας για τα παιδιά, ενώ 
παράλληλα δίνουν τη δυνατότητα λειτουργικής επι-
κοινωνίας με στόχο την ανάπτυξη υπευθυνότητας και 
αυτονομίας. Λειτουργούν ιδιαίτερα υποστηρικτικά ως 
προς την ένταξη των παιδιών με ειδικές μαθησιακές 
ανάγκες ή δυσκολίες στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. 
Οι ρουτίνες αφορούν γεγονότα που λαμβάνουν χώρα 
τακτικά και είναι προβλέψιμα στο πλαίσιο της καθημε-
ρινής πρακτικής, π.χ. φαγητό, ντύσιμο, συζήτηση για την 
ημερομηνία και τον καιρό κ.τ.λ. Οι ρουτίνες διέπονται 
από ένα κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο είναι σημαντικό 
να διαμορφώνεται σε συνεργασία με τα παιδιά και να 
τονίζεται ο κοινωνικός του χαρακτήρας.

στ) Το διάλειμμα: Είναι απαραίτητο στοιχείο του εκπαι-
δευτικού προγράμματος, καθώς βελτιστοποιεί τη μαθη-
σιακή διαδικασία, δίνοντας τη δυνατότητα να εξελιχθεί 
σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και αποφορτίζοντας τα 
παιδιά από την ενδεχόμενη πίεση της συγκέντρωσης, της 
προσοχής και της προσπάθειας. Η εμπλοκή των παιδιών 
στη μαθησιακή διαδικασία και η ικανότητα διατήρησης 
της προσοχής ενισχύονται σημαντικά μετά το παιχνίδι 
στην αυλή, συγκριτικά με το διάλειμμα στην τάξη. Το 
διάλειμμα αποτελεί ιδανικό πλαίσιο για την ενίσχυση των 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παιδιών και την ανάπτυξη 
κοινωνικών δεξιοτήτων.

ζ) Οι μεταβάσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων του 
προγράμματος: Αποτελούν σημαντική ευκαιρία και 
συνθήκη για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν 
την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη και τη διαχεί-
ριση και οργάνωση του χρόνου και του χώρου. Επιπλέ-
ον, προσφέρουν τη δυνατότητα να ενισχυθούν έννοιες 
που επεξεργάστηκαν τα παιδιά σε περισσότερο τυπικές 
μαθησιακές καταστάσεις του προγράμματος, ακολου-
θώντας τις επιλογές και την πρωτοβουλία των παιδιών.
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Η αξιοποίηση των μαθησιακών πλαισίων λαμβάνει 
υπόψη τις δυνατότητες που παρέχει το περιβάλλον του 
νηπιαγωγείου διασφαλίζοντας την παροχή ισότιμων ευ-
καιριών μάθησης και την προαγωγή θετικών σχέσεων 
μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στη μαθησιακή δια-
δικασία.

Το περιβάλλον του νηπιαγωγείου
Η οργάνωση και παιδαγωγική αξιοποίηση του περι-

βάλλοντος του νηπιαγωγείου αποτελεί σημαντική πα-
ράμετρο της μαθησιακής διαδικασίας και επηρεάζει 
την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Οι νηπιαγωγοί 
λαμβάνουν υπόψη και τις τρεις διαστάσεις του περιβάλ-
λοντος: (α) φυσικό, (β) κοινωνικό και (γ) ψηφιακό, ώστε 
να εφαρμόσουν στρατηγικές που ενισχύουν τις θετικές 
αλληλεπιδράσεις του παιδιού και την ποιότητα της μα-
θησιακής εμπειρίας.

Το φυσικό περιβάλλον
Το φυσικό περιβάλλον του νηπιαγωγείου προσφέρει 

πλούσια και ενδιαφέροντα ερεθίσματα, προάγει την 
εξερεύνηση, ευνοεί τις αλληλεπιδράσεις, είναι ελκυστι-
κό και λειτουργικό για την εκπαιδευτική διαδικασία και 
διασφαλίζει την ασφάλεια των παιδιών και του προσω-
πικού. Η υψηλή ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος 
συνδέεται με θετικά μαθησιακά αποτελέσματα, καθώς 
τόσο τα στοιχεία του σχεδιασμού και της οργάνωσης του 
εσωτερικού χώρου (π.χ. μέγεθος, έπιπλα, φωτισμός, θό-
ρυβος κ.τ.λ.) όσο και του εξωτερικού (π.χ. μέγεθος αυλής, 
φυσικά υλικά και παιχνίδια κ.τ.λ.) μπορούν να προάγουν 
την ολόπλευρη ανάπτυξη και μάθηση. Βασικά κριτήρια 
που αφορούν τη λειτουργία του χώρου για την προα-
γωγή της μαθησιακής διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

- Είναι ασφαλής και προσβάσιμος,
- είναι οικείος στα παιδιά και ενισχύει την αίσθηση του 

«ανήκειν»,
- αντανακλά τις κατακτήσεις και τις επιθυμίες τους,
- διευκολύνει τις αλληλεπιδράσεις και τον αναστοχα-

σμό,
- Βοηθά τα παιδιά να αποκτούν τον έλεγχο του πε-

ριβάλλοντος μέσα στο οποίο μαθαίνουν, αλλά και τον 
έλεγχο της προσωπικής και συλλογικής τους μάθησης.

Τα στοιχεία του χώρου επικαιροποιούνται και ανανεώ-
νονται σε συνεργασία με τα παιδιά, διατηρώντας εκείνα 
τα οποία είναι απαραίτητα ως σημεία αναφοράς για τη 
μάθηση των παιδιών, ώστε να διασφαλίζεται δημιουρ-
γική συνέχεια και συνέπεια ανάμεσα στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα και στην οργάνωση του χώρου, ενώ διευ-
κολύνεται η λειτουργία των παιδιών μέσα και έξω από 
την τάξη.

Ο χώρος της τάξης οργανώνεται σε επιμέρους ενότη-
τες, οι οποίες διακρίνονται με βάση το θέμα, τον ρόλο 
του εκπαιδευτικού, το είδος της δραστηριότητας και τα 
χαρακτηριστικά της δράσης του παιδιού. Η χρήση του 
όρου «γωνιά» ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτήν την ορ-
γάνωση του χώρου αλλά δεν προσδιορίζει επαρκώς τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας του. Βασικές 
ενότητες χώρου στην τάξη αποτελούν: (α) η είσοδος, (β) 
ο προσωπικός χώρος του κάθε παιδιού, (γ) ο χώρος του/

της νηπιαγωγού, (δ) τα κέντρα μάθησης, (ε) οι περιοχές 
παιχνιδιού και (στ) ο χώρος της συζήτησης. Η δημιουρ-
γία ζωνών, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο, υψηλό και 
χαμηλό, των ερεθισμάτων και ενός διαδρόμου κυκλο-
φορίας, βοηθά τα παιδιά να οργανώνουν καλύτερα τη 
σκέψη και τη δράση τους και να περνούν ομαλά από τη 
μια ζώνη στην άλλη. Οι κοινόχρηστοι χώροι οργανώνουν 
την κοινή πορεία της σχολικής ζωής και της λειτουργί-
ας του νηπιαγωγείου. Ο χώρος της αυλής ενισχύει τη 
διαδικασία μάθησης, επειδή μέσα από τη διαμόρφωση 
και την αισθητική της μπορεί να παρέχει ερεθίσματα και 
ευκαιρίες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων με μεγάλη εκ-
παιδευτική αξία.

Το ψηφιακό περιβάλλον
Το ψηφιακό περιβάλλον του νηπιαγωγείου ανταπο-

κρίνεται στις ραγδαίες αλλαγές και προκλήσεις στο 
σύγχρονο κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον, οι 
οποίες έχουν διαμορφώσει ένα νέο τοπίο σε σχέση με 
την εισαγωγή των ψηφιακών τεχνολογιών στον τρόπο 
που παίζουν, επικοινωνούν και μαθαίνουν τα παιδιά. Η 
ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στο νηπιαγω-
γείο αποτελεί σημαντική παράμετρο τόσο στο πλαίσιο 
της διαμόρφωσης της μαθησιακής διαδικασίας όσο και 
σε σχέση με την επικοινωνία και συνεργασία με τις οικο-
γένειες και την ευρύτερη κοινότητα στον βαθμό που ικα-
νοποιεί βασικά κριτήρια που διασφαλίζουν την ποιότητα 
και την ασφάλεια στη χρήση τους. Επιπρόσθετα, μπορεί 
να λειτουργήσει ως βασικό εργαλείο για την επαγγελμα-
τική μάθηση των νηπιαγωγών.

Το κοινωνικό περιβάλλον
Το κοινωνικό περιβάλλον του νηπιαγωγείου προσδι-

ορίζεται ως ένας συνεργατικός χώρος, όπου όλοι όσοι 
εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία, μαθητές/-τριες, 
εκπαιδευτικοί, γονείς κ.τ.λ., συνεργάζονται αρμονικά πα-
ρέχοντας υποστήριξη και ενίσχυση ο ένας στον άλλο. Οι 
νηπιαγωγοί διαμορφώνουν τις κατάλληλες συνθήκες για 
την προαγωγή ενός ασφαλούς, θετικού και ευεργετικού 
σχολικού κλίματος, για όλους τους εμπλεκομένους στη 
μαθησιακή διαδικασία, όταν:

- Δημιουργούν ευκαιρίες για την αρμονική αλληλεπί-
δραση και συνεργασία ανάμεσα στα παιδιά, προάγοντας 
την ανάπτυξη σεβασμού και αποδοχής της διαφορετι-
κότητας.

