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Το Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου 

σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ

Διδακτικές δράσεις και 

προτάσεις επέκτασης των 

δράσεων στο σπίτι



1. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

- ΠΡΩΙΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ



ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

- ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ



Το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

Ελεύθερο
παιχνίδι στις

γωνιές

Διαθεματικές 
οργανωμένες 

δραστηριότητες

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: 

η επεξεργασία ενός θέματος μέσα από όλους τους 

γνωστικούς τομείς (γλώσσα, μαθηματικά , περιβάλλον, 

δημιουργία και έκφραση κτλ.)



Πρόκειται για μια συστηματική και 
καθιερωμένη μεθοδολογικά εργαστηριακή 

επεξεργασία μεγάλων θεμάτων (π.χ. 
περιβαλλοντική κρίση, ενσυναίσθηση, 

εθελοντισμός κ.ά.)
με σκοπό την ενίσχυση της καλλιέργειας

δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων 
τεχνολογίας

και επιστήμης στους μαθητές. 

Καλλιεργούνται μέσω των εργαστηρίων 
ήπιες (soft skills)και κοινωνικές δεξιότητες 

(social skills) στους μαθητές.

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ    ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ…
 Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα (4cs) 

 Ψηφιακή μάθηση 21ου αιώνα 

 Παραγωγική μάθηση μέσω των τεχνών και 

της δημιουργικότητας 

 Δεξιότητες ζωής

 Δεξιότητες της τεχνολογίας 

 Δεξιότητες του νου





Σχολ. Έτος  2022-23

1. Οι 2 φίλοι. 

2. Η οικογένεια δεν έχει 

αριθμητική, είναι απλώς 

μοναδική.

3. Προστατέψτε το δάσος, είναι 

πηγή ζωής!

4. STEAM και η Γη γυρίζει…!

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ    ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ



3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

εντάσσονται στο 
πρωινό υποχρεωτικό 
πρόγραμμα για 2 διδακτικές 
ώρες την εβδομάδα.

οι δραστηριότητες των 
αγγλικών έχουν δημιουργικό και 
βιωματικό χαρακτήρα.

λαμβάνονται υπόψη τα 
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά 
των παιδιών

Κάθε Τρίτη 

και Πέμπτη 

12.10-12.45 

αγγλικά.



Σκοπός της εισαγωγής της Αγγλικής 
γλώσσας στο Νηπιαγωγείο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 γλωσσική και ολόπλευρη ανάπτυξη των      
νηπίων

 πολυγλωσσική επίγνωση

 διαπολιτισμική επικοινωνία

 ενίσχυση της ταυτότητας του σύγχρονου 
ενεργού πολίτη



4. Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ/ ΠΑΙΓΝΙΩΔΗΣ ΜΑΘΗΣΗ

 Το παιχνίδι αποτελεί μια από τις βασικότερες δραστηριότητες κατά 

τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και μια από τις κύριες πηγές 

μάθησης που ωφελεί τα παιδιά σε συναισθηματικό, γνωστικό, 

κοινωνικό και σωματικό επίπεδο.

Ενώ παίζουν, τα παιδιά 

 - δρουν ελεύθερα 

 - χρησιμοποιούν τη φαντασία τους

 - εκφράζουν συναισθήματα και σκέψεις 

 - παρατηρούν και μαθαίνουν τον κόσμο γύρω τους



Τα στάδια της Parten για κοινωνικό παιγνίδι

Μοναχικό

-μόνο 

Παρατήρησης

-ενδιαφέρεται & παρακολουθεί

Παράλληλο

-κοντά σε άλλα παιδιά-καμιά αλληλεπίδραση

Εταιρικό-(συνειρμικό)

-με άλλα παιδιά-μοιράζονται παιγνίδια-μιλάνε αλλά δεν έχουν κοινούς στόχους

Συνεργατικό

-με άλλα παιδιά, ρόλοι & κανόνες-κοινοί στόχοι



ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 Γλωσσικά παιχνίδια

 Κινητικά παιχνίδια

 Παιχνίδια STEAM

 Κλασσικά παιχνίδια

 Παιχνίδια αντίληψης

 Κοινωνικο-δραματικά παιχνίδια

 Παιχνίδια παρατηρητικότητας

 Παιχνίδια ρόλων



5. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ 

ΚΕΝΤΡΑ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΓΩΝΙΕΣ)

