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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ
ΓΛΑ ΣΘΝ ΠΡΟΧΟΛΛΚΘ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ
Aϋ Μζροσ
Α. ΦΤΛΟΓΝΩΜΛΑ ΣΟΤ ΝΘΠΛΑΓΩΓΕΛΟΤ
Σο νθπιαγωγείο ειςάγει τα παιδιά ςτθν πρϊτθ κεςμοκετθμζνθ βακμίδα τθσ
εκπαίδευςθσ. Ωσ ςχολικόσ κεςμόσ αποτελεί μζροσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, αλλά
ζχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, τισ αρχζσ και το πλαίςιο λειτουργίασ του, τα
οποία διαμορφϊνουν τθ φυςιογνωμία του. Σο νθπιαγωγείο παρζχει ζνα δυναμικό
ξεκίνθμα ςτθ ςχολικι εκπαίδευςθ των παιδιϊν, με μακροπρόκεςμα οφζλθ για τα ίδια και
τθν κοινωνία. Δθμιουργεί ςυνδζςεισ με τα περιβάλλοντα ςτα οποία ηει και
δραςτθριοποιείται το παιδί, με γνϊμονα τθν προαγωγι τθσ μάκθςθσ, τθσ ανάπτυξθσ και τθσ
ευθμερίασ του. Λδιαίτερα ςθμαντικι είναι θ ςυνεργαςία με το οικογενειακό περιβάλλον, το
οποίο ζχει πρωταρχικό ρόλο ςτθ ηωι των παιδιϊν και είναι άμεςα ςυνυφαςμζνο με τθ
λειτουργία και τουσ ςτόχουσ του νθπιαγωγείου. Θ κακολικι, ποιοτικι εκπαίδευςθ ςτο
νθπιαγωγείο κζτει τα κεμζλια για τθν ανάπτυξθ των παιδιϊν, τθν κοινωνικοποίθςθ και
τθν καλλιζργεια βαςικϊν ικανοτιτων που κακορίηουν τθ μετζπειτα ςχολικι πρόοδο.
Παράλλθλα, ςυμβάλλει ςτθν αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων ι περιοριςμϊν που υφίςτανται ςε
ςχζςθ με τθ γνωςτικι, κοινωνικι και ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ των παιδιϊν,
υποςτθρίηοντασ τον αντιςτακμιςτικό ρόλο του ςχολείου.
Θ φυςιογνωμία του νθπιαγωγείου προςδιορίηεται από το Πρόγραμμα πουδϊν, το
οποίο αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα εργαςίασ. Κακοδθγείται από τθν ανάγκθ για
τον αναπροςανατολιςμό τθσ εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τουσ αναδυόμενουσ ςτόχουσ και τισ
εκτιμϊμενεσ απαιτιςεισ τθσ κοινωνίασ του μζλλοντοσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ νζεσ
κοινωνικζσ ςυνκικεσ και τισ επιςτθμονικζσ εξελίξεισ, το Πρόγραμμα πουδϊν του
νθπιαγωγείου:
− ςτθρίηεται ςε ςφγχρονεσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ για τθν ανάπτυξθ και τθ μάκθςθ των
παιδιϊν,
− λαμβάνει υπόψθ τισ οδθγίεσ διεκνϊν οργανιςμϊν και εκπαιδευτικϊν φορζων, κακϊσ και
τα πορίςματα εμπειρικϊν ερευνϊν για τθν προςχολικι εκπαίδευςθ,
− ανταποκρίνεται ςτισ ςυνκικεσ που διαμορφϊνει θ ςφγχρονθ ελλθνικι κοινωνικι και
εκπαιδευτικι πραγματικότθτα, ςτο πλαίςιο τθσ ευρωπαϊκισ προοπτικισ τθσ,
− αντανακλά τισ εκνικζσ προτεραιότθτεσ και ςτόχουσ για τθν προςχολικι εκπαίδευςθ,
− αξιοποιεί λειτουργικά, εξελίςςει και ςυμπλθρϊνει τα προθγοφμενα Προγράμματα
πουδϊν του νθπιαγωγείου διαςφαλίηοντασ τθν απαιτοφμενθ ςυνζχεια,
− υιοκετεί το μοντζλο του ανάςτροφου εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ, όπου ςτο ςθμείο
εκκίνθςθσ βρίςκονται οι ικανότθτεσ που αναμζνεται να αναπτυχκοφν,
− υπόκειται ςε διαμορφωτικζσ διαδικαςίεσ, κακϊσ εμπλουτίηεται και επικαιροποιείται,
αξιοποιϊντασ το ψθφιακό περιβάλλον και τον πολυτροπικό χαρακτιρα τθσ μάκθςθσ,
− ζχει υψθλζσ αλλά και ρεαλιςτικζσ προςδοκίεσ για όλα τα παιδιά και δίνει ζμφαςθ ςτον
κομβικό ρόλο των νθπιαγωγϊν για να λάβουν τα κατάλλθλα για τθν θλικία τουσ εφόδια
και να αναπτφξουν τισ ικανότθτεσ που απαιτοφνται, ϊςτε να καταςτοφν, εν τζλει,
δθμιουργικοί άνκρωποι και ςυνειδθτοί πολίτεσ του τόπου τουσ, του ζκνουσ τουσ, τθσ
Ευρϊπθσ και τθσ οικουμζνθσ.