- Αναπτύσσουν ζεστή και υποστηρικτική σχέση με το 
κάθε παιδί ξεχωριστά, επιδεικνύοντας διαθεσιμότητα, 
ανταπόκριση στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 
παιδιών.

- Αναπτύσσουν δίκτυα συνεργασίας μεταξύ των εκ-
παιδευτικών. Η αρμονική συνεργασία μεταξύ των εκ-
παιδευτικών εδραιώνει τη συνεργατική κουλτούρα του 
σχολείου, ενισχύει την προσωπική ανάπτυξη και επαγ-
γελματική μάθηση των εκπαιδευτικών και βελτιώνει τα 
μαθησιακά και αναπτυξιακά αποτελέσματα στα παιδιά.

- Συνεργάζονται με τις οικογένειες των μαθητών και 
την ευρύτερη κοινότητα. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυ-
ση της γονικής εμπλοκής και η εδραίωση ενός θετικού 
κλίματος αλληλεπίδρασης, το οποίο χαρακτηρίζεται από 
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εμπιστοσύνη, κατανόηση, σεβασμό και αποδοχή. Οι νη-
πιαγωγοί, λόγω επαγγελματικής θέσης και εξειδίκευσης, 
έχουν τον βασικό ρόλο στην προαγωγή συνεργατικού 
κλίματος με τις οικογένειες.

Στο πλαίσιο αυτό οι νηπιαγωγοί:
α) Ενισχύουν τους γονείς στον ρόλο τους να υποστη-

ρίζουν την ανάπτυξη και μάθηση των παιδιών και ανα-
πτύσσουν γνώση και κατανόηση για τις οικογένειες των 
μαθητών/-τριών τους,

β) εδραιώνουν ρουτίνες αλληλεπίδρασης και δημιουρ-
γούν ευκαιρίες για τακτική και αμοιβαία επικοινωνία με 
τις οικογένειες των μαθητών/-τριών,

γ) κινητοποιούν και ενθαρρύνουν τους γονείς για 
εθελοντική συμμετοχή σε δράσεις του σχολείου αλλά 
και για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και 
εκδηλώσεων των μαθητών/-τριών,

δ) προτείνουν στους γονείς ιδέες και δραστηριότη-
τες με στόχο να ενισχύουν τη μάθηση των παιδιών στο 
σπίτι, προάγοντας τη «συνέχεια» των μαθησιακών τους 
εμπειριών,

ε) ενισχύουν τους γονείς να διατυπώνουν ιδέες και 
προτάσεις αναφορικά με διάφορα ζητήματα της εκπαί-
δευσης των παιδιών και να συμμετέχουν στη λήψη απο-
φάσεων μέσα από συλλογικά όργανα και

στ) αξιοποιούν φορείς και δυνατότητες στην τοπική 
και ευρύτερη κοινότητα, ώστε και σε συνεργασία με τις 
οικογένειες των μαθητών/-τριών, να προάγουν την ποι-
ότητα και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 
προγράμματος.

Η/Ο νηπιαγωγός έχει ρόλο-κλειδί στις διαδικασίες μά-
θησης αξιοποιώντας τα μαθησιακά πλαίσια, το περιβάλ-
λον του νηπιαγωγείου και τους πόρους στην ευρύτερη 
κοινότητα. Ο ρόλος αυτός είναι πολυδιάστατος, καθώς 
αναμένεται να αναπτύξει και να συνδυάσει γνώσεις, δε-
ξιότητες και στάσεις που προσδιορίζουν το προφίλ της/
του νηπιαγωγού ως νηπιαγωγού του 21ου αιώνα.

Ο ρόλος της/του νηπιαγωγού
Ο ρόλος της/του νηπιαγωγού είναι πολυδιάστατος 

και αποτελεί παράγοντα κομβικής σημασίας για την 
επίτευξη του σκοπού και την επιτυχία της αποστολής 
του νηπιαγωγείου. Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
του επαγγελματικού της/του ρόλου είναι σημαντικό να 
αναπτύξει μια συλλογική επαγγελματική ταυτότητα, που 
αντανακλά τις νέες συνθήκες σε σχέση με τη φυσιογνω-
μία του νηπιαγωγείου, τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού 
έργου στο πλαίσιο των ραγδαίων κοινωνικών και επιστη-
μονικών εξελίξεων. Χρειάζεται να διευρύνει την οπτική 
από το επίπεδο της τάξης, στο επίπεδο της σχολικής 
μονάδας και της σχολικής κοινότητας, καθώς δύναται 
να λειτουργεί, συνδυαστικά και συμπληρωματικά:

- Ως ενορχηστρωτής της μαθησιακής εμπειρίας: Η/Ο 
νηπιαγωγός αναπτύσσει βαθιά γνώση για τα περιεχό-
μενα της μάθησης, τις αρχές και τις στρατηγικές που 
προτείνει το Πρόγραμμα Σπουδών. Σε συνδυασμό με 
τη γνώση για τα παιδιά και τις ανάγκες τους, αλλά και για 
τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που υφίστανται 
στο σχολικό και ευρύτερο περιβάλλον, διαμορφώνει ένα 
μοναδικό μείγμα εκπαιδευτικών πρακτικών και μαθησι-

ακών εμπειριών στο σχολείο, διασφαλίζοντας ισορροπία 
ανάμεσα στις μαθησιακές εμπειρίες που ξεκινούν από 
τα παιδιά και από τους/τις εκπαιδευτικούς, ώστε να με-
γιστοποιούνται τα μαθησιακά αποτελέσματα.

- ως κοινωνικός παιδαγωγός: Η/Ο νηπιαγωγός είναι 
άτομο με τη δική της/του προσωπική, ηθική και συναι-
σθηματική υπόσταση και πρέπει να είναι σε θέση να 
ισορροπεί ανάμεσα στην ατομική, ιδιωτική και επαγγελ-
ματική σφαίρα. Συντονίζει τις θεμελιώδεις ανθρώπινες 
αξίες με τη συμπεριφορά και έχει αντίληψη του τρόπου 
που η συμπεριφορά και οι συναισθηματικές αντιδρά-
σεις της επιδρούν στην επικοινωνία και τη σχέση που 
αναπτύσσει με τα παιδιά και τους ενήλικες στο σχολικό 
περιβάλλον. Δίνει έμφαση στη συνεργασία και μοιρά-
ζεται τον ζωτικό της/του χώρο με τα παιδιά και όλους 
όσους συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία, χωρίς 
να αναζητά ή να προβάλλει ιεραρχικές δομές. Επενδύει 
στις θετικές σχέσεις δείχνοντας κατανόηση, σεβασμό 
και ενσυναίσθηση, λειτουργώντας ως πρότυπο μάθησης 
και συμπεριφοράς, καθώς αναγνωρίζει και αξιοποιεί τις 
γνώσεις και τα ταλέντα της/του, ενώ παράλληλα στοχεύ-
ει στη συνεχή βελτίωση. Δίνει έμφαση στην πρόληψη 
αλλά και την παρέμβαση, εντοπίζοντας, αξιολογώντας 
και υποστηρίζοντας τις ανάγκες των παιδιών και των 
οικογενειών.

- Ως ερευνητής: Για να ανταποκριθεί η/ο νηπιαγωγός 
στις πολυσύνθετες και συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινω-
νικές και εκπαιδευτικές ανάγκες, χρειάζεται να βελτιώνει 
και να εμπλουτίζει τις εκπαιδευτικές πρακτικές της/του 
και να ανανεώνει και να επικαιροποιεί τις γνώσεις της/
του. Για να το πετύχει, είναι σημαντικό να επενδύει στη 
διά βίου επαγγελματική μάθηση. Οι νηπιαγωγοί ενθαρ-
ρύνονται να αναπτύξουν διερευνητική στάση απέναντι 
στην εκπαιδευτική πράξη, να συνδυάζουν αποτελεσμα-
τικά τη θεωρία με την πράξη, ώστε να βελτιώνουν συ-
νεχώς το έργο τους.

- Ως κριτικός φίλος: Το συμμετοχικό και συνεργατικό 
νηπιαγωγείο συνιστά έναν οργανισμό που μαθαίνει όταν 
αναδεικνύονται νέες προοπτικές στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων και όταν οι νηπιαγωγοί ενισχύονται στο 
να μπορούν να βλέπουν τα πράγματα με «άλλα μάτια». Η 
λειτουργία της/του νηπιαγωγού ως κριτικού φίλου ξεκινά 
ως μια εσωτερική αναζήτηση στο πλαίσιο του επαγγελ-
ματικού ρόλου και μετουσιώνεται σε μια επαγγελματική 
σχέση που έχει διά βίου προοπτική.

- Ως στοχαζόμενος επαγγελματίας: Σημαντική αφε-
τηρία για τον αναστοχασμό των νηπιαγωγών αποτελεί 
η ανάγκη συνειδητής αντιμετώπισης των διλημμάτων 
που αφορούν τις καθημερινές αποφάσεις που μπορεί 
να επηρεάσουν τις ζωές των παιδιών. Ο αναστοχασμός 
ανατρέπει παγιωμένες αντιλήψεις και πρακτικές, καθώς 
εμπλέκει τις/τους νηπιαγωγούς σε έναν κύκλο δράσης 
που διευρύνει τις επιλογές και το ρεπερτόριο των στρα-
τηγικών και πρακτικών που εφαρμόζουν.