 1. Γλώσσας 

 2. Μαθηματικών

 3. Εικαστικών

 4. Γωνιά του βιβλίου

 5. Οικοδομικού υλικού-STEAM

 6. Μαγαζάκι-Σπιτάκι

 7. Υπολογιστή / Τάμπλετ











Διαθεματικότητα & Αξιοποίηση 
των ενδιαφερόντων των παιδιών

Γνωστικά Αντικείμενα – Μαθησιακές Περιοχές



“

”

Η Γλώσσα σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ διατρέχει όλο το πρόγραμμα 
σπουδών και κάθε θέμα που προσεγγίζεται εξυπηρετεί στόχους 

ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής.

 να διηγούνται / αφηγούνται

 να περιγράφουν

 να εξηγούν και να ερμηνεύουν

 να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιμοποιούν 

 να επιχειρηματολογούν στοιχειωδώς

 να αποκτήσουν διαλογικές δεξιότητες (ακούω προσεκτικά, 
σέβομαι τον συνομιλητή μου, δεν διακόπτω…)

 να αποκτήσουν φωνολογική επίγνωση

Δημιουργία επικοινωνιακών και διαλογικών καταστάσεων όπου τα παιδιά ενθαρρύνονται να 



 να συνειδητοποιήσουν τον επικοινωνιακό χαρακτήρα
της γλώσσας και να έρθουν σε επαφή με διαφορετικά 
είδη κειμένων (βιβλία, λογαριασμοί, προσκλητήρια, 
φυλλάδια σούπερ μάρκετ, εφημερίδες κτλ.).

 να υιοθετούν βασικές συμβάσεις ανάγνωσης του 
αλφαβητικού συστήματος γραφής (π.χ. ότι διαβάζουμε 
από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα 
κάτω, ότι τα βιβλία διαβάζονται από την αρχή προς το 
τέλος κ.λ.π.).

 να παρακινούνται να «γράψουν» τα δικά τους κείμενα 
για επικοινωνιακούς λόγους (καταγραφή ονόματος 
στα έργα τους, κατασκευή πρόσκλησης, δημιουργία 
χάρτη για παιχνίδι κτλ.)



Στόχος είναι να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως 
o μέσου επικοινωνίας, 
o ανάπτυξης ιδεών, 

o μεταφοράς πληροφοριών 
o ως πηγής ευχαρίστησης και απόλαυσης

Μέσα από δραστηριότητες που έχουν νόημα για εκείνα και δε 

λειτουργούν καταναγκαστικά π.χ. γέμισε με όλες τις σειρές το Α

Γι’ αυτό

o αποφυγή ασκήσεων προγραφής

o αγνοούμε ορθογραφικά λάθη

αποφεύγουμε ασκήσεις προγραφής

o επιβραβεύουμε κάθε προσπάθεια 
ακόμα κι αν δε βγάζει νόημα!



Αναδυόμενος γραμματισμός-Αναδυόμενη 

γραφή κι ανάγνωση

η αναδυόμενη επιθυμία των παιδιών για γραφή και ανάγνωση 

τροφοδοτείται από την παρατήρηση των ενηλίκων και από 

την μίμηση του προφορικού και του γραπτού λόγου. Πιο 

συγκεκριμένα, όταν ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον, 

μέσα στο οποίο υπάρχουν πολλά ερεθίσματα που σχετίζονται 

με τον γραπτό λόγο (π.χ. η ανάγνωση ενός παραμυθιού από 

το γονέα στο παιδί), τότε αυτό παρατηρεί τους ενήλικες και 

προσπαθεί μετέπειτα να αναπαραστήσει την διαδικασία της 

ανάγνωσης (με το να κρατήσει μόνο του το βιβλίο σε θέση 

ανάγνωσης) ή της γραφής (μουτζουρώνοντας ένα χαρτί και 

δηλώνοντας ότι έγραψε κάτι).



Στη δυναμική τριποδική λαβή, το μολύβι τοποθετείται 

μεταξύ αντίχειρα και δείκτη, και στηρίζεται στην 

πλαϊνή επιφάνεια του μέσου δαχτύλου. Ο δείκτης και 

ο αντίχειρας σχηματίζουν έναν μικρό κύκλο 

κρατώντας το μολύβι.