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Σο Πρόγραμμα πουδϊν διαμορφϊνει το πλαίςιο για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ
του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, κακϊσ περιγράφει τουσ ςτόχουσ, τθ φιλοςοφία και τισ
διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ αναπτυξιακά κατάλλθλων και πλοφςιων ςε
εμπειρίεσ και ερεκίςματα μακθςιακϊν περιβαλλόντων ςτο νθπιαγωγείο. Είναι ταυτόχρονα
ευζλικτο και ανοικτό, κακϊσ παρζχει ςτισ/ςτουσ νθπιαγωγοφσ τα εργαλεία εκείνα που
επιτρζπουν τθ δθμιουργικι ενςωμάτωςθ των αρχϊν του ςτον ςχεδιαςμό διδακτικϊν
παρεμβάςεων που ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, των παιδιϊν τθσ
τάξθσ και όλων όςοι εμπλζκονται ςτθ μακθςιακι διαδικαςία.
Σο Πρόγραμμα πουδϊν διαμορφϊνει το κοινό πλαίςιο για τθν οργάνωςθ τθσ μάκθςθσ ςτο
νθπιαγωγείο ςτθ βάςθ των ακόλουκων αρχϊν:
− Σο νθπιαγωγείο κζτει τα κεμζλια για τθν ανάπτυξθ των ικανοτιτων που κεωροφνται
βαςικζσ για τθν επιτυχθμζνθ και δυναμικι ςυμμετοχι του παιδιοφ ςτθ ςφγχρονθ
κοινωνικι ηωι ωσ ενεργοφ πολίτθ, ςτο πλαίςιο τθσ αναπτυξιακισ του ωριμότθτασ.
− Θ ζμφαςθ ςτθν καλι γνϊςθ των αναπτυξιακϊν χαρακτθριςτικϊν των παιδιϊν
προςχολικισ θλικίασ, ςτο πλαίςιο τθσ ολόπλευρθσ ανάπτυξισ τουσ, ςτοχεφει ςτθ
διαμόρφωςθ πλοφςιων μακθςιακϊν περιβαλλόντων που ςζβονται τον ρυκμό και τον
τρόπο που μακαίνει κάκε παιδί.
− Σο παιδί βρίςκεται ςτο επίκεντρο τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ και ζχει ενεργό
ςυμμετοχι ςτθ διαμόρφωςι τθσ χωρίσ διακρίςεισ, ενςωματϊνοντασ τισ αρχζσ τθσ
ενταξιακισ εκπαίδευςθσ.
− Σο παιδί μακαίνει και αναπτφςςεται κακϊσ ζρχεται ςε επαφι με το περιβάλλον, τα
αντικείμενα και τισ καταςτάςεισ και αλλθλεπιδρά με τουσ ςθμαντικοφσ άλλουσ. Οι κετικζσ
και υποςτθρικτικζσ ςχζςεισ αποτελοφν τον βαςικό μοχλό ςε αυτιν τθ διαδικαςία, κακϊσ
αναγνωρίηεται ο κοινωνικόσ χαρακτιρασ τθσ μάκθςθσ.
− Θ επίδραςθ του πολιτιςμοφ ςτθν ανάπτυξθ και τθ μάκθςθ ςτο νθπιαγωγείο γίνεται
αντιλθπτι ςτο πλαίςιο τθσ κακθμερινισ εμπειρίασ και των νοθμάτων που προςδίδουν ςε
αυτιν τα παιδιά, οι οικογζνειεσ και οι νθπιαγωγοί κακϊσ αλλθλεπιδροφν και τθ
ςυνδιαμορφϊνουν.
− Θ προςζγγιςθ τθσ μάκθςθσ γίνεται με ολιςτικό τρόπο προςφζροντασ ποικίλα
ερεκίςματα που ζχουν νόθμα για τα παιδιά και δθμιουργϊντασ ςυνδζςεισ με τθ
ςφγχρονθ κακθμερινι ηωι και τθν τοπικι και ευρφτερθ κοινότθτα.
− Θ φυςικι περιζργεια των παιδιϊν να ανακαλφψουν και να κατανοιςουν τον κόςμο γφρω
τουσ και το παιχνίδι αποτελοφν τθ βάςθ για τθν οργάνωςθ μακθςιακϊν καταςτάςεων
ςτο πλαίςιο διερευνιςεων που προάγουν τθν ανάπτυξθ μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων.
− Ο ςυντονιςμόσ των προςπακειϊν και θ ςυνεργαςία όλων των εμπλεκόμενων φορζων
ςτθν εκπαίδευςθ του παιδιοφ αποτελοφν ςθμαντικι προτεραιότθτα του νθπιαγωγείου.
− Οι νθπιαγωγοί προςφζρουν κατάλλθλεσ ευκαιρίεσ, ϊςτε τα παιδιά με ποικίλουσ τρόπουσ
να επικοινωνοφν αυτά που ςκζφτονται, αυτά που γνωρίηουν και αυτά που μποροφν να
κάνουν, παράλλθλα αξιολογϊντασ και ανατροφοδοτϊντασ τθ δράςθ τουσ με ςτόχο τθν
προαγωγι τθσ μάκθςθσ και τθν αναδιαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ.
− Θ/Ο κάκε νθπιαγωγόσ, ατομικά αλλά και ςτο πλαίςιο τθσ ομάδασ των εκπαιδευτικϊν του
ςχολείου, αποτελεί το κλειδί για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ ςτο
νθπιαγωγείο ςτο πλαίςιο ενόσ κοινοφ οράματοσ.
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Β. ΚΟΠΟΚΕΛΑ
Γενικοί ςκοποί
κοπόσ του νθπιαγωγείου είναι θ ολόπλευρθ (ςωματικι, κοινωνικι, ςυναιςκθματικι
και γνωςτικι) ανάπτυξθ του παιδιοφ, θ ευθμερία του και θ διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτασ
του δθμοκρατικοφ πολίτθ. Θ εκπαίδευςθ ςτο νθπιαγωγείο, λαμβάνοντασ υπόψθ τα
αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ θλικίασ, προάγει τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων που
βοθκοφν το παιδί να ανταποκρικεί με κριτικό και δθμιουργικό τρόπο ςτισ προκλιςεισ του
περιβάλλοντοσ. Κζτει τισ βάςεισ για το μζλλον και εδραιϊνει κεμελιϊδεισ αξίεσ που
προάγουν τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ και τθν ατομικι και
ςυλλογικι υπευκυνότθτα, ςε μια ενταξιακι προοπτικι.