- Ως διαμεσολαβητής: Η/Ο νηπιαγωγός λειτουργεί 
ως ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στο παιδί και τον κό-
σμο γύρω του. Καταγράφει, ερμηνεύει, επικοινωνεί και 
υποστηρίζει τις ιδέες, τις ανάγκες και τα επιτεύγματα 
των παιδιών στο σχολείο, αλλά και στα άλλα πλαίσια της 
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καθημερινής εμπειρία τους, συντονίζοντας όλους τους 
εταίρους με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων 
των παιδιών για την ανάπτυξη, την εκπαίδευση και την 
ευημερία τους. Επιπλέον, αποτελεί φορέα ανταλλαγής 
μηνυμάτων, λεκτικών και μη λεκτικών, τόσο μεταξύ των 
μελών της σχολικής κοινότητας όσο και με δίκτυα σχο-
λείων και φορείς. Έτσι, αναδεικνύεται σε διαμεσολαβητή 
διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

-  Ως ηγέτης: Η/Ο νηπιαγωγός που έχει διοικητικά ηγετι-
κό ρόλο στη σχολική μονάδα αποτελεί σημαντικό παρά-
γοντα για την ποιότητα των μαθησιακών εμπειριών όλων 
των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μπο-
ρεί να συμβάλει στην προαγωγή της ποιότητας του εκ-
παιδευτικού έργου και στη δημιουργία ενός εργασιακού 
περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τους/τις εκπαιδευτικούς 
να αξιοποιήσουν και να εξελίξουν στον μέγιστο βαθμό 
τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, να συμμετέχουν

σε συνεργατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ανα-
γνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο τους ως φορείς αλλα-
γής, στο πλαίσιο του κοινού οράματος.

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο αποτελεί αναπόσπα-

στο κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας. Έχει αυθεντικό 
χαρακτήρα, καθώς λαμβάνει χώρα στο φυσικό πλαίσιο 
της μάθησης και αξιοποιεί πολλαπλές τεχνικές παρα-
τήρησης και καταγραφής της μαθησιακής πορείας των 
παιδιών. Σκοπός είναι η ενδυνάμωση της μάθησης, η 
προαγωγή της ολόπλευρης ανάπτυξης κάθε παιδιού, 
καθώς και η ενίσχυση της ποιότητας και αποτελεσματι-
κότητας του εκπαιδευτικού έργου. Έχει διαμορφωτικό 
χαρακτήρα, στοχεύοντας στο να παράσχει τα κατάλληλα 
εργαλεία, ώστε όλοι όσοι εμπλέκονται στη μαθησιακή 
διαδικασία να αποκτούν σαφή εικόνα αναφορικά με το 
σημείο στο οποίο βρίσκεται η μαθησιακή πορεία, σε 
σχέση με τις εκάστοτε μαθησιακές επιδιώξεις. Εστιάζει 
παράλληλα στο πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι δίνοντας 
έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία, αναδεικνύοντας την 
άρρηκτη σύνδεση ανάμεσα στον διδακτικό σχεδιασμό, 
την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος και 
την ανταπόκριση των παιδιών. Δημιουργούνται, έτσι, 
οι προϋποθέσεις, ώστε να προσδιορίζονται κατάλληλα 
οι στόχοι, τα κριτήρια επιτυχίας, οι μέθοδοι και τεχνικές 
αξιολόγησής τους και να σχεδιάζονται αποτελεσματικά 
τα επόμενα βήματα, προάγοντας τη συνεργασία μετα-
ξύ όλων των φορέων που εμπλέκονται στη μαθησια-
κή διαδικασία. Η αξιολόγηση οφείλει να είναι συνεχής, 
καθώς είναι εξαιρετικά σημαντικό να δίνεται ο χρόνος 
στα παιδιά να δείξουν όχι μόνο αυτά που ξέρουν και 
μπορούν να κάνουν, αλλά και τον τρόπο και τον ρυθμό 
που εξελίσσουν τις ικανότητές τους.

Η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο έχει περιγραφικό χα-
ρακτήρα και αξιοποιεί την Παρατήρηση συμπληρωμα-
τικά με τον Ατομικό Φάκελο Προόδου, καταγράφοντας 
την πορεία μάθησης και ανάπτυξης του παιδιού, υπό το 
πρίσμα της κατάλληλης παιδαγωγικής τεκμηρίωσης. Οι 
νηπιαγωγοί, μέσω της Παρατήρησης, συλλέγουν δείγ-
ματα από την εμπλοκή και πορεία κάθε παιδιού στη 
μάθηση και από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παι-

διών. Το υλικό αυτό αναλύεται και ερμηνεύεται σε σχέση 
με τη μαθησιακή τους πρόοδο, αντλώντας παράλληλα 
χρήσιμες πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα του 
εκπαιδευτικού προγράμματος. Μέσω του Ατομικού Φα-
κέλου Προόδου, ως διαδικασίας, επιλέγονται, οργανώ-
νονται και αποτιμώνται με συστηματικό τρόπο τεκμήρια 
προόδου που έχουν συλλεχθεί μέσω της Παρατήρησης. 
Συνδυάζονται οι πληροφορίες από πολλαπλές πηγές, 
δίνοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη μάθηση και 
την ανάπτυξη, όπως την αντιλαμβάνονται οι άμεσα 
εμπλεκόμενοι στη μαθησιακή διαδικασία. Η συμμετο-
χή των παιδιών στη διαδικασία της αξιολόγησης, στο 
πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης, 
είναι κομβικής σημασίας, καθώς με αυτόν τον τρόπο 
αναπτύσσουν εσωτερικά κίνητρα για τη μάθηση και 
αποκτούν τον έλεγχο της μαθησιακής πορείας τους. Η 
συλλογή, από τους γονείς, δειγμάτων της προόδου που 
σημειώνει το παιδί και έξω από τα όρια του σχολικού πε-
ριβάλλοντος, διασφαλίζει την αποτύπωση της συνολικής 
εικόνας του παιδιού και της «συνέχειας» των μαθησιακών 
εμπειριών του. Η ενεργός συμμετοχή των παιδιών και η 
συνεργασία με τις οικογένειες των μαθητών/-τριών απο-
σκοπεί, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη μιας ευρύτερης 
κουλτούρας αξιολόγησης, που ενισχύει τον αξιολογικό 
γραμματισμό όλων όσοι συμμετέχουν στη μαθησιακή 
διαδικασία. Επίσης, υποστηρίζει τις/τους νηπιαγωγούς 
να υιοθετήσουν πολιτισμικά ευαίσθητες και ενταξιακές 
πρακτικές αξιολόγησης, καθώς διευκολύνει την άρση 
περιορισμών που μπορεί να αφορούν τη γλώσσα, τις 
ιδιαιτερότητες και γενικότερα το κοινωνικοπολιτισμικό 
υπόβαθρο κάθε παιδιού.

Ο Ατομικός Φάκελος Προόδου, ως αποτέλεσμα, συνι-
στά ένα σημαντικό εργαλείο για τη συνεχή ενημέρωση 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων, παιδιών, εκπαιδευτι-
κών και γονέων, για τη μάθηση και την ανάπτυξη κάθε 
παιδιού. Οι νηπιαγωγοί μπορούν να αναπτύξουν τη δική 
τους προσέγγιση αναφορικά με τον Ατομικό Φάκελο 
Προόδου αξιοποιώντας τη βασική μεθοδολογία και τις 
αρχές του, επιλέγοντας μεταξύ των δύο μορφών του τη 
συμβατική ή ψηφιακή μορφή - Ψηφιακός Ατομικός Φά-
κελος Προόδου, ή συνδυάζοντας και τις δύο μορφές. 
Βασικά βήματα στην αξιολόγηση, πέρα από την επιλο-
γή και οργάνωση των στοιχείων, αποτελούν η ανάλυση 
και ερμηνεία του υλικού αυτού, η ανατροφοδότηση και 
παρουσίαση των τεκμηρίων προόδου, με στόχο τη διαπί-
στωση της πορείας και των επιτευγμάτων κάθε παιδιού, 
της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος και τον προσδιορισμό στόχων βελτίωσης για τα 
παιδιά, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

ΣΤ. Αναλυτική Απεικόνιση 
του Προγράμματος Σπουδών

Α’ Θεματικό Πεδίο: Παιδί και Επικοινωνία 
Α.1 Γλώσσα
Η γλώσσα ως σύστημα αρχών, κανόνων και συμβά-

σεων, αποτελεί κοινό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των 
ανθρώπων, και μέσο προσωπικής ενδυνάμωσης σε όλους 
τους τομείς ανάπτυξης και κοινωνικής δραστηριοποίη-
σης. Σκοπός της Θεματικής Ενότητας Γλώσσα είναι να 
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καταστήσει τα παιδιά επιδέξιους και ενεργούς συμμετέ-
χοντες στη μάθηση, ώστε να μπορούν να παράγουν νο-
ήματα και να επικοινωνούν τις ιδέες τους για τον κόσμο.