Ανώριμη λαβή μολυβιού:
- Το παιδί δεν εκπαιδεύτηκε σωστά στον τρόπο σύλληψης του μολυβιού.
- Το παιδί γράφει με το μη επικρατές χέρι (πιέστηκε ή μιμείται κάποιον).
- Το παιδί δεν έχει αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες λεπτής κινητικότητας στα χέρια.
- Η αισθητηριακή ανατροφοδότηση (αφή, κίνηση των δαχτύλων) δεν συμβαίνει αποτελεσματικά, με συνέπεια να 
μην καταγράφονται σωστά οι κινήσεις για να επιτευχθεί μάθηση.
- Το παιδί ήρθε σε επαφή με όργανα γραφής/ζωγραφικής σε μικρή ηλικία, ενώ δεν είχε προλάβει να 
αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες λεπτής κινητικότητας.

ΛΑΒΗ



ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ

 ΓΚΟΦΡΕ ΧΑΡΤΙ

ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ

ΠΑΣΤΕΛ

 ΧΑΝΤΡΕΣ/ΚΟΥΜΠΙΑ

 ΝΕΡΟΜΠΟΓΙΕΣ

 ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ 

 ΨΑΛΙΔΙ

 ΔΑΧΤΥΛΟΚΟΥΚΛΕΣ



 Ένα βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να 
προσέξουμε, είναι το επίπεδο του μυϊκού τόνου 
στα δάχτυλα. Εάν το παιδί, κρατάει το μολύβι 
πολύ δυνατά, εκτός από ένα φτωχό 
αποτέλεσμα στη γραφή ή τη ζωγραφική, 
υπάρχει πιθανότητα να επέλθει κόπωση και να 
προκαλεί τη συχνή αλλαγή του χεριού. Αυτό, 
συνήθως σε ηλικίες 3-5 ετών, μπορεί να 
προκαλέσει την καθυστέρηση της πλευρίωσης.

 Αντίθετα, υπάρχει η πιθανότητα να κρατάει 
πολύ απαλά το μολύβι, άρα το αποτέλεσμα να 
είναι πάλι φτωχό. Τότε θα πρέπει να 
προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τον μυϊκό τόνο 
στα δάχτυλα και να ενδυναμώσουμε συνολικά 
τα άνω άκρα του παιδιού. Κάποιοι απλοί τρόποι, 
είναι να δίνουμε ευκαιρίες στο παιδί:

 Να παίζει με πλαστελίνη
 Να πιέζει μπάλες anti-stress
 Να τραβάει μικρά λαστιχάκια
 Να βοηθάει στην κουζίνα, φτιάχνοντας και 

πιέζοντας ζύμη
 Να βοηθά στο άπλωμα ρούχων, πιέζοντας για 

να ανοίξει τα μανταλάκια
 Να τραβάει τα βρεγμένα ρούχα από το 

πλυντήριο κ.α.
 Να στύβει σφουγγάρι και να καθαρίζει το 

τραπέζι

Ενδυνάμωση μυϊκού τόνου-Λαβή

1.Kurtz, L. A. (2008). Understanding Motor Skills in children with dyspraxia, ADHD, Autism and other 

learning disabilities. London: Jessica Kingsley Publishers.

2.Schneck, C. M. & Amundson, S. J. (2013). Prewriting and Handwriting Skills. In J. Case-Smith & J.C. 

O’Brien (Eds.), Occupational Therapy for Children (6th ed.) USA: Elsevier, 425-450.

3.Ziviani, J., & Wallen, M. (2006). The development of graphomotor skills. In A. Handerson & C. Pehoski 

(2od ed.), Hand Function in the Child: Foundations for remediation. USA: Mobsdy Elsevier, 217-238.



Είναι η ικανότητα του παιδιού να 

αναλύει τις προφορικές λέξεις στα 

φωνημικά δομικά τους στοιχεία 

(ομοιοκαταληξία, συλλαβές, 

φωνήματα). Να αναγνωρίζει 

δηλαδή τα φωνολογικά (φωνές) 

μέρη μιας λέξης.

Σχετίζεται άμεσα με τις διαδικασίες 

της ανάγνωσης και της γραφής. Η 

ελλιπής ή χαμηλή φωνολογική 

ενημερότητα έχει αναγνωριστεί ως 

η κύρια αιτία των αναγνωστικών 

δυσκολιών.