Σο νθπιαγωγείο ειςάγει το παιδί ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ και το βοθκά να
διαμορφϊςει ςταδιακά τθν ταυτότθτα του «μακθτι» και τθσ «μακιτριασ». Παράλλθλα
υποςτθρίηει τουσ γονείσ ι/και κθδεμόνεσ να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ του νζου τουσ
ρόλου ωσ γονείσ μακθτϊν/-τριϊν, κακϊσ εντάςςεται λειτουργικά ςτον ενιαίο ςχεδιαςμό
τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. το πλαίςιο αυτό, και για να τονιςτεί
θ αναδυόμενθ ταυτότθτα που δομοφν ςταδιακά τα παιδιά με τθ φοίτθςι τουσ ςτο
νθπιαγωγείο, ςτο Πρόγραμμα πουδϊν γίνεται αναφορά, κατά βάςθ, ςτον όρο «παιδί»,
αλλά και «μακθτισ/μακιτρια», εναλλακτικά.
Βαςικοφσ ςτόχουσ του νθπιαγωγείου, οι οποίοι λειτουργοφν, ταυτόχρονα, ωσ «κλειδιά
επιτυχίασ» για τθν εκπλιρωςθ τθσ κοινωνικοπαιδαγωγικισ αποςτολισ του, αποτελοφν:
− Θ ομαλι μετάβαςθ των παιδιϊν από το ςπίτι ι τον παιδικό ςτακμό ςτο νθπιαγωγείο και
από το νθπιαγωγείο ςτο δθμοτικό ςχολείο. Θ διευκόλυνςθ των παιδιϊν και των
οικογενειϊν να διαχειριςτοφν τισ ςθμαντικζσ αυτζσ μεταβάςεισ που βιϊνονται ςτο
πλαίςιο τθσ φοίτθςθσ ςτο νθπιαγωγείο αποτελεί ςθμαντικι παράμετρο για τθν
προςαρμογι των παιδιϊν ςτο νζο ςχολικό περιβάλλον και τθν επακόλουκθ μακθςιακι
τουσ εξζλιξθ.
− Θ διαςφάλιςθ των ςυνκθκϊν για τθν επιτυχθμζνθ πορεία κάκε παιδιοφ. Κάκε παιδί
αντιμετωπίηεται ωσ ξεχωριςτι οντότθτα, με μοναδικά χαρακτθριςτικά και ατομικοφσ
ρυκμοφσ μάκθςθσ και ανάπτυξθσ. Θ βιογραφία κάκε παιδιοφ, τα γνωςτικά του
αποκζματα και το πολιτιςμικό του κεφάλαιο, οι ικανότθτεσ, τα ενδιαφζροντα και οι
ανάγκεσ του αποτελοφν το ςθμείο εκκίνθςθσ για τα βιματα και τισ επιλογζσ των
νθπιαγωγϊν, ϊςτε το κάκε παιδί ξεχωριςτά να φτάςει ςτο μζγιςτο των δυνατοτιτων του,
να νιϊςει χαρά, ικανοποίθςθ, αυτοπεποίκθςθ και πλθρότθτα.
− Θ διαςφάλιςθ των ςυνκθκϊν για τθν επιτυχθμζνθ ςυμμετοχι κάκε εκπαιδευτικοφ και
κάκε ενιλικα ςτθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν. Οι νθπιαγωγοί κατά πρϊτον αλλά και όλοι
όςοι ςυμμετζχουν με διάφορουσ ρόλουσ ςτο νθπιαγωγείο, όπωσ για παράδειγμα γονείσ,
ειδικό εκπαιδευτικό προςωπικό κτλ., ενιςχφονται ςτο να αξιοποιοφν τισ δυνάμεισ τουσ, να
ςυνεργάηονται
αρμονικά
και
να
αναπτφςςουν
αίςκθμα
ικανοποίθςθσ,
αυτοαποτελεςματικότθτασ και ολοκλιρωςθσ ςε ςχζςθ με τον ρόλο τουσ ςτθν εκπαίδευςθ
και τθν ευθμερία των παιδιϊν.
− Θ λειτουργία του νθπιαγωγείου ωσ κοινότθτα μάκθςθσ. Οι νθπιαγωγοί προςαρμόηουν
το πρόγραμμα και τισ πρακτικζσ που εφαρμόηουν, ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτα
χαρακτθριςτικά, τα ενδιαφζροντα και τισ ανάγκεσ των παιδιϊν και των οικογενειϊν. Θ
λειτουργία και θ αποτελεςματικότθτα του νθπιαγωγείου ωσ κοινότθτασ μάκθςθσ
εξαρτϊνται από τθν φπαρξθ κοινοφ οράματοσ, τθ δζςμευςθ όλων όςοι εμπλζκονται για τθ
βελτίωςθ και αλλαγι και τον ςεβαςμό απζναντι ςτισ δυνατότθτεσ και τθ ςυμβολι όλων
των ςυμμετεχόντων.