Στη Θεματική Ενότητα Γλώσσα διαπλέκονται αρμο-
νικά βασικές συνιστώσες της θεωρητικής προσέγγισης 
του αναδυόμενου γραμματισμού, οι οποίες και προσ-
διορίζουν τα περιεχόμενα μάθησης που εμπεριέχονται 
σε αυτή. Συμπληρωματικά, ενσωματώνονται αρχές των 
θεωρητικών προσεγγίσεων του λειτουργικού γραμ-
ματισμού, του ψηφιακού γραμματισμού, του οπτικού 
γραμματισμού και του κριτικού γραμματισμού εμπλου-
τίζοντας το περιεχόμενο της ενότητας. Στο πλαίσιο αυτό, 
τα παιδιά αναπτύσσουν ικανότητες που σχετίζονται με 
τους τέσσερις (4) βασικούς ρόλους που διαμορφώνουν 
την εγγράμματη ταυτότητά τους. Σύμφωνα με τον πρώ-
το ρόλο, τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τους 
διαφορετικούς τρόπους παραγωγής νοήματος, αλλά 
και τις συμβάσεις που διαπνέουν τη δομή των διαφο-
ρετικών κειμένων. Σύμφωνα με τον δεύτερο ρόλο, τα 
παιδιά εκπαιδεύονται, ώστε να κατανοούν τα κείμενα, 
χρησιμοποιώντας και εξελίσσοντας τα δικά τους νοητι-
κά μοντέλα, όπως αυτά διαμορφώνονται μέσα από τις 
προγενέστερες εμπειρίες και γνώσεις. Σύμφωνα με τον 
τρίτο ρόλο, τα παιδιά χρησιμοποιούν και παράγουν κεί-
μενα, ώστε να καλύψουν τις προσωπικές τους ανάγκες, 
λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και πολιτισμικές 
λειτουργίες που τα διαφορετικά κείμενα εξυπηρετούν. 
Ως προς τον τέταρτο ρόλο, τα παιδιά λειτουργούν ως 
κριτικοί αναλυτές των κειμένων, καθώς τα ερμηνεύουν 
μέσα από διαφορετικές οπτικές και αποφασίζουν ποιο 
από τα αναδυόμενα νοήματα είναι σημαντικό για αυτά, 
ενώ μπορεί να διατυπώνουν διαφωνίες ή αμφισβητήσεις, 
αλλά και αντιλαμβάνονται τα αίτια που οδήγησαν στη 
συγγραφή τους. Η Θεματική Ενότητα Γλώσσα διαρθρώ-

νεται σε τρεις υποενότητες, οι οποίες αλληλοεπιδρούν 
και αλληλοσυμπληρώνονται:

α) Προφορική Επικοινωνία. Στοχεύει: i. στην ανάπτυξη 
των ικανοτήτων που αφορούν την κατανόηση και παρα-
γωγή προφορικών κειμένων από τα παιδιά, ii. στην ανά-
πτυξη της μεταγλωσσικής τους επίγνωσης (ικανότητα 
συνειδητού ελέγχου των δομών της γλώσσας).

β) Γραπτή Επικοινωνία. Στοχεύει: i. στην ανάπτυξη 
των ικανοτήτων που αφορούν την κατανόηση γραπτών 
κειμένων και στην εμπλοκή των παιδιών σε πρακτικές 
ανάγνωσης, ii. στην εμπλοκή των παιδιών σε πράξεις 
γραφής, iii. στην κατάκτηση των εννοιών και των συμ-
βάσεων των γραπτών κειμένων από τα παιδιά.

γ) Πολυγλωσσική Επικοινωνία. Στοχεύει: i. στην ενθάρ-
ρυνση της χρήσης των γλωσσών κατά την κατανόηση και 
την παραγωγή προφορικών κειμένων, ii. στην ενθάρρυν-
ση της χρήσης των γλωσσών κατά την κατανόηση και 
την παραγωγή γραπτών κειμένων.

Η Θεματική Ενότητα Γλώσσα παρέχει τα εφόδια στα 
παιδιά για την κάλυψη των επικοινωνιακών τους ανα-
γκών, τόσο σε επίπεδο κατανόησης όσο και σε επίπεδο 
παραγωγής κειμένων, λαμβάνοντας υπόψη και τις δια-
φοροποιημένες ανάγκες τους στο πλαίσιο της διαπολι-
τισμικής επικοινωνίας, σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ευαισθητοποίηση στην 
περίπτωση μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες και την αξιοποίηση εναλλακτικών συστημά-
των επικοινωνίας. Επίσης, αποτελεί συνδετικό κρίκο ανά-
μεσα στα Θεματικά Πεδία του Προγράμματος Σπουδών, 
προάγοντας τη μεταξύ τους διεπιστημονική διασύνδεση 
και παρέχοντας στα παιδιά τα απαραίτητα εφόδια για να 
εμπλακούν, με επάρκεια, σε μαθησιακές καταστάσεις 
που προάγουν την κατανόηση των περιεχομένων σε 
όλες τις Θεματικές Ενότητες.
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Α.2 Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Οι ΤΠΕ, αποτελώντας ένα σημαντικό κομμάτι της κα-
θημερινής ζωής των ανθρώπων, έχουν επιβάλει έναν 
νέο τρόπο προσέγγισης της πληροφορίας και έχουν δη-
μιουργήσει νέα κανάλια και προοπτικές επικοινωνίας, 
ενημέρωσης και έκφρασης. Η χρήση των ΤΠΕ από τα 
παιδιά προσχολικής ηλικίας συνδέεται με πολλαπλά οφέ-
λη, όταν λαμβάνει χώρα μέσα από καλά σχεδιασμένες 
διδακτικές καταστάσεις. Με κατάλληλη υποστήριξη του/
της εκπαιδευτικού, επιδιώκεται η σταδιακή εξοικείωση 
των παιδιών με τις ΤΠΕ, χρησιμοποιώντας αναπτυξιακά 
κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία για να παίξουν, να εκφρα-
στούν και να μάθουν, αναγνωρίζοντας και εφαρμόζοντας 
τις ορθές χρήσεις των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή. Σκοπός 
είναι να καταστούν τα παιδιά ψηφιακά εγγράμματα, ώστε 
να μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά στις νέες και 
πολύπλοκες ανάγκες της καθημερινής ζωής.

Στη Θεματική Ενότητα ΤΠΕ η ενσωμάτωση των ψηφι-
ακών τεχνολογιών γίνεται υπό το πρίσμα της ανάπτυ-
ξης του πληροφορικού και ψηφιακού γραμματισμού 
προάγοντας την εργαλειακή ένταξη των ΤΠΕ σε όλα τα 
Θεματικά Πεδία. Στο πλαίσιο του ψηφιακού γραμματι-
σμού, οι ΤΠΕ λειτουργούν ως αντικείμενο μάθησης με 
στόχο τη γνωριμία των παιδιών με τις τεχνολογίες, τη 
δημιουργική τους έκφραση μέσω των τεχνολογιών και 
την κατανόηση της θέσης τους στην κοινωνία και τον 
πολιτισμό. Η λειτουργία αυτή είναι απαραίτητη γιατί οι 
ψηφιακές τεχνολογίες (όπως για παράδειγμα το εκπαι-
δευτικό λογισμικό ή οι υπηρεσίες διαδικτύου) απαιτούν 
αρκετό χρόνο για την εκμάθηση και την αποτελεσματική 
χρήση τους, και επιπλέον, τα παιδιά δεν αποκτούν σαφή 
και ορθή αντίληψη για την υπόσταση και τις δυνατό-
τητες αξιοποίησης των ΤΠΕ μόνο από την επαφή που 
έχουν με αυτές εκτός σχολείου. Σύμφωνα με την εργα-
λειακή ένταξη, οι ψηφιακές τεχνολογίες αξιοποιούνται 
καθημερινά ως εργαλεία διερεύνησης, ανακάλυψης και 
επίλυσης προβλημάτων, αναζήτησης και επεξεργασίας 

πληροφοριών, έκφρασης και δημιουργίας, και ως εργα-
λεία επικοινωνίας και συνεργασίας. Οι δύο αυτές λειτουρ-
γίες των ΤΠΕ αλληλοσυμπληρώνονται, δημιουργώντας 
δυναμικά μαθησιακά περιβάλλοντα στο νηπιαγωγείο. Η 
Θεματική Ενότητα ΤΠΕ διαρθρώνεται σε τρεις Θεματικές 
Υποενότητες, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να προσεγ-
γίζονται με συγκεκριμένη σειρά, καθώς αλληλοεπιδρούν 
και αλληλοσυμπληρώνονται:

α) Γνωριμία και Επικοινωνία με τις ΤΠΕ. Στοχεύει: i. στη 
γνωριμία των παιδιών με τα βασικά χαρακτηριστικά των 
ΤΠΕ, ii. στην κατανόηση του υπολογιστή ως ενιαίου συ-
στήματος, iii. στην εξοικείωση των παιδιών με βασικά 
ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας.

β) Ανακάλυψη, Προγραμματισμός και Ψηφιακό Παιχνί-
δι. Στοχεύει: i. στην παροχή πληροφοριών και στην καθο-
δήγηση με λογισμικά κλειστού τύπου, ii. στη διερεύνηση, 
τον πειραματισμό και την ανακάλυψη με λογισμικά ανοι-
χτού τύπου, iii. στην επίλυση προβλημάτων με λογισμικά 
ειδικών κατηγοριών και την εξοικείωση με τον προγραμ-
ματισμό με απλά παιχνίδια (απτικός προγραμματισμός) 
ή σε περιβάλλοντα προγραμματισμού στον υπολογιστή 
ή άλλες συσκευές (οπτικός προγραμματισμός), iv. στη 
σχεδίαση, κατασκευή και προγραμματισμό κατάλληλων 
για τα παιδιά ρομποτικών περιβαλλόντων.

γ) Επεξεργασία της Πληροφορίας και Ψηφιακή Δη-
μιουργία: Στοχεύει: i. στην αξιοποίηση των ψηφιακών 
εργαλείων για τη διαχείριση και την παρουσίαση της 
πληροφορίας, ii. στην επεξεργασία της πληροφορίας 
και στην έκφραση, με δημιουργικό τρόπο, αξιοποιώντας 
το ψηφιακό περιβάλλον.