Η αναγνώριση ονόματος, των ημερών 
της εβδομάδας, αναγνώριση γραμμάτων 
σε ένα βιβλίο             είναι ανάγνωση!       



Στην ΑΦΗΓΗΣΗ της ΙΣΤΟΡΙΑΣ
εκμεταλλευόμαστε το βιβλίο στο σύνολο 

του.



ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΙΔΕΑ

Στρατηγική STAR
ΠΟΙΟΣ;

(ποιος είναι ο ήρωας; μπορείς να τον περιγράψεις;)

ΠΟΥ;

(που διαδραματίζεται η 
ιστορία;)

ΠΟΤΕ;

(ποια εποχή, μέρα ή νύχτα;)

ΓΙΑΤΙ;

(γιατί πιστεύεις συνέβη αυτό;

εσύ τι θα έκανες στη θέση του;

ΠΩΣ;
(πώς νιώθει ο ήρωας;
πώς μπορεί να λύσει 
το πρόβλημα του;)



 Διαφορετικά χρώματα στη συλλαβή ή στο γράμμα
 Αερογραφήματα
 Το δείχνω με το σώμα
 Το ζωγραφίζω, το κόβω, το κολλώ
 Το φτιάχνω με πλαστελίνη
 Γράμματα από ζυμάρι
 Γράμματα πάνω σε πέτρες

Οι πολυαισθητηριακές μέθοδοι ενισχύουν την απομνημόνευση τους καθώς η σύνδεση 
του γράμματος με μια εικόνα ή με μια βιωματική ανάμνηση βοηθά στο χτίσιμο ενός 
νοητικού λεξικού το οποίο επιτρέπει την καλλιέργεια της φωνολογικής ενημερότητας. 



Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να:

…δίνουμε χρόνο χωρίς να το πιέζουμε 

και είμαστε πάντα εκεί για να το 

ακούσουμε!



Ρωτήθηκαν 1.000 μαθητές για το αν θα επέλεγαν να φάνε μπρόκολο ή να κάνουν 
μαθηματικά. Περισσότεροι από τους μισούς (56%) απάντησαν ότι θα προτιμούσαν 

να φάνε μπρόκολο (Raytheon Company, 2012)!  



Βασικός στόχος είναι:

να αποκτήσουν σταδιακά μαθηματικό τρόπο σκέψης και να κατανοήσουν τον 

ρόλο των μαθηματικών στην καθημερινή μας ζωή.

Ειδικότερα:

 να εμπλακούν σε καταστάσεις προβληματισμού και να σκεφτούν 
λύσεις

 να ταξινομούν/ομαδοποιούν με βάση κριτήρια (π.χ. χρώμα, σχήμα, 
μέγεθος κτλ.)

 να συγκρίνουν
 να αναγνωρίζουν γεωμετρικά σχήματα και στερεά
 να σειροθετούν με χρήση τακτικών αριθμών
 να αναγνωρίζουν, να απαριθμούν, να καταμετρούν 
 να μετρούν με συμβατικές μονάδες μέτρησης (θερμόμετρο, 

ζυγαριά, μέτρο) ή μη συμβατικές  (κορδέλες, σχοινιά, αντικείμενα)
 να κατανοούν γραφικές αναπαραστάσεις



Τι «είναι» μαθηματικά στο 
νηπιαγωγείο;

Το ημερολόγιο…

Παιχνίδια που εξασκούν χωρικές έννοιες 
π.χ. απόσταση και χειρισμό δύναμης (πόση 
δύναμη πρέπει να βάλω, προς τα που 
πρέπει να το κατευθύνω; κτλ.)

Κατανόηση γραφημάτων



Τι «είναι» μαθηματικά στο 
νηπιαγωγείο;

Παιχνίδια με ζάρι Τάγκραμ Παζλ / Οικοδομικό υλικό



Δραστηριότητες επέκτασης της 
μαθηματικής σκέψης στο σπίτι…

…εκμεταλλευόμαστε τα μαθηματικά 
που υπάρχουν γύρω μας!



Δραστηριότητες επέκτασης της 
μαθηματικής σκέψης στο σπίτι…

…βρίσκουμε σχήματα γύρω μας!