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− Θ ιςχυρι και δθμοκρατικι θγεςία. Θ θγεςία του νθπιαγωγείου διαμορφϊνει το πλαίςιο
για τθν ανάπτυξθ κοινϊν ςτόχων και ςυνεργαςίασ μεταξφ όλων των εμπλεκομζνων ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία, ςτθρίηοντασ τισ ενζργειζσ τθσ ςε ζναν βακφτερο θκικό ςκοπό. Θ
ευκφνθ που αναλαμβάνουν οι νθπιαγωγοί για να διαςφαλίςουν τθ μάκθςθ των παιδιϊν
και τθν ευθμερία τθσ ςχολικισ κοινότθτασ διαπερνά τθν οργανωςιακι κουλτοφρα του
νθπιαγωγείου. τθ βάςθ αυτι προάγεται θ ανάλθψθ δράςεων που διαμορφϊνουν
υψθλζσ αλλά και ρεαλιςτικζσ προςδοκίεσ για τθ μάκθςθ, παρζχουν κίνθτρα προσ όλουσ
τουσ εμπλεκομζνουσ, υλοποιοφν τουσ ςτόχουσ του Προγράμματοσ πουδϊν, εμπνζουν
και διαχζουν το εκπαιδευτικό όραμα ςτθ ςχολικι και τθν ευρφτερθ κοινότθτα.

Γ. ΠΕΡΛΕΧΟΜΕΝΟ – ΚΕΜΑΣΛΚΑ ΠΕΔΛΑ
Σο περιεχόμενο τθσ μάκθςθσ ςτο νθπιαγωγείο οργανϊνεται ςε τζςςερα (4) Κεματικά
Πεδία ςτθ βάςθ τθσ ολιςτικισ προςζγγιςθσ τθσ μάκθςθσ, με ςτόχο τθν ανάδειξθ των
διεπιςτθμονικϊν ςυνδζςεων και τθν ενίςχυςθ τθσ διακεματικισ ενιαιοποίθςθσ. Οι
ικανότθτεσ του 21ου αιϊνα βρίςκονται ςτον πυρινα του Προγράμματοσ πουδϊν του
νθπιαγωγείου και διατρζχουν όλα τα Κεματικά Πεδία και τισ Κεματικζσ Ενότθτζσ του. Αν
και θ ανάπτυξθ των ικανοτιτων ζχει μία διά βίου προοπτικι, θ καλλιζργειά τουσ από τθν
προςχολικι θλικία ενζχει ςθμαντικά πλεονεκτιματα για τθ μετζπειτα εδραίωςι τουσ,
εξαιτίασ τθσ ςθμαςίασ των πρϊιμων μακθςιακϊν εμπειριϊν για τθν επιτυχθμζνθ πορεία
του παιδιοφ. Οι ικανότθτεσ αυτζσ δε κεωροφνται καινοφριεσ, ωςτόςο το περιεχόμενό τουσ
επικαιροποιείται και επαναπροςδιορίηεται μζςα από τισ ςθμαντικζσ αλλαγζσ που επιφζρει
ο 21οσ αιϊνασ και ςε ςχζςθ με το περιεχόμενο του προγράμματοσ του νθπιαγωγείου. Θ
ζννοια τθσ ικανότθτασ ςτο Πρόγραμμα πουδϊν του νθπιαγωγείου χρθςιμοποιείται
ταυτόςθμα με τθν ζννοια τθσ επάρκειασ και αντιμετωπίηεται ωσ μία δυναμικι διαδικαςία, θ
οποία περιλαμβάνει τθν επιλογι, τθν ενεργοποίθςθ και τον ςυντονιςμό ενόσ ςυνδυαςμοφ
γνϊςεων, ςτάςεων και δεξιοτιτων, που απαιτοφνται προκειμζνου τα παιδιά να
ανταποκρίνονται αποτελεςματικά ςτισ μακθςιακζσ προκλιςεισ. υγκεκριμζνα:
α) Οι γνϊςεισ περιγράφουν το «τι» τθσ μάκθςθσ και προςδιορίηονται ωσ μία ςειρά
εδραιωμζνων γενικότερων και ειδικότερων γνωςτικϊν ςτοιχείων, ιδεϊν, εννοιϊν, κεωριϊν,
ςχθμάτων, γεγονότων, δεδομζνων και πλθροφοριϊν, που πρζπει να οικοδομθκοφν και να
κατακτθκοφν προκειμζνου τα παιδιά να αναγνωρίηουν και να αντιλαμβάνονται μία
ςυγκεκριμζνθ περίςταςθ, ζνα αντικείμενο ι μία κατάςταςθ.
β) Οι δεξιότθτεσ περιγράφουν το «πϊσ» τθσ μάκθςθσ και αποτελοφν ζνα ςφνολο επιμζρουσ
διακριτϊν μονάδων ενζργειασ ι ςυμπεριφοράσ που ςυνάγονται από τισ αντίςτοιχεσ
γνϊςεισ και εφαρμόηονται με ζναν οργανωμζνο και δυναμικό τρόπο ςε κάκε ςυνκικθ.
γ) Οι ςτάςεισ περιγράφουν το «γιατί» τθσ μάκθςθσ και αντιςτοιχοφν ςε προδιακζςεισ,
τάςεισ, ςυναιςκιματα, αξίεσ, νοθτικζσ ςυνικειεσ, νοοτροπίεσ και μορφζσ ςυμπεριφοράσ
που απαιτοφν χρόνο και ςυςτθματικότθτα προκειμζνου να εδραιωκοφν και να
διαμορφϊςουν τον ςυνολικό προςανατολιςμό και τθν ανταπόκριςθ των παιδιϊν ςε
διαφορετικά πλαίςια και καταςτάςεισ.