Οι ΤΠΕ μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά εργαλεία για 
τη μάθηση, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά 
μέσω της οπτικοποίησης να επεξεργαστούν δυσνόη-
τες έννοιες, να ξεπεράσουν διάφορες επικοινωνιακές 
δυσκολίες και γενικότερα να εκφραστούν και να δημι-
ουργήσουν με ποικίλα μέσα, που ανταποκρίνονται στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τους, ενισχύ-
οντας την ενταξιακή και διαφοροποιημένη λειτουργία 
του Προγράμματος Σπουδών.
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Β’ Θεματικό Πεδίο: Παιδί, Εαυτός και Κοινωνία
B.1 Προσωπική και Κοινωνικοσυναισθηματική Ανά-

πτυξη
Η προσωπική και κοινωνικοσυναισθηματική ενδυνά-

μωση των παιδιών προσχολικής ηλικίας συνιστά βασική 
παράμετρο για τη δόμηση του εαυτού και τη σχέση που 
αναπτύσσουν με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. 
Σκοπός της Θεματικής Ενότητας Προσωπική και Κοινω-
νικοσυναισθηματική Ανάπτυξη είναι μέσα από αναπτυ-
ξιακά κατάλληλες μαθησιακές εμπειρίες να ενισχυθούν 
τα παιδιά στο να διαμορφώσουν θετική εικόνα για τον 
εαυτό τους, καθώς και ορθή αντίληψη για τις δυνατότη-
τές τους, να ρυθμίζουν τα συναισθήματα και τη συμπε-
ριφορά τους, και να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι 
στη μάθηση. Στόχος είναι να μάθουν να διαχειρίζονται 
τις προκλήσεις, να κατανοούν και να αποδέχονται τις 
συνέπειες των πράξεών τους, να θέτουν στόχους για 
βελτίωση, να συναναστρέφονται και να συνεργάζονται 
αρμονικά με τους άλλους, εκτιμώντας τον πλουραλισμό 
και τη διαφορετικότητα.

Το μαθησιακό περιεχόμενο της Προσωπικής και Κοι-
νωνικοσυναισθηματικής Ανάπτυξης οργανώνεται γύρω 
από τις επιμέρους εκφάνσεις του συναισθηματικού και 
κοινωνικού γραμματισμού, οι οποίες διατρέχουν όλα τα 
Θεματικά Πεδία, διαδραματίζοντας ρυθμιστικό ρόλο στο 
πλαίσιο της ολόπλευρης ανάπτυξης των παιδιών. Η συ-
νειδητοποίηση του εαυτού και η ανάπτυξη θετικής αυ-
τοεικόνας, η οποία δομείται σε συνάρτηση με τις θετικές 
αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον, αποτελούν τη βάση 
για τoν συναισθηματικό γραμματισμό και σημαντικό πα-
ράγοντα για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας 
των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώνεται ο μονα-
δικός τρόπος που κάθε παιδί συλλέγει και επεξεργάζεται 
πληροφορίες, προκειμένου να οικοδομήσει τη γνώση και 
να οργανώσει τη συμπεριφορά, ώστε να είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί στις ποικίλες προκλήσεις του περιβάλλο-
ντος. Η μάθηση οργανώνεται στον πυρήνα του κοινωνικού 
γραμματισμού, ο οποίος δομείται στη βάση της κοινω-
νικής αλληλεπίδρασης, στο πλαίσιο του παιχνιδιού, και 
μέσα από μαθησιακές καταστάσεις, οι οποίες προάγουν 
τη συνεργασία. Σημαντικό φορέα κοινωνικοποίησης των 
παιδιών αποτελεί η διαπροσωπική επικοινωνία, η οποία 
αντανακλά και ενσωματώνει τις κοινωνικές συμβάσεις και 
τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, στο 
οποίο λαμβάνει χώρα. Αξιοποιούνται καθημερινές κατα-
στάσεις και διαμορφώνονται επικοινωνιακές συνθήκες 
που δημιουργούν την ανάγκη για ανάπτυξη κοινά απο-
δεκτών κανόνων συμπεριφοράς, προάγουν την ατομική 
και συλλογική δέσμευση προς την επίτευξη στόχων, στο 
πλαίσιο της λήψης αποφάσεων που αφορούν το άτομο και 
την ομάδα, και της ανάληψης ρόλων για την επίτευξή τους.

Στη βάση αυτή, η Προσωπική και Κοινωνικοσυναι-
σθηματική Ανάπτυξη διαρθρώνεται σε τρεις άρρηκτα 
συνδεδεμένες υποενότητες:

α) Αίσθηση του Εαυτού. Στοχεύει: i. στη διαμόρφωση 
θετικής αυτοεικόνας, ii. στην αυτονομία και αλληλεξάρ-
τηση, iii. στην ανάπτυξη θετικής στάσης και δεκτικότητας 
απέναντι στη μάθηση.

β) Συναισθηματική Επίγνωση. Στοχεύει: i. στην αντί-
ληψη των συναισθημάτων, ii. στην έκφραση των συναι-
σθημάτων, iii. στην ανάπτυξη ενσυναίσθησης, iv. στη 
διαχείριση των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς.

γ) Διαπροσωπικές Σχέσεις. Στοχεύει: i. στη θετική 
αλληλεπίδραση και επικοινωνία, ii. στην ανάπτυξη και 
διατήρηση σχέσεων.

Το περιεχόμενο της Προσωπικής και Κοινωνικοσυναι-
σθηματικής Ανάπτυξης διατρέχει όλες τις Θεματικές Ενό-
τητες, και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία δομείται η 
ενταξιακή προοπτική και διαφοροποιημένη προσέγγιση 
του Προγράμματος Σπουδών.
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B.2 Κοινωνικές Επιστήμες
Οι Κοινωνικές Επιστήμες εστιάζουν σε έννοιες που 

αναφέρονται στον τρόπο που προσεγγίζουν τα παιδιά 
διάφορα κοινωνικά, πολιτισμικά και περιβαλλοντικά 
ζητήματα. Διαμορφώνουν το πλαίσιο για την ανάπτυξη 
ικανοτήτων που επιτρέπουν στα παιδιά να προσαρμό-
ζονται στις κοινωνικές καταστάσεις και να συμμετέχουν 
ενεργά σε αυτές. Βασική επιδίωξη είναι τα παιδιά να αντι-
ληφθούν τη θέση τους στην κοινωνία ως ενεργοί και 
υπεύθυνοι πολίτες, και να αναπτύξουν την ικανότητά 
τους να εκφράζουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους με 
στόχο να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων για θέματα 
που τα αφορούν. Η κατανόηση της ελληνικής πολιτι-
σμικής κληρονομιάς, στο πλαίσιο μιας διαπολιτισμικής 
προσέγγισης, αποτελεί προϋπόθεση για να συμμετέχουν 
ενεργά και κριτικά στην κοινωνική ζωή, ως πολίτες του 
έθνους, ως Ευρωπαίοι πολίτες και ως πολίτες του κό-
σμου.

Η Θεματική Ενότητα Κοινωνικές Επιστήμες εδράζεται 
σε βασικές παραδοχές των θεωρητικών προσεγγίσεων 
του κριτικού, του κοινωνικού και του πολιτισμικού γραμ-
ματισμού, προσδιορίζοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
τα παιδιά διαμορφώνουν την κοινωνική τους ταυτότητα. 
Τα παιδιά αποκτούν αντίληψη των χαρακτηριστικών και 
των συμβάσεων της κοινωνικής ζωής, και κατανοούν τον 
αντίκτυπο που έχουν οι ατομικές επιλογές τους στη λήψη 
αποφάσεων που αφορούν ζητήματα του κοινωνικού και 
φυσικού περιβάλλοντος, με σκοπό την προαγωγή της 
αειφορίας. Οι Κοινωνικές Επιστήμες αντλούν το περι-
εχόμενό τους από διάφορες επιστήμες που έχουν ως 

αντικείμενο μελέτης τον άνθρωπο και τη σχέση του με το 
κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, όπως την ιστορία, τις 
οικονομικές και πολιτικές επιστήμες, την κοινωνιολογία 
και τις περιβαλλοντικές επιστήμες. Η Θεματική Ενότητα 
Κοινωνικές Επιστήμες διαρθρώνεται σε τρεις υποενότη-
τες, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται:

α) Ιστορία και Πολιτισμός. Στοχεύει: i. στην κατανό-
ηση της ανθρώπινης δράσης και στην εξοικείωση των 
παιδιών με τον χρόνο, ii. στην ανάπτυξη της ιστορικής 
τους αντίληψης, iii. στη γνωριμία των παιδιών με τις συ-
νήθειες, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις.

β) Σχέση με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον. 
Στοχεύει: i. στη σχέση του παιδιού με το φυσικό περι-
βάλλον και ii. στη σχέση του παιδιού με το δομημένο 
περιβάλλον.

γ) Κοινωνική και οικονομική ζωή. Στοχεύει: i. στην κοι-
νωνική συμμετοχή, δικαιώματα και υποχρεώσεις,

ii. στην αναγνώριση και κάλυψη αναγκών, iii. στην ενη-
μέρωση και πληροφόρηση για τη λήψη αποφάσεων σε 
σχέση με συναλλαγές.