Δραστηριότητες επέκτασης της 
μαθηματικής σκέψης στο σπίτι…

• μετράμε μανταλάκια και τα χωρίζουμε 

σε δυάδες ή τα ταξινομούμε ανά χρώμα. 

Παίζουμε ποιος θα βάλει τα δικά του πιο 

γρήγορα στη σειρά ή στην απλώστρα!

• στρώσιμο τραπεζιού και δίπλωμα 

χαρτοπετσέτας (τόσα-όσα, δίπλα, κτλ.)

....γενικά, μοιράστε στα παιδιά αρμοδιότητες και δείξτε τους ότι τα εμπιστεύεστε. 

Θα γίνουν πιο υπεύθυνα και θα νιώσουν αυτοπεποίθηση!



Δραστηριότητες επέκτασης της 
μαθηματικής σκέψης στο σπίτι…

…φτιάχνουμε κέικ!

o μετράμε τα υλικά και τα ζυγίζουμε

o μίξη ανακάτεμα (είναι πολύ ρευστό-τι 
μπορούμε να κάνουμε;= επίλυση προβλήματος) 

o χρόνο και στη θερμοκρασία 
ψησίματος





• Ο φυσικός και βιολογικός κόσμος 

αποτελεί μαζί με το κοινωνικό περιβάλλον 

πρωταρχικές πηγές μάθησης για τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας.

• Στο νηπιαγωγείο αξιοποιούμε την 

περιέργεια των παιδιών να μάθουν για 

τον κόσμο γύρω τους, υποστηρίζοντας 

τον επιστημονικό γραμματισμό και 

αναπτύσσοντας θετική στάση απέναντι 

στην επιστήμη. 

• Ζωντανοί οργανισμοί 

• Αντικείμενα και υλικά

• Έννοιες και φαινόμενα από το φυσικό 

κόσμο

• Πλανήτης Γη και διάστημα



ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΟ



Ανθρώπινο 
σώμα

Μορφολογία 
ζώων, 

φυτών…

Ιδιότητες 
υλικών/Διάκριση 

αντικειμένων

Απλά φυσικά 
φαινόμενα 

(βύθιση, 
μαγνητισμός) 

Καιρικά/
Γεωλογικά 
φαινόμενάΠλανήτες 



 Αναπτύσσουν εναλλακτικούς και 

δημιουργικούς κώδικες επικοινωνίας

 Καλλιεργούν την ταυτότητα τους

 Αυξάνουν την αυτοπεποίθηση και την 

ενσυναίσθηση τους

 Αλληλεπιδρούν κοινωνικά

 Αποκτούν κίνητρα μάθησης

 Εικαστικά

 Μουσική

 Θέατρο

 Χορό

 Οπτικοακουστική έκφραση



• Κατασκευές με χρήση διάφορων υλικών / Εξάσκηση λεπτής κινητικότητας

• Γνωριμία με έργα γνωστών ζωγράφων

• Εξοικείωση με διάφορες μορφές τέχνης όπως 
κουκλοθέατρο, δραματοποιήσεις κτλ. 

• Χρήση μουσικών οργάνων (π.χ. σύνθεση ηχο-ιστορίας)

• Έκφραση μέσα από χορό-τραγούδι 
(καλλιέργεια κινητικών δεξιοτήτων) 
και κατανόηση εννοιών όπως 
διάρκεια, ένταση, ρυθμός κ.ά.



Νικηφόρος Λύτρας «Δε θέλει το σχολείο»





Βασικοί Στόχοι

 Να εκφραστούν ελεύθερα

 Να καλλιεργήσουν φαντασία και 

δημιουργικότητα

 Να πειραματιστούν με διάφορα υλικά και 

τεχνικές

 Να γνωρίσουν διαφορετικές απεικονίσεις του 

κόσμου

 Να γνωρίσουν σημαντικά έργα τέχνης, να τα 

επεξεργαστούν και να εκφράσουν 

απόψεις/συναισθήματα.



Παροχή πολλαπλών υλικών 
ζωγραφικής και χειροτεχνίας



…κυρίως όμως ο γονιός πρέπει να:

 Δείχνει ενδιαφέρον για το δημιούργημα του παιδιού χωρίς να το απορρίπτει ή 

να το κρίνει.

 Προωθεί το παιδί να εμπλουτίσει το έργο του χωρίς να παρεμβαίνει ο ίδιος.