το μοντζλο που υιοκετείται ςτο Πρόγραμμα πουδϊν προτείνεται μια
εργαλειοκικθ τεςςάρων (4) υποδοχϊν, ςε κακεμία από τισ οποίεσ εμπεριζχονται τρεισ (3)
κατθγορίεσ βαςικϊν ικανοτιτων. Οι κατθγορίεσ ικανοτιτων οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτισ
επιμζρουσ υποδοχζσ δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενεσ, αλλά αλλθλοςυνδζονται, ζτςι,
ϊςτε να μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε πολλοφσ και διαφορετικοφσ ςυνδυαςμοφσ,
εξυπθρετϊντασ τθ μακθςιακι διαδικαςία:
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α) εργαλεία ςκζψθσ: 1. κριτικι ςκζψθ, 2. δθμιουργικότθτα, 3. επίλυςθ προβλιματοσ και
ςτοχαςτικι λιψθ αποφάςεων
β) εργαλεία επιςτιμθσ και τεχνολογίασ: 1. καινοτομία, 2. υπολογιςτικι ςκζψθ, 3.
ςχεδιαςτικι και καταςκευαςτικι ικανότθτα
γ) εργαλεία ηωισ: 1. προςωπικι ενδυνάμωςθ και κοινωνικι ευκφνθ, 2. ιδιότθτα του πολίτθ,
3. ευελιξία, προςαρμοςτικότθτα και ανκεκτικότθτα
δ) εργαλεία μάκθςθσ: 1. επικοινωνία, 2. ςυνεργαςία, 3. μακαίνω πϊσ να μακαίνω –
μεταγνϊςθ.
Οι ικανότθτεσ που εμπεριζχονται ςτθν εργαλειοκικθ είναι εγκάρςιεσ και
διακεματικζσ, αναπτφςςονται ςε όλα τα μακθςιακά πλαίςια και λειτουργοφν
ςυμπλθρωματικά για τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ των παιδιϊν και ενιςχυτικά για τον ρόλο
τουσ ωσ αυριανϊν πολιτϊν του ζκνουσ και του κόςμου. Θ προςχολικι εκπαίδευςθ, υπό το
πρίςμα τθσ ανάπτυξθσ των βαςικϊν ικανοτιτων, βρίςκεται ςε ςυςτοιχία με τισ αρχζσ τθσ
ολιςτικισ ανάπτυξθσ και μάκθςθσ που υιοκετεί το Πρόγραμμα πουδϊν. Ο
προςανατολιςμόσ αυτόσ αντανακλάται ςτθ φιλοςοφία οργάνωςθσ του περιεχομζνου τθσ
μάκθςθσ ςτα τζςςερα (4) Κεματικά Πεδία και ςτισ Κεματικζσ Ενότθτεσ που περιλαμβάνουν.
Κάκε Κεματικό Πεδίο περιλαμβάνει δφο (2) Κεματικζσ Ενότθτεσ εκτόσ από το 3ο
Κεματικό Πεδίο, Παιδί και Κετικζσ Επιςτιμεσ, ςτο οποίο ενςωματϊνονται τρεισ (3)
Κεματικζσ Ενότθτεσ. Θ οργάνωςθ αυτι των Κεματικϊν Πεδίων ςε Κεματικζσ Ενότθτεσ
βαςίηεται ςτθ φιλοςοφία και τθ ςθμαςία του να «γνωρίηει κανείσ τα μζρθ για να
κατανοιςει το όλο». Είναι ςθμαντικό οι νθπιαγωγοί να κατανοιςουν τα βαςικά γνωςτικά
πεδία, τισ ζννοιεσ και τισ ικανότθτεσ που επιδιϊκεται να αναπτυχκοφν ςε κάκε Κεματικι
Ενότθτα, ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να μποροφν να τισ προςεγγίςουν ολιςτικά με δυναμικό τρόπο.
Οι βαςικζσ ικανότθτεσ που αναμζνεται να αναπτυχκοφν ςε κάκε Κεματικό Πεδίο
προςδιορίηουν το πλαίςιο των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων που
περιγράφονται ςε κάκε Κεματικι Ενότθτα ςτθν Αναλυτικι Απεικόνιςθ του Προγράμματοσ
πουδϊν.
Σο περιεχόμενο τθσ μάκθςθσ οργανϊνεται ςτθ βάςθ του τι επιδιϊκεται να μάκουν τα
παιδιά, λαμβάνοντασ υπόψθ το αναπτυξιακό τουσ επίπεδο και τισ διαςυνδζςεισ μεταξφ των
κεμάτων και των εννοιϊν ςε κάκε Κεματικι Ενότθτα. Επιςθμαίνεται ότι οι μακθςιακζσ
επιδιϊξεισ και οι ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ που παρουςιάηονται ςε κάκε Κεματικι
Ενότθτα δεν αποτελοφν ζνα δεςμευτικό πλαίςιο για τισ/τουσ νθπιαγωγοφσ, οφτε «φλθ» που
πρζπει να καλυφκεί. Αυτό που ζχει ςθμαςία είναι οι επιλογζσ των νθπιαγωγϊν να
ανταποκρίνονται ςτα χαρακτθριςτικά των παιδιϊν και τισ ςυνκικεσ τθσ τάξθσ. Λαμβάνεται,
επίςθσ, υπόψθ ότι τα παιδιά δεν παρακολουκοφν για ζνα μόνο ςχολικό ζτοσ το
νθπιαγωγείο και ότι οι ίδιεσ ζννοιεσ και ικανότθτεσ μποροφν να αναπτυχκοφν μζςα από
διαφορετικζσ κεματικζσ και επιςτθμονικζσ διαςυνδζςεισ. Είναι ςθμαντικό οι νθπιαγωγοί να
επενδφουν ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ γνϊςεισ και να επιςτρζφουν ςτισ ίδιεσ ζννοιεσ μζςα από
άλλεσ, ενδεχομζνωσ, Κεματικζσ Ενότθτεσ, προχωρϊντασ ςε βάκοσ και αυξάνοντασ ςταδιακά
τον βακμό δυςκολίασ με βάςθ τισ αρχζσ τθσ ςπειροειδοφσ μάκθςθσ.