Η Θεματική Ενότητα Κοινωνικές Επιστήμες αλληλε-
πιδρά με και συμπληρώνει εκείνη της Προσωπικής και 
Κοινωνικοσυναισθηματικής Ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρο-
να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ όλων των Θεματικών 
Ενοτήτων, καθώς δημιουργεί συνδέσεις με την κοινωνι-
κή πραγματικότητα και τις καθημερινές εμπειρίες των 
παιδιών. Δίνει την προοπτική της ιστορικής διαδρομής 
στη μελέτη των φαινομένων και υποστηρίζει την ενεργό 
συμμετοχή των παιδιών, ως στοιχείο της ιδιότητας του 
πολίτη και ως στάση απέναντι στη μάθηση και στη ζωή.
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Γ’ Θεματικό Πεδίο: Παιδί και Θετικές Επιστήμες 
Γ.1 Μαθηματικά
Τα μαθηματικά είναι η επιστήμη που μελετά έννοιες 

και σχέσεις που αφορούν την ποσότητα και τον χώρο, 
και ταυτόχρονα ένα εργαλείο για την κατανόηση και 
ερμηνεία του φυσικού κόσμου. Στοχεύοντας στην εξεύ-
ρεση της βέλτιστης στρατηγικής επίλυσης προβλήμα-
τος, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της 
λογικής και δημιουργικής σκέψης. Η Θεματική Ενότητα 
Μαθηματικά αντλεί από τα χαρακτηριστικά της μαθη-
ματικής επιστήμης, για να εξοικειώσει τα παιδιά με τον 
μαθηματικό συλλογισμό. Σκοπός είναι να καταστούν τα 
παιδιά ικανά να εφαρμόζουν τη μαθηματική σκέψη στην 
καθημερινότητά τους, ώστε να διαχειρίζονται με απο-
τελεσματικό τρόπο ζητήματα που αφορούν το φυσικό, 
τεχνητό και κοινωνικό περιβάλλον.

Λαμβάνεται υπόψη ότι η κατανόηση των μαθηματικών 
εννοιών γίνεται σταδιακά και εξελικτικά, και ότι τα παιδιά 
χρειάζονται χρόνο για να εμπεδώσουν και να ενσωμα-
τώσουν στη σκέψη τους αυτές τις έννοιες. Ιδιαίτερη ση-
μασία στη σταδιακή κατάκτηση του μαθηματικού γραμ-
ματισμού έχει η οργάνωση μαθησιακών καταστάσεων 
που αξιοποιούν τις εμπειρίες των παιδιών από την κα-
θημερινή ζωή και αναδεικνύουν τη σύνδεση που έχουν 
τα μαθηματικά με την επίλυση αυθεντικών προβλημά-
των. Μέσα από κατάλληλες επικοινωνιακές συνθήκες 
προσφέρονται ευκαιρίες στα παιδιά να επεξεργαστούν 
τις μαθηματικές ιδέες και να εξασκήσουν τις σχετικές 
δεξιότητες που αποκτούν, περνώντας σταδιακά από το 
βίωμα με το σώμα στην επενέργεια με τα αντικείμενα, 
και τέλος στις συμβολικές μορφές αναπαράστασης. 
Λαμβάνοντας υπόψη τι πρέπει να έχουν κατακτήσει τα 
παιδιά και οικοδομώντας πάνω στις πρότερες ιδέες και 
γνώσεις τους, οι νηπιαγωγοί οργανώνουν μαθηματικές 
δραστηριότητες που έχουν νόημα για αυτά και τα βοη-

θούν όχι μόνο να προσεγγίσουν και να εφαρμόσουν τις 
μαθηματικές ιδέες αλλά να σκεφτούν πάνω στη δράση 
και να τη μεταφέρουν σε νέες καταστάσεις. Η Θεματική 
Ενότητα Μαθηματικά διαρθρώνεται σε τρεις υποενότη-
τες οι οποίες ακολουθούν μια σταδιακή και εξελικτική 
πορεία:

α) Γεωμετρία και Μετρήσεις. Στοχεύει: i. στην εξοικεί-
ωση με τις έννοιες του χώρου ως σύστημα αναφοράς, ii. 
στη γνωριμία με τα γεωμετρικά σχήματα, iii. στην κατα-
νόηση των σχέσεων στον χώρο, ώστε να αναγνωρίσουν 
και να νοηματοδοτήσουν το οικείο περιβάλλον τους, iv. 
στην εισαγωγή στη μέτρηση του μήκους και της επιφά-
νειας, v. στην εισαγωγή στη μέτρηση του όγκου και της 
χωρητικότητας.

β) Αριθμοί-Πράξεις και Άλγεβρα. Στοχεύει: i. στη γνω-
ριμία των παιδιών με τους αριθμούς και τα σύμβολα, ii. 
στην επεξεργασία ποσοτικών μαθηματικών σχέσεων, 
iii. στην επεξεργασία ποιοτικών μαθηματικών σχέσεων,

γ) Στοχαστικά Μαθηματικά. Στοχεύει: i. στην επίλυση 
απλών μαθηματικών προβλημάτων συλλογής και οργά-
νωσης δεδομένων (εισαγωγή στην στατιστική), ii. στην 
εξοικείωση με τον συλλογισμό των πιθανοτήτων.

Η Θεματική Ενότητα Μαθηματικά αλληλοεπιδρά λει-
τουργικά με όλες τις υπόλοιπες Θεματικές Ενότητες του 
Προγράμματος Σπουδών, καθώς προσφέρει τα εργα-
λεία για τον δημιουργικό και λογικό συλλογισμό, δίνει 
τη δυνατότητα μοντελοποίησης των προβλημάτων, ενώ 
ταυτόχρονα αποτελεί τη «γλώσσα» και το ερμηνευτικό 
εργαλείο για όλες τις θετικές επιστήμες. Οι σχετικές με 
τα μαθηματικά έννοιες και πρακτικές αναδύονται από 
τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων, ενώ ταυτόχρο-
να δίνεται η ευκαιρία να αναδειχθούν οι πολιτισμικές 
γνώσεις, ερμηνείες και πρακτικές των κοινοτήτων που 
σχετίζονται με τα μαθηματικά, ως μια παγκόσμια δρα-
στηριότητα.
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Γ.2 Φυσικές Επιστήμες
Τα παιδιά που ξεκινούν το νηπιαγωγείο έχουν αρκετά 

εξελιγμένες ιδέες για τον κόσμο που τα περιβάλλει, οι 
οποίες διαμορφώνονται από την άμεση εμπειρία τους 
με το φυσικό περιβάλλον, από τις συζητήσεις με τους 
γονείς και άλλους ενήλικες, βλέποντας τηλεόραση και 
παίζοντας με τους φίλους τους. Οι αρχικές ιδέες που 
έχουν τα παιδιά για τον κόσμο και τα φυσικά φαινόμε-
να μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο συνεκτικές, 
σαφείς και ολοκληρωμένες, αλλά αποτελούν βασική 
αφετηρία για τον σχεδιασμό σχετικών δραστηριοτήτων. 
Οι καθημερινές εμπειρίες και η έμφυτη περιέργεια των 
παιδιών δεν αρκούν από μόνες τους για να πυροδοτή-
σουν γνωστικές συγκρούσεις που θα οδηγήσουν στη 
διαμόρφωση επιστημονικών ιδεών, οι οποίες βοηθούν 
τα παιδιά να κατανοήσουν επαρκώς την καθημερινότητά 
τους. Επιπλέον, το ενδιαφέρον και η ευαισθητοποίηση 
των παιδιών για τη μελέτη του φυσικού κόσμου ατονεί 
καθώς μεγαλώνουν, εάν δεν καλλιεργηθούν στο νηπια-
γωγείο. Οι εσφαλμένες, πολλές φορές, ιδέες των παιδιών 
φαίνεται να έχουν ανθεκτικότητα, κάποιες από τις οποίες 
μέχρι και την ενήλικη ζωή. Στο νηπιαγωγείο, μέσα από 
αναπτυξιακά κατάλληλες και υψηλής ποιότητας μαθη-
σιακές καταστάσεις τα παιδιά υιοθετούν θετική στάση 
απέναντι στον επιστημονικό τρόπο σκέψης και αναπτύσ-
σουν σχετικές ικανότητες.

Η Θεματική Ενότητα των Φυσικών Επιστημών αξιοποι-
εί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη φυσική περιέργεια των 
μικρών παιδιών να κατανοήσουν τον φυσικό κόσμο και 
τα φυσικά φαινόμενα, ώστε να εισαχθούν σταδιακά στον 
επιστημονικό τρόπο σκέψης. Δημιουργούνται ευκαιρίες 
για μαθησιακές εμπειρίες στο πλαίσιο διερευνήσεων και 
επίλυσης προβλήματος που διευκολύνουν την κατανό-
ηση εννοιών και την οικειοποίηση της επιστημονικής 
μεθόδου. Στο πλαίσιο του επιστημονικού γραμματισμού 
επιδιώκεται: α) η δημιουργία ενός κατάλληλου υπόβα-
θρου για τη μελλοντική ανάπτυξη νέου και υψηλότερου 

επιπέδου επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων, β) η 
ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στην επιστήμη και 
η συνειδητοποίηση της σημασίας της στην καθημερινή 
ζωή, και γ) η ανάπτυξη υπεύθυνης στάσης και δράσης για 
την προστασία της ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η Θεματική Ενότητα των Φυσικών Επιστημών περι-
λαμβάνει αντιπροσωπευτικά μαθησιακά αντικείμενα και 
διαρθρώνεται στις εξής τρεις (3) υποενότητες:

α) Ζωντανοί Οργανισμοί. Στοχεύει: i. στην αναγνώριση 
των ζωντανών και μη ζωντανών οργανισμών, ii. στη διά-
κριση των χαρακτηριστικών των ζωντανών οργανισμών, 
iii. στον προσδιορισμό του ενδιαιτήματος και του ρόλου 
του στην προσαρμογή των ζωντανών οργανισμών.

β) Ύλη και Φαινόμενα. Στοχεύει: i. στην αναγνώριση 
των μορφολογικών χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων 
των αντικειμένων, ii. στην κατανόηση του φυσικού κό-
σμου και των διαφόρων μεταβολών της ύλης, iii. στην 
κατανόηση των φυσικών φαινομένων και των τρόπων 
που επενεργούν οι δυνάμεις.

