
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 
 
          Η ένταξη του παιδιού στην προσχολική αγωγή, στο νηπιαγωγείο, αποτελεί μια κρίσιμη καμπή 
στην ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη. Μέσα στο νηπιαγωγείο είναι αναγκασμένο να μπει σε μια 
ευρύτερη κοινωνική ομάδα, των συνομηλίκων του, όπου χάνει το προνόμιο της αποκλειστικότητας. 
Το πέρασμα του παιδιού από έναν χώρο οικείο (οικογένεια), σε έναν χώρο εξωοικογενειακό 
περισσότερο συλλογικό (νηπιαγωγείο),  το αναγκάζει να συνυπάρξει με νέα πρόσωπα. Μέσα στη 
νέα ομάδα λειτουργεί διαφορετικά, πρέπει να βρει τρόπους ώστε να ισορροπήσει σε επίπεδο 
σχέσεων με τους άλλους. Για να μπορέσει να περάσει ομαλά από το σπίτι στο νηπιαγωγείο και να 
προσαρμοστεί, είναι απαραίτητα : η συμβολή του ίδιου του παιδιού, του παιδαγωγού και των 
γονιών.    
 
Γλωσσική ανάπτυξη παιδιού προσχολικής ηλικίας. 
 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ  ΛΟΓΟΣ 
 
Για να βοηθήσετε το παιδί να αναπτύξει τον προφορικό του λόγο είναι καλό: 

 Να μιλάτε στο παιδί αργά και καθαρά. Ο λόγος σας να είναι διατυπωμένος με σαφήνεια και 
ολοκληρωμένος π.χ. σε παρακαλώ μου φέρνεις την πετσέτα από το δεύτερο συρτάρι; 

 Να εντάξετε το παιδί ως ΄΄ισότιμο΄΄ μέλος των συζητήσεών σας σε οικογενειακό επίπεδο. 
Είναι θέματα που μπορούν να συζητηθούν μπροστά και μαζί με το παιδί (όταν 
παρακολουθείτε τηλεόραση, όταν διαβάζετε κάποιο περιοδικό κλπ.). Δεν θα ήταν κακό να 
ζητούσατε και τη δική του γνώμη, τη δική του άποψη , βοηθώντας το μερικές φορές στην 
σωστή εκφορά του λόγου. 

 Δώστε του το περιθώριο και το χρόνο να σας διηγηθεί ημερήσια γεγονότα από την 
προσωπική του ζωή, από προσωπικές του εμπειρίες (πως τα πέρασε στο νηπιαγωγείο, τι το 
εντυπωσίασε στο δρόμο , στον περίπατο), όπως και ευκαιρίες να εκφράσει τα ΄΄γιατί ΄΄ που 
θα του θέσετε. 

 Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείτε όταν επικοινωνείτε με το παιδί, να είναι πλούσιο-
επεξεργασμένο. Ένα πλούσιο –επεξεργασμένο μήνυμα είναι σύνθετο, ακριβές, περίπλοκο. 
Ενθαρρύνει την περιέργεια του παιδιού και την ερευνητική του διάθεση.  

      Όταν το λεξιλόγιο είναι φτωχό-περιορισμένο, το μήνυμα είναι περιορισμένο, στερεότυπο. Οι 
προτάσεις είναι μικρές απλές, εύκολα κατανοητές. Ο λόγος  όμως αυτός δεν δίνει ενθάρρυνση 
στη σκέψη του παιδιού, ώστε να εκφράζει  με σαφήνεια ατομικές και προσωπικές εμπειρίες. 
      Ο B. Bernstein αναφέρει  τους παρακάτω υποθετικούς διαλόγους που αφορούν τη 
χρησιμοποίηση των δυο παραπάνω τύπων λεξιλογίου: 
 
1η μητέρα 
 
Μητέρα: Κρατήσου όσο μπορείς πιο καλά, σε παρακαλώ. 
Παιδί: Γιατί; 
Μητέρα: Αν δεν κρατιέσαι καλά, θα πέσεις προς τα εμπρός και θα χτυπήσεις. 
Παιδί: Γιατί; 
Μητέρα: Γιατί αν το λεωφορείο σταματήσει απότομα, θα τιναχτείς προς τα εμπρός επάνω στο 
μπροστινό κάθισμα. 
Παιδί: Γιατί; 
Μητέρα: Τώρα καλό μου, κρατήσου όσο μπορείς πιο καλά και μην προβάλλεις αντιρρήσεις. 
 
2η μητέρα 
 
Μητέρα: Κρατήσου γερά! 
Παιδί:  Γιατί; 
Μητέρα: Σου είπα, κρατήσου γερά! 
Παιδί: Γιατί; 
Μητέρα: Γιατί θα πέσεις. 
Παιδί: Γιατί; 
Μητέρα: Σου είπα να κρατιέσαι γερά, έτσι; 
 



       Τα ενδιαφέροντα ξεκινούν και καταλήγουν στο παιδί. Αυτό θα μας δείξει το δρόμο 
που θα ακολουθήσουμε, το δρόμο της δράσης μας. Με τις συχνές ερωτήσεις του και τα 
συχνά ερωτηματικά του. Είναι περισσότερο χρηστικό να του μιλάμε για την γάτα, που 
την παρατηρεί και την συναντά στην καθημερινότητα του, παρά να του μιλάμε για τον 
ελέφαντα που ζει μακριά από τον τόπο μας, χωρίς συνεχή ερεθίσματα και 
επανατροφοδοτήσεις.  