Αϋ Κεματικό Πεδίο: Παιδί και Επικοινωνία
Προετοιμάηοντασ τα παιδιά να αντιμετωπίςουν τισ προκλιςεισ τθσ ςφγχρονθσ
κοινωνικισ πραγματικότθτασ και να αποκωδικοποιιςουν τον κόςμο γφρω τουσ, θ
επικοινωνία ζχει ςθμαντικι κζςθ ςτο πρόγραμμα του νθπιαγωγείου. Σο Κεματικό Πεδίο
Παιδί και Επικοινωνία λαμβάνει υπόψθ τισ ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτουσ τρόπουσ με τουσ
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οποίουσ οι άνκρωποι παράγουν και μεταδίδουν νοιματα ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία,
ςτοχεφοντασ ςτθ διαμόρφωςθ μακθςιακϊν περιβαλλόντων που εξοικειϊνουν τα παιδιά με
ποικίλα εργαλεία για τθν επεξεργαςία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν για τθν εδραίωςθ
αμοιβαίασ κατανόθςθσ. Τιοκετείται θ προςζγγιςθ των πολυγραμματιςμϊν, θ οποία δίνει
ζμφαςθ ςε πολυτροπικά κείμενα και ςτθν ενςωμάτωςθ διαφόρων ςθμειωτικϊν
ςυςτθμάτων για τθν παραγωγι νοιματοσ και τθν αποτελεςματικι επικοινωνία ςτο πλαίςιο
κακθμερινϊν καταςτάςεων και αυκεντικϊν εμπειριϊν. το πλαίςιο των
πολυγραμματιςμϊν, ο κριτικόσ γραμματιςμόσ κατζχει ιδιαίτερθ κζςθ αντιμετωπίηοντασ το
κάκε κείμενο ωσ πολιτιςμικό προϊόν που εμπεριζχει ιδεολογικά και κοινωνικά
χαρακτθριςτικά, τα οποία είναι ςθμαντικό να λαμβάνονται υπόψθ, ϊςτε να γίνονται εισ
βάκοσ κατανοθτά τα μθνφματα που μεταφζρονται και να ςυηθτιοφνται υπό το πρίςμα
πολιτιςμικϊν, κοινωνικϊν και άλλων παραμζτρων.
Οι δφο Κεματικζσ Ενότθτεσ που ςυνιςτοφν το ςυγκεκριμζνο Κεματικό Πεδίο, θ
Γλϊςςα και οι Σεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ), ζχουν ρόλοκλειδί ςτο Πρόγραμμα πουδϊν και αποτελοφν τθ βάςθ για όλα τα Κεματικά Πεδία. Θ
Κεματικι Ενότθτα Γλϊςςα εςτιάηει ςτθν ανάπτυξθ βαςικϊν ικανοτιτων για τθν προφορικι,
γραπτι και πολυγλωςςικι επικοινωνία, οι οποίεσ κρίνονται ςθμαντικζσ για τθν
αποτελεςματικι ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτα διάφορα πεδία δράςθσ τουσ ςτο ςχολικό και
ευρφτερο κοινωνικοπολιτιςμικό περιβάλλον και αποτελοφν προχπόκεςθ για τθν
αποτελεςματικι μάκθςθ ςε ςχζςθ με όλεσ τισ άλλεσ Κεματικζσ Ενότθτεσ. Θ Κεματικι
Ενότθτα ΣΠΕ δίνει ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ ικανοτιτων που αφοροφν τθν εξοικείωςθ των
παιδιϊν με τθ χριςθ ψθφιακϊν περιβαλλόντων και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων διαχείριςθσ
τθσ πλθροφορίασ για τθν κάλυψθ διαφορετικϊν επικοινωνιακϊν αναγκϊν. Παράλλθλα,
βοθκά τα παιδιά να αναπτφξουν κριτικι ςτάςθ και ορκζσ ςυνικειεσ ςε ςχζςθ με τθν
αξιοποίθςθ των ΣΠΕ, προετοιμάηοντάσ τα κατάλλθλα ςε ςχζςθ με τισ προκλιςεισ τθσ
ψθφιακισ κοινωνίασ. Δίνει, επιπλζον, τθ δυνατότθτα μεταφοράσ τθσ μακθςιακισ εμπειρίασ
πζρα από τα ςτενά όρια τθσ ςχολικισ τάξθσ και διευκολφνει τα παιδιά, με κατάλλθλθ
κακοδιγθςθ από τισ/τουσ νθπιαγωγοφσ, να προβαίνουν ςε ενθμερωμζνεσ και υπεφκυνεσ
επιλογζσ για τα ηθτιματα που τα αφοροφν, κακϊσ επιτρζπει τθν πρόςβαςθ ςε ευρεία
γκάμα πλθροφοριϊν.
Οι βαςικζσ ικανότθτεσ που επιδιϊκεται και αναμζνεται να αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο
του ςυγκεκριμζνου Κεματικοφ Πεδίου και προςδιορίηουν τα περιεχόμενά του αναφζρονται
ςυνοπτικά ςτον ακόλουκο πίνακα:
Γνϊςεισ

Δεξιότθτεσ

τάςεισ

 μζςα και τρόποι μετάδοςθσ
νοιματοσ-πλθροφορίασ,
 πολλαπλζσ όψεισ των
προκζςεων πίςω από τα
νοιματα-πλθροφορίεσ,
 ςκζψεισ και ςυναιςκιματα
που δθμιουργοφν τα
κείμενα ςτουσ αποδζκτεσ,
 το πλαίςιο και θ ςυνκικθ
επικοινωνίασ διαμορφϊνουν
το είδοσ και τθ μορφι του
κειμζνου που κα παραχκεί.