γ) Γη-Πλανητικό Σύστημα και Διάστημα. Στοχεύει: i. στο 
να αντιλαμβάνονται τα παιδιά τη θέση και την υπόστα-
ση της Γης, ως μέρος του πλανητικού μας συστήματος, 
ii. στο να αντιλαμβάνονται τη θέση και την κίνηση της 
Γης στο πλανητικό μας σύστημα και να κάνουν τις απα-
ραίτητες συνδέσεις με την εναλλαγή μέρας-νύχτας και 
την εναλλαγή εποχών, iii. στο να διακρίνουν τα καιρικά 
φαινόμενα και να αντιλαμβάνονται την επίδρασή τους 
στους οργανισμούς.

Οι νηπιαγωγοί λαμβάνουν υπόψη τα ατομικά, κοινω-
νικά, και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της εμπλοκής των 
παιδιών με τη Θεματική Ενότητα των Φυσικών Επιστη-
μών, ώστε να διασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες για όλα τα 
παιδιά και να προάγουν την αυτοπεποίθησή τους μέσα 
από ολοκληρωμένες εμπειρίες μάθησης. Είναι σημαντικό 
να δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες και ο χρόνος που 
τα παιδιά χρειάζονται για να προβληματιστούν και να 
μελετήσουν εις βάθος τις πτυχές του θέματος που θα 
επιλέξουν.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6457Τεύχος B’ 687/10.02.2023

  
  

   

 /-     :

.   
 

.2  
 

.2.1

 

i.    
 

ii.  
 

iii.   
  

 

•       
      

  (i).

•       
  ,     

 (ii).

•      
       

         
    (ii). 

•      
      

    (iii).

•       
    
 (iii).

•       
        

  (i).

•       
    

   (i).

•       
     
,     
  (ii).

•       
       

   
 (ii).

•      
       

      (ii).

•     
       

   (iii).

•       
      

    ,     
   (iii).

•       
     



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ6458 Τεύχος B’ 687/10.02.2023

     
   (iii).

•        
     

      (i).

•        
      

       
(ii).

•        
        

  (iii).

.   
 

.2  
 

.2.2

  

i.  
  

 

ii.    
  

iii.    

•      
       

   (i).

•       
  ,  ,  

 .     
      

 (ii).

•      
   (iii).  

•    -   
   «   » (iii).

•         
     (iii).

•      
     

 (i). 

•      
     

     
      (i).

•        
  ( . . , ) 

(ii). 

•      
        

       
     (ii).

•       
       

     (ii).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6459Τεύχος B’ 687/10.02.2023

.   
 

.2  
 

•      
    

 (iii).

•    
    

  (iii).

•      
( : - ,  

, - , 
, - ) (iii). 

•       
  (     

) (iii).

•      
      

(iii).

•        
    (iii).

•        
  (iii).

•      
      

  (iii).

•        
   (iii). 

•      
   (iii).

•      
      

        
  (iii). 

•        
   (i).

•       
     (ii).

•      
     

   (iii).

•        
  (iii).

•       
     

        
     ( . . 

,  .) (iii).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ6460 Τεύχος B’ 687/10.02.2023

.   
 

.2  
 

.   
 

.2.3 

-   
  

i.    

ii.   - 
    

iii.  

•          
       
  (i). 

•      
      

  (i).

•        (i).

•        
        

    (ii).

•        
    

  (iii).

•       
       

 (iii).

•      
    (iii). 

•       
      

      
(i).

•      
        

      
     (i).

•       
       

   (i).

•        
   (i).

•       
 -  (i).

•         
      -  
          

   (ii).

•     -   
      

    (ii). 

•        
        

       -
 (ii).

•       
     ,  

     



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6461Τεύχος B’ 687/10.02.2023

.2  
 

       
     (iii).

•       
       

       
    (iii).

•       
      

    (iii).

•      
     

        (i).

•       
       

     
  (i).

•        ,  
     

      
      

(i). 

•         
     

  (i).

•       
    ,     
   (ii).

•       
     

 (iii).

•        
  (iii).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ6462 Τεύχος B’ 687/10.02.2023

Γ.3 Τεχνολογία Κατασκευών
Τα παιδιά συνεχώς αποσυνθέτουν τα πράγματα για να 

καταλάβουν πώς λειτουργούν, και τα ανασκευάζουν με 
τον δικό τους τρόπο για να ικανοποιήσουν νέους στό-
χους και λειτουργίες. Είναι λοιπόν από τη φύση τους «μι-
κροί μηχανικοί». Η Θεματική Ενότητα της Τεχνολογίας 
Κατασκευών βοηθά τα παιδιά να λύσουν προβλήματα 
σχεδίασης και κατασκευών (παρατήρηση, σύγκριση, 
ταξινόμηση, κατασκευή απλών μηχανών, σχεδιασμός 
των βημάτων πορείας ενός προβλήματος κ.ά.) και να 
κατανοήσουν τη σημασία της τεχνολογίας στον κόσμο 
διαχρονικά. Σκοπός της Θεματικής Ενότητας Τεχνολογία 
Κατασκευών είναι η εξοικείωση των παιδιών με το τεχνη-
τό και τεχνολογικό περιβάλλον και η απόκτηση θετικής 
στάσης απέναντι στην επιστημονική πρακτική. Συνεπώς, 
επιδιώκεται η ανάπτυξη του τεχνολογικού γραμματι-
σμού, μέσα από την εξοικείωση με επιστημονικές έννοι-
ες, νόμους και μοντέλα, καθώς και αξιοποιώντας στοιχεία 
της ιστορίας των επιστημών και της τεχνολογίας.

Στη Θεματική Ενότητα Τεχνολογία Κατασκευών επιδι-
ώκεται η δημιουργία ενός δημιουργικού πλαισίου για την 
ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών δράσεων, 
ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν τις απαιτούμενες τεχνο-
λογικές ικανότητες, με τέτοιον τρόπο που να αισθάνο-
νται αυτοπεποίθηση, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 
και να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τις απαιτήσεις 
της καθημερινής τους ζωής με ασφάλεια. Η Τεχνολογία 

των Κατασκευών αξιοποιεί την επιστήμη στην ανάπτυξη 
συσκευών και μηχανών, σχετίζεται άμεσα με το φυσι-
κό περιβάλλον και αποτελεί σημαντική συνιστώσα της 
πνευματικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Δεν πε-
ριλαμβάνει μόνο σύνθετες τεχνολογικές και βιομηχανι-
κές εφαρμογές, όπως ο υπολογιστής ή το αυτοκίνητο, 
αλλά και απλά εργαλεία, όπως ένα κατσαβίδι. Επίσης, το 
αντικείμενο της Τεχνολογίας των Κατασκευών δεν είναι 
πάντα αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας, αλλά αφορά 
και τυχαίες ανακαλύψεις. Η Τεχνολογία των Κατασκευών 
διαρθρώνεται σε δύο υποενότητες:

α) Παραδοσιακά και Σύγχρονα Τεχνολογικά Εργαλεία/
εξοπλισμός και Συσκευές. Στοχεύει: i. στην εξοικείωση 
με απλά καθημερινά εργαλεία, εξοπλισμό και συσκευές, 
ii. στη γνωριμία με τα τεχνολογικά επιτεύγματα και τις 
εφευρέσεις στην ιστορία των επιστημών.

β) Τεχνολογία των Κατασκευών ως Εργαλείο στην 
Καθημερινή Ζωή. Στοχεύει: i. στην κατανόηση της επί-
δρασης της τεχνολογίας στην κοινωνία και στο περι-
βάλλον, ii. στην επίλυση προβλημάτων σχεδίασης και 
κατασκευών.

Η Θεματική Ενότητα της Τεχνολογίας Κατασκευών 
είναι σε αμοιβαία και γόνιμη σχέση με το Πρόγραμμα 
των Φυσικών Επιστημών, αφού η ανάπτυξη των γνώσε-
ων και δεξιοτήτων γίνεται με την ίδια μεθοδολογία, ενώ 
ταυτόχρονα το Πρόγραμμα της Τεχνολογίας Κατασκευών 
αποτελεί την εφαρμογή των Φυσικών Επιστημών προς 
την κατεύθυνση της «εφαρμοσμένης επιστήμης».
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Δ’ Θεματικό Πεδίο: Παιδί, Σώμα, Δημιουργία και 
Έκφραση 

Δ.1 Κινητική Αγωγή
Η σωματική ανάπτυξη, οι ανάγκες, το είδος και το 

επίπεδο της κίνησης των παιδιών υφίστανται ραγδαίες 
αλλαγές κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας, με 
κύριο χαρακτηριστικό την ενίσχυση ελέγχου του σώ-
ματος. Η Θεματική Ενότητα της Κινητικής Αγωγής του 
νηπιαγωγείου λαμβάνει υπόψη αυτές τις αλλαγές και 
εμπλέκει τα παιδιά σε οργανωμένες κινητικές εμπειρίες, 
οι οποίες έχουν νόημα για αυτά και συμβάλλουν στη σω-
ματική ευημερία, στην κατανόηση των ερεθισμάτων του 
περιβάλλοντος και γενικότερα στην ολόπλευρη ανάπτυ-
ξη, αναπτύσσοντας θετική στάση απέναντι στην κίνηση 
και τη φυσική δραστηριότητα. Κύριος στόχος είναι να 
βοηθήσει τα παιδιά να γνωρίσουν και να χρησιμοποιούν 
το σώμα και τις κινητικές τους δυνατότητες με δημιουρ-
γικό τρόπο.