 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
 

 Η επαφή του παιδιού με το βιβλίο από μικρή ηλικία έχει θετικά αποτελέσματα, στην 
εξοικείωσή του μ΄ αυτό,  το κάνει να το αγαπήσει, το βοηθάει να βρει έναν ολόκληρο 
κόσμο μέσα του. 

 Διαβάστε μαζί με το παιδί παραμύθια, βιβλία, περιοδικά, προσκλήσεις και ότι άλλο 
νομίζετε πως θα του είναι χρήσιμο ή που θα κεντρίσει την περιέργειά του και θα σας το 
ζητήσει. Δείχνετε πάντοτε με το δάκτυλο αυτό που διαβάζετε (από αριστερά προς τα 
δεξιά) και το εξηγείτε. Αν μάλιστα είναι κάποια λέξη άγνωστη για το παιδί, την ερμηνεύετε 
και δίνετε επιπλέον παραδείγματα. 

 Φέρτε το παιδί σε επαφή με το ξένο λεξιλόγιο. (αναγνώριση διαφορών μεταξύ Ελληνικού 
και Λατινικού αλφαβήτου). 

 Στο δρόμο, στα μαγαζιά, εξηγείστε στο παιδί για την ύπαρξη και τη χρησιμότητα των 
πινακίδων (οδικών και όχι μόνο) σε τι εξυπηρετούν, τι γράφουν, τι μας λένε, τι 
καταλαβαίνουμε.  

 

ΓΡΑΦΗ και ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 
 

 Εμπλουτίστε το χώρο του παιδιού σας με γραφική ύλη, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, 
μολύβια, τετράδια, χαρτιά. Με την πάροδο του χρόνου θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί  
για να ικανοποιήσει την ανάγκη του για έκφραση. 

 Δώστε του ψαλίδι να κόβει φωτογραφίες από περιοδικά κ.ά. , ώστε να αποκτήσει 
οπτικοκινητική αντίληψη συντονίζοντας το χέρι με το μάτι. 

 Δώστε του να καταλάβει την ανάγκη για γραφή, ότι αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας, 
μεταφοράς ιδεών και πληροφοριών. Έτσι, π.χ. όταν επισκέπτεστε το super market, 
γράψτε σε μια λίστα τα είδη που θέλετε να αγοράσετε και δώστε στο παιδί σας να την 
κρατάει. 

 Δείξτε στο παιδί σας πως γράφουμε κρατώντας το μολύβι (από αριστερά προς τα 
δεξιά), συγχωρείστε του τα ΄΄λάθη΄΄ που κατά τη γνώμη σας κάνει. Ενθαρρύνετε και 
αφήστε το να γράψει όπως αυτό θέλει να πειραματίζεται με τη γραφή. Μάθετέ του να 
κρατάει τη σωστή στάση γραφής, (θέση χαρτιού και θέση του σώματός του).  

 Μάθετε στο παιδί σας να γράφει το όνομά του  σε κάθε εργασία του (όχι ξερά πάνω 
σ΄ ένα φύλλο χαρτιού). Δώστε του να καταλάβει την ανάγκη γραφής του ονόματός 
του .  

 Χρησιμοποιείστε σωστούς όρους γραφής, χωρίζοντας τα γράμματα σε κεφαλαία και 
πεζά. 

          
         Σύμφωνα με τη γνωστική ψυχολογία, η γνώση δεν μπορεί να μεταβιβαστεί στο παιδί 
με τον προφορικό λόγο, ούτε μόνο ανακαλύπτεται, αλλά κυρίως οικοδομείται. Οικοδομείται 
καθώς το παιδί ωριμάζει πνευματικά, καθώς αναπτύσσει τη λογική του και τέλος τη στιγμή 
που το παιδί ενεργεί πάνω στα πράγματα. Οικοδομεί τη σκέψη του όταν δραστηριοποιείται  
στο παιχνίδι, στη δραματοποίηση, στις διάφορες κατασκευές (αυθόρμητες ή οργανωμένες) , 
στη ζωγραφική, στις χειροτεχνίες. 
         Παράλληλα με τη σκέψη αναπτύσσεται και εμπλουτίζεται ο προφορικός του λόγος, 
γιατί το παιδί είναι αναγκασμένο να εκφράσει τις ιδέες, τις προβλέψεις, τις ενέργειές του. 
        Τέλος , σημασία δεν έχει τι θέλουμε να δώσουμε στο παιδί, αλλά το πώς, το πότε και 
με ποια μέσα. 

 
 
 Χαράλαμπος Συμεωνίδης 
 Νηπιαγωγός 