 εςτιαςμζνθ αναηιτθςθ
ανάλογα με το είδοσ τθσ
πλθροφορίασ,
 επιλογι, ανάλυςθ και
ςφνκεςθ πλθροφοριϊν για
τθν κατανόθςθ και τθν
παραγωγι νοιματοσ,
 χριςθ κατάλλθλων
εργαλείων και μζςων για
δθμιουργικι ζκφραςθ και
αποτελεςματικι επικοινωνία
νοθμάτων,
 προςαρμογι τθσ
επικοινωνίασ ανάλογα με το
πλαίςιο και τισ ςυνκικεσ που
τθ διαμορφϊνουν.

 κριτικι αντιμετϊπιςθ τθσ
πλθροφορίασ,
 διάκεςθ εξοικείωςθσ με
διάφορα επικοινωνιακά
εργαλεία και εκφραςτικά
μζςα για τθν ενίςχυςθ τθσ
ικανότθτασ κατανόθςθσ και
αποτελεςματικισ μετάδοςθσ
των νοθμάτων,
 ωφζλιμθ και βζλτιςτθ χριςθ
των εργαλείων και των
μζςων παραγωγισ και
επικοινωνίασ νοιματοσ,
 ςθμαςία των πολιτιςμικϊν
αξιϊν ςτα κείμενα ςε ςχζςθ
με τον ςκοπό τθσ
επικοινωνίασ.
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Θ αξιοποίθςθ των ΣΠΕ και των πολυτροπικϊν κειμζνων ςτο πρόγραμμα του
νθπιαγωγείου ικανοποιεί τουσ ςτόχουσ τθσ ενταξιακισ και τθσ διαφοροποιθμζνθσ
προςζγγιςθσ που υιοκετοφνται ςτισ αρχζσ του Προγράμματοσ πουδϊν. Ανταποκρίνεται
ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ, τουσ τρόπουσ και τον ρυκμό που μακαίνουν τα παιδιά
προςφζροντασ αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ: α) ωσ προσ τθν πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία και τθ
γνϊςθ, β) ωσ προσ τα είδθ ερεκιςμάτων (π.χ. γλωςςικά, ακουςτικά, εικονικά, απτικά,
κινθτικά κτλ.) και γ) ωσ προσ τα εκφραςτικά μζςα, ενιςχφοντασ τθ δθμιουργικότθτα, τθν
καινοτομία και τθν ενεργό ςυμμετοχι, κακϊσ το περιεχόμενο του ςυγκεκριμζνου
Κεματικοφ Πεδίου αλλθλεπιδρά με και ενςωματϊνεται λειτουργικά ςτα υπόλοιπα
Κεματικά Πεδία.
Βϋ Κεματικό Πεδίο: Παιδί, Εαυτόσ και Κοινωνία
το πλαίςιο τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ που μεταβάλλεται ςυνεχϊσ και προβάλλει
ποικίλεσ προκλιςεισ ςτα άτομα και ςτισ ομάδεσ ςε τοπικό, εκνικό και παγκόςμιο επίπεδο,
τα παιδιά από τθν προςχολικι θλικία υποςτθρίηονται να δομιςουν μια κετικι αντίλθψθ για
τον εαυτό τουσ, να κατανοιςουν και να αλλθλεπιδράςουν με το περιβάλλον και να
αναπτφξουν δράςεισ με ςτόχο να ανταποκρικοφν αποτελεςματικά ςτισ ποικίλεσ προκλιςεισ
του. Σο νθπιαγωγείο μπορεί να ςυμβάλει κακοριςτικά ςτθ διαμόρφωςθ υπεφκυνων και
ενεργϊν πολιτϊν, τθν προαγωγι τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ και τθν καλλιζργεια αξιϊν με
ανκρωπιςτικι βάςθ.
Σο Κεματικό Πεδίο Παιδί, Εαυτόσ και Κοινωνία δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ, ϊςτε
τα παιδιά να αντιλθφκοφν τισ ςυνδζςεισ ανάμεςα ςτον εαυτό τουσ και ςτουσ άλλουσ, τα
διάφορα επίπεδα τθσ κοινωνικισ οργάνωςθσ και το πλαίςιο τθσ κακθμερινισ εμπειρίασ.
Προάγει τθν επεξεργαςία ηθτθμάτων που το απαςχολοφν ςε ςχζςθ με τθν προςωπικι
ανάπτυξθ και τθ δράςθ τουσ, ατομικι και ςυλλογικι, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να κζτουν
ςτόχουσ που αποςκοποφν ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ, τθν προςωπικι, κοινωνικι και
περιβαλλοντικι ςυνειδθτοποίθςθ και τθν ευθμερία. Εςτιάηει ςτθ ςυναιςκθματικι
ενδυνάμωςθ των παιδιϊν, προωκϊντασ και υποςτθρίηοντασ πρακτικζσ ςυναιςκθματικοφ
εγγραμματιςμοφ, ϊςτε τα παιδιά να αναγνωρίηουν και να διαχειρίηονται τα δικά τουσ
ςυναιςκιματα, να κατανοοφν τθ ςυναιςκθματικι κατάςταςθ των άλλων και να ςυηθτοφν
τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν ςτθν κακθμερινι τουσ εμπειρία, αλλά και ςε ςχζςθ με
κοινωνικά και περιβαλλοντικά ηθτιματα που τα απαςχολοφν. Με δεδομζνο ότι θ
διαμόρφωςθ του ενεργοφ πολίτθ δε ςυνιςτά μία απλι ατομικι διαδικαςία, αλλά
ςυντελείται μζςω τθσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ, ο κοινωνικόσ γραμματιςμόσ παρζχει τα
εργαλεία για τθν επεξεργαςία τθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ και τθν καλλιζργεια
γνϊςεων, δεξιοτιτων και ςτάςεων που προάγουν τθν επικοινωνία, τθ ςυνεργαςία, τθν
ενεργό ςυμμετοχι και τθν αμοιβαία κατανόθςθ, ϊςτε να καταςτοφν τα παιδιά πολιτιςμικά
εγγράμματοι και ςυνειδθτοποιθμζνοι πολίτεσ, ςτο πλαίςιο πάντα τθσ αναπτυξιακισ τουσ
ωριμότθτασ.