 Να γνωρίζει πως η Τέχνη είναι υποκειμενική και στην έκφραση της δεν 

υπάρχει σωστό και λάθος. Π.χ. Ένας ουρανός μπορεί να είναι κόκκινος και ένα 

δέντρο μπλε.

 Χρησιμοποιεί την Τέχνη για αφετηρία ενός διαλόγου (καλλιέργεια προφορικού 

λόγου: π.χ. Πως το σκέφτηκες; Τι άλλο θα μπορούσες να κάνεις;) 

 Δείχνει εντυπωσιασμένος ακόμα κι αν δεν καταλαβαίνει τι βλέπει!



…κυρίως όμως ο γονιός πρέπει να:

 Να εκμεταλλεύεται περιστάσεις για την ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης των 

παιδιών (π.χ. κατασκευή κάρτας για «Χρόνια Πολλά», κατασκευές ανάλογα με την 

εποχή-αρωματικό πορτοκάλι, ζωγραφιά ταμπέλας για το δωμάτιο ή κρεμαστό μόμπιλε 

για το υπνοδωματίου κτλ.) 



…κυρίως όμως ο γονιός πρέπει να:

 Αποφεύγει να δίνει έτοιμες εικόνες που απλά θέλουν γέμισμα με χρώμα. 

ΔΕΝ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΑΤΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥ.



Η εξέλιξη στη 
ζωγραφική συνήθως 
βρίσκεται σε 
παράλληλη εξέλιξη με 
τις δεξιότητες 
γραφής…



 Αποτελεί προϋπόθεση για την ανταπόκριση στα 
γνωστικά ερεθίσματα

 Στοχεύει στη διαμόρφωση υγιούς 
προσωπικότητας

 Δεν αποτελεί ξεχωριστή ενότητα και διατρέχει 
το σύνολο του προγράμματος.

 Κατανοούν ότι είναι ξεχωριστά άτομα

 Γίνονται περισσότερο αυτόνομα

 Αναγνωρίζουν και αποδέχονται τα συναισθήματα τους και των άλλων

 Αντιμετωπίζουν δυσκολίες και επιλύουν συγκρούσεις

 Σέβονται τους γύρω τους και τους κανόνες

 Συνεργάζονται και επικοινωνούν



Αυτοπαρουσιάσεις (βαλιτσάκι)
Ενίσχυση ταυτότητας 
και αισθήματος του 

ανήκειν



Αφηγήσεις παραμυθιών

Ζάρι με ερωτήσεις

«Μπαίνω στη θέση του ήρωα»

Αυτορρύθμιση

Ενσυναίσθηση

Προσωπική ενδυνάμωση



Ομαδικές δράσεις

Κοινωνική αλληλεπίδραση

Αποδοχή της διαφορετικότητας

Αυτορρύθμιση συμπεριφοράς

Προσαρμογή σε κανόνες



Δημιουργία προσωπικών σχέσεων

Κοινωνική αλληλεπίδραση

Αποδοχή της διαφορετικότητας

Αυτορρύθμιση συμπεριφοράς

Προσαρμογή σε κανόνες



Προσωπική 
Ενδυνάμωση

Αυτορρύθμιση συμπεριφοράς

Προσαρμογή σε κανόνες

Οριοθέτηση συμπεριφοράς

Αποδεκτοί και μη αποδεκτοί τρόποι συμπεριφοράς

Ανάληψη ευθύνης των πράξεων τους



Τα παιδιά γίνονται συναισθηματικά υγιή 

όταν λαμβάνουν αγάπη και αποδοχή. 

Είναι σημαντικό να τα επιβραβεύετε για αυτό που 
είναι και να μην τα απαξιώνετε για αυτό που δεν 
είναι.

Εστιάστε στα θετικά τους σημεία και μην 
επικεντρώνεστε σε ελλείμματα.

Βοηθήστε να καταλάβουν ότι λάθη και 
αρνητικά συμβαίνουν αλλά πρέπει να 
μάθουν να τα διαχειρίζονται και να 
προχωρούν.

Η όποια διαχείριση δεν 
περιλαμβάνει βία αλλά συζήτηση 
και έκφραση συναισθημάτων.

Συμβουλές για προσωπική 

και κοινωνική 

ενδυνάμωση στο σπίτι.



7. Πρακτικά ζητήματα στην 
καθημερινότητα του νηπιαγωγείου.