Ο κινητικός γραμματισμός αποτελεί τον βασικό πυ-
λώνα που στηρίζει τη στοχοθεσία και προσδιορίζει το 
περιεχόμενο της Κινητικής Αγωγής. Το σώμα, η κίνηση, 
το κινητικό παιχνίδι και η φυσική δραστηριότητα ανα-
δεικνύονται σε βασικά μέσα, τα οποία αφενός ενισχύουν 
την αυτοπεποίθηση των παιδιών και τα κινητοποιούν να 
συμμετέχουν σε κινητικές δράσεις, αφετέρου σηματο-
δοτούν το προσωπικό και διά βίου ταξίδι για τη διασφά-
λιση της υγείας και της ευημερίας. Η Κινητική Αγωγή, 
προσφέροντας ευκαιρίες για δομημένες, μη δομημένες 
και δημιουργικές παιγνιώδεις κινητικές δραστηριότητες, 
γίνεται το πλαίσιο στο οποίο η ψυχοκινητική και η φυσική 
αγωγή ενσωματώνονται ως βασικές προσεγγίσεις για την 
επίτευξη των στόχων της Θεματικής Ενότητας αλληλο-
συμπληρώνοντας η μία την άλλη. Η ψυχοκινητική αγωγή 
καθιστά την κίνηση μέσο για τη σωματική επίγνωση και 
την ολιστική ανάπτυξη του παιδιού, ενώ η φυσική αγω-
γή παρέχει το πλαίσιο των αρχών, των κανόνων και των 

πρακτικών για την εξέλιξη των κινητικών ικανοτήτων 
των παιδιών. Η Θεματική Ενότητα της Κινητικής Αγωγής 
διαρθρώνεται σε τρεις υποενότητες:

α) Σώμα και Κίνηση. Στοχεύει: i. στην αντιληπτικοκι-
νητική μάθηση ως διαδικασία που προάγει τη σωματική 
επίγνωση και την οργάνωση της κίνησης στον χώρο και 
στον χρόνο, ii. στην ανάπτυξη των βασικών κινητικών 
δεξιοτήτων.

β) Φυσικά Δραστήρια Ζωή. Στοχεύει: i. στη βελτίωση 
της φυσικής κατάστασης και της υγείας των παιδιών, ii. 
στην κινητοποίησή τους όσον αφορά την υιοθέτηση 
ενός φυσικά δραστήριου τρόπου ζωής.

γ) Αθλητική-Πολιτιστική Παράδοση και Δημιουργική 
Κίνηση. Στοχεύει: i. στη γνωριμία των παιδιών με την 
αθλητική-πολιτιστική παράδοση και τις αθλητικές ορ-
γανώσεις-εκδηλώσεις, ii. στην εξάσκηση των παιδιών ως 
προς την πραγματοποίηση κινητικών αυτοσχεδιασμών 
και στην ενίσχυση της εκφραστικής τους δημιουργικό-
τητας μέσω της ελεύθερης σωματικής έκφρασης.

Η Κινητική Αγωγή, καθώς εστιάζει στο σώμα και την 
κίνηση, προσφέρει το πλαίσιο ώστε τα παιδιά να οργα-
νώνουν κατάλληλα τη δράση τους στον χώρο, να διαχει-
ρίζονται την αλληλεπίδραση με τους άλλους, να χρησι-
μοποιούν επιδέξια μέσα και υλικά για να εξερευνούν τα 
ερεθίσματα του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος 
και να επιλύουν προβλήματα, συμβάλλοντας έτσι ποικι-
λοτρόπως στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος 
Σπουδών. Παράλληλα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για 
την ενδυνάμωση των παιδιών δημιουργώντας μια άλλη 
«γλώσσα» επικοινωνίας, μέσω της κίνησης, η οποία ενι-
σχύει την ενταξιακή προοπτική της συμμετοχής όλων 
των παιδιών στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Η Κινητι-
κή Αγωγή δε συνιστά ένα σύνολο δραστηριοτήτων αλλά 
διαπνέει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου 
οργανώνοντας και εμπλουτίζοντας τις κινητικές εμπειρί-
ες των παιδιών σε όλα τα μαθησιακά πλαίσια.
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Δ.2 Τέχνες
Η επαφή με τις τέχνες συνιστά μία μαθησιακή εμπει-

ρία που είναι σύμφυτη με την ανάγκη των παιδιών να 
εκφράσουν δημιουργικά τις ιδέες, τα συναισθήματα και 
τις απόψεις τους, απέναντι σε ζητήματα και καταστά-
σεις που τα αφορούν. Μέσα από την οργανωμένη και 
συστηματική εμπλοκή τους με τις τέχνες, αναπτύσσουν 
αισθητική αντίληψη και κρίση, γίνονται δεκτικά σε αξίες 
και στοιχεία του τοπικού και παγκόσμιου πολιτισμού, δι-
απραγματεύονται επιλογές και δημιουργικές λύσεις, και 
αντλούν ευχαρίστηση από την καλλιτεχνική δημιουργία.

Η Θεματική Προσέγγιση των Τεχνών οργανώνεται στα 
κεντρικά στοιχεία των θεωρητικών προσεγγίσεων του 
αισθητικού γραμματισμού, του θεατρικού γραμματισμού 
και του μουσικού γραμματισμού, που συνυπάρχουν και 
διαπλέκονται αρμονικά σε όλα τα Θεματικά Πεδία. Ο 
αισθητικός γραμματισμός αναφέρεται στην ευαισθη-
σία που επιδεικνύουν τα παιδιά κατά την επαφή τους 
με τα έργα τέχνης, καθώς και στην ικανότητα ερμηνείας 
των συμβολικών συστημάτων που αναπαρίστανται στα 
καλλιτεχνικά δημιουργήματα. Μέσα από ερωτήματα, συ-
νειρμούς και αφηγήσεις, τα παιδιά ως θεατές ενός έργου 
τέχνης επιχειρούν να προσεγγίσουν τον πρωτογενή τρό-
πο σκέψης του καλλιτέχνη και ταυτόχρονα δημιουργούν 
νέες ιδέες για να κατανοήσουν μια κατάσταση, ενώ τα 
ίδια γίνονται μικροί καλλιτέχνες, καθώς αξιοποιούν τις 
ιδέες αυτές για να πειραματιστούν με φόρμες και υλικά, 
στις δικές τους δημιουργίες. Στο πλαίσιο του θεατρικού 
γραμματισμού, τα παιδιά εμβαθύνουν στο περιεχόμενο 
και τις τεχνικές των θεατρικών δρώμενων και παιχνιδιών, 
προσεγγίζοντας κριτικά τις έννοιες και τα νοήματα. Ταυ-
τόχρονα, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, καθώς περι-
γράφουν, αναλύουν και κατανοούν τη θεατρική εμπειρία. 

Η εμπλοκή στη θεατρική δημιουργία, μέσα από τα θεα-
τρικά παιχνίδια και την οργάνωση παραστάσεων, βοηθά 
τα παιδιά να εξελίξουν τα εκφραστικά τους μέσα, καθώς 
αντλούν απόλαυση από το θεατρικό βίωμα. Ο μουσικός 
γραμματισμός περιγράφει το φάσμα των γνώσεων και 
των εκτιμήσεων που σχετίζονται με διάφορα μουσικά 
παραδείγματα και στιλ και προσδιορίζει την ικανότητα 
αποκωδικοποίησης των μουσικών ήχων και των πηγών 
τους. Ταυτόχρονα, αναφέρεται στη μύηση των παιδιών 
στην απόλαυση της μουσικής ακρόασης, στη μουσική 
έκφραση και εκτέλεση και στην παραγωγή νοήματος στο 
πλαίσιο αυτής. Η Θεματική Ενότητα των Τεχνών διαρ-
θρώνεται σε τρεις άρρηκτα συνδεδεμένες υποενότητες:

α) Εικαστικές Τέχνες. Στοχεύει: i. στην επαφή με την 
εικαστική μορφή και σύνθεση, ii. στην εξοικείωση με το 
εικαστικό περιεχόμενο, iii. στη μύηση με τον εικαστικό 
χώρο και την παρουσίαση.

β) Θεατρική Τέχνη. Στοχεύει: i. στη θεατρική έκφρα-
ση και αλληλεπίδραση, ii. στη γνωριμία με τα θεατρικά 
στοιχεία και τη θεατρική δημιουργία, iii. στη γνωριμία 
με τα είδη θεάτρου στα διάφορα κοινωνικοπολιτισμικά 
πλαίσια.

γ) Μουσική. Στοχεύει: i. στην αναγνώριση του ήχου 
και στην εξοικείωση με τη μουσική γραφή, ii. στη μου-
σική παραγωγή και εκτέλεση, iii. στην εξοικείωση με τα 
συστήματα ρυθμού, iv. στην ανάπτυξη μουσικής κουλ-
τούρας.

Η δυνατότητα εξωτερίκευσης και δημιουργικής απο-
κάλυψης των δυνατοτήτων κάθε παιδιού μέσα από τις 
Τέχνες αποτελεί ένα εξέχον πλεονέκτημα «παιδοκεντρι-
κής» προσέγγισης της μάθησης, καθώς και ένα μέσο 
που ευνοεί την εξατομικευμένη εμπλοκή αλλά και τη 
συνεργασία των παιδιών στο πλαίσιο της μαθησιακής 
διαδικασίας.
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Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών, κατά το σχολικό έτος 2022-2023, θα εφαρμοσθεί πιλοτικά σε όλα τα Πειραματικά 
Νηπιαγωγεία της χώρας, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών.

Από το σχολικό έτος 2023-2024 θα εφαρμοσθεί σε όλα τα Νηπιαγωγεία της χώρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 7 Φεβρουαρίου 2023

Η Υφυπουργός 

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   
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*02006871002230064*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


		2023-02-10T13:48:43+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