Απουσίες: Ανεπαρκής 
φοίτηση=απουσίες > 100.

Ενημέρωση των 
εκπαιδευτικών για 
ιώσεις/θέματα υγείας/ψείρες.

Η χορήγηση φαρμάκων από τις 
εκπαιδευτικούς απαγορεύεται. 



Γενέθλια + γιορτές: 
απαγορεύονται τα κεράσματα 
ως μέτρο πρόληψης πιθανών 
αλλεργικών αντιδράσεων.

Στο νηπιαγωγείο δεν 
επιτρέπονται παιχνίδια από 
το σπίτι.

Πρακτικά ζητήματα στην καθημερινότητα 
του νηπιαγωγείου.



8. Επικοινωνία με το νηπιαγωγείο-Συνεργασία

Συγκέντρωση γονέων τμήματος

Τηλεφωνική επικοινωνία

Ηλεκτρονική αλληλογραφία 
(email)

Έκτακτα ζητήματα μέσω ομάδας 
viber

Δια ζώσης επικοινωνία όταν το 
κρίνει η νηπιαγωγός ή μετά από 
ραντεβού

Σχολικό ιστολόγιο

Γραπτά σημειώματα

Παροχή άχρηστου 
υλικού/βιβλία/παιχνίδια

Συμμετοχή στο πρόγραμμα 
ανάλογα με το επάγγελμα του 
γονέα

Εθελοντική βοήθεια



9. Συμβουλές για το σπίτι…

 Καθιερώστε μια ρουτίνα που θα 

διευκολύνει το παιδί να ανταπεξέλθει 

στο πρόγραμμα του σχολείου 

διασφαλίζοντας του:

 Επαρκή ύπνο

 Καλό και υγιεινό πρωινό

 Ενδιαφέρον για το σχολείο χωρίς να είστε φορτικοί

 Χρόνο για ξεκούραση και παιχνίδι



Συμβουλές για το σπίτι…

Προωθείστε την αυτοεξυπηρέτηση τους στο να ντύνονται και 

να βάζουν παπούτσια, να τακτοποιούν τα πράγματα τους, 

στην τουαλέτα και στο να τρώνε μόνα τους. 



Συμβουλές για το σπίτι…

Θέσπιση κανόνων συμπεριφοράς

Ορίστε μαζί με το παιδί κανόνες συμπεριφοράς εντός και 
εκτός σπιτιού. 

Συζητείστε το λόγο που πρέπει να υπάρχουν κανόνες.

Είναι σημαντικό να εξηγήσετε εξ αρχής τις συνέπειες 
που θα υπάρχουν σε περίπτωση αθέτησης των κανόνων.

Αποφύγετε αρνητικές λέξεις όπως ΜΗΝ, ΔΕΝ…

Να είστε σταθεροί και συνεπείς στην επιβολή των 
συνεπειών.

ΚΥΡΙΩΣ, να είστε εσείς ένα θετικό μιμητικό πρότυπο!



Φέτος οι νηπιαγωγοί έχουν σχεδιάσει το 

καινοτόμο πρόγραμμα «Στα Μονοπάτια 

Γνωστών Ζωγράφων…». Μέσα από την 

Τέχνη τα παιδιά αποκτούν νέες γνώσεις και 

δεξιότητες του 21ου αιώνα -4Cs-

(ταυτότητας, γραφής, επικοινωνίας, 

μεταγνώσης…)







ΚΕΔΑΣΥ

Τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και 
Υποστήριξης διερευνούν + διαπιστώνουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
μαθητών και γνωματεύουν μετά από σχετικό γονικό αίτημα και εισήγηση 

του συλλόγου Διδασκόντων.



Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου της Ειδικής Αγωγής 

3699/2008, οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με 

αναπηρία και με ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες διερευνώνται 

και διαπιστώνονται, πέρα από τα ΚΕΣΥ, και από τα 

πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας Ιατροπαιδαγωγικά

Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων.

Στον επικαιροποιημένο πίνακα των μονάδων του Υπουργείου 

Υγείας, που εκδίδουν πιστοποιητικά ύστερα από διάγνωση 

μαθησιακών δυσκολιών εντάσσεται και το Ιατροπαιδαγωγικό 

Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας.





Ευχαριστώ για την 

προσοχή σας…!