Οι δφο Κεματικζσ Ενότθτεσ, Προςωπικι και Κοινωνικοςυναιςκθματικι Ανάπτυξθ
και Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ, αλλθλοςυμπλθρϊνονται, προκειμζνου να διαμορφϊςουν τισ
κατάλλθλεσ μακθςιακζσ εμπειρίεσ που προωκοφν τθν ανάπτυξθ ςε ενδοατομικό,
διαπροςωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Θ Κεματικι Ενότθτα Προςωπικι και
Κοινωνικοςυναιςκθματικι Ανάπτυξθ εςτιάηει ςτθν καλλιζργεια ιςχυρισ αυτοαντίλθψθσ,
που επιτρζπει ςτα παιδιά να κατανοιςουν τον εαυτό τουσ και τισ δυνατότθτζσ τουσ και να
αναπτφξουν μια κετικι αυτοεικόνα και εςωτερικά κίνθτρα για να μακαίνουν και να
βελτιϊνονται ςυνεχϊσ. τθ Κεματικι Ενότθτα Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ παρζχονται ευκαιρίεσ
για τθν επεξεργαςία εννοιϊν και ςχζςεων που ξεπερνοφν τα ςτενά πλαίςια των
διαπροςωπικϊν εμπειριϊν και προάγονται ςυλλογικζσ διαδικαςίεσ για τθν ανάπτυξθ του
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θκικοφ και κοινωνικοφ εαυτοφ. Δίνεται ζμφαςθ ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των παιδιϊν αλλά
και ςτθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν ςε ηθτιματα τθσ άμεςθσ εμπειρίασ τουσ, ςε ςχζςθ με
ευρφτερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κζματα που αφοροφν τθν αειφόρο ανάπτυξθ, για
τθν προαγωγι τθσ ενεργοφ και υπεφκυνθσ ςυμμετοχισ και δράςθσ τουσ.
Οι βαςικζσ ικανότθτεσ που επιδιϊκεται και αναμζνεται να αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο
του ςυγκεκριμζνου Κεματικοφ Πεδίου αναφζρονται ςυνοπτικά ςτον ακόλουκο πίνακα:
Γνϊςεισ

Δεξιότθτεσ

τάςεισ

 προςωπικά και κοινωνικά
χαρακτθριςτικά και
ςυμβάςεισ,
 ατομικζσ επιλογζσ και
αντίκτυποσ ςτο περιβάλλον,
κοινωνικό και φυςικό,
 ςυναιςκθματικόσ κόςμοσ και
ςυμπεριφορά,
 κοινωνικι οργάνωςθ και
διαδικαςίεσ λιψθσ
αποφάςεων.

 διερεφνθςθ και καταγραφι
παραγόντων που
διαμορφϊνουν τθν ατομικι
και κοινωνικι εμπειρία,
 επιλογι κατάλλθλων τρόπων
επικοινωνίασ και
προςαρμογι τθσ
ςυμπεριφοράσ,
 ςυγκριτικι διερεφνθςθ
κοινωνικϊν καταςτάςεων και
περιβαλλοντικϊν
φαινομζνων που ςυνδζονται
με τθν ανκρϊπινθ
δραςτθριότθτα,
 διατφπωςθ προτάςεων για
τθν επίλυςθ ηθτθμάτων που
αφοροφν το άτομο και τθν
ομάδα,
 λιψθ αποφάςεων και
υπεφκυνθ ςυμπεριφορά.

 κατανόθςθ του εαυτοφ και
ςθμαςία κετικισ
αλλθλεπίδραςθσ με τουσ
άλλουσ,
 αντιμετϊπιςθ τθσ
διαφορετικότθτασ ωσ
πλεονζκτθμα για τθν
προςωπικι και κοινωνικι
ανάπτυξθ,
 ανάπτυξθ πανανκρϊπινων
αξιϊν, όπωσ ελευκερία,
ειρινθ, υπευκυνότθτα,
ςεβαςμόσ, αλλθλεγγφθ,
 εκτίμθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ
ιςτορικισ εξζλιξθσ ωσ βάςθ
για τθ μελλοντικι πορεία ςε
ατομικό και ςυλλογικό
επίπεδο,
 υπεφκυνθ ςτάςθ απζναντι
ςτα προβλιματα και
εφαρμογι δθμοκρατικϊν
διαδικαςιϊν ςτισ αποφάςεισ,
 κριτικι ςτάςθ και ενεργόσ
δράςθ για τθν αειφόρο
ανάπτυξθ.

Θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, θ διαμόρφωςθ ςτάςεων που βαςίηονται ςε
πανανκρϊπινεσ αξίεσ παράλλθλα με τθν ενίςχυςθ των προςωπικϊν ικανοτιτων που
αφοροφν τθν ενδυνάμωςθ των παιδιϊν, τθ ςυναιςκθματικι τουσ επίγνωςθ και τθ
διαχείριςθ των διαπροςωπικϊν τουσ ςχζςεων και των κοινωνικϊν αλλθλεπιδράςεων,
ςυντελοφν ςτθ διαμόρφωςθ ενταξιακισ κουλτοφρασ. Οι μακθςιακζσ εμπειρίεσ που
προωκοφνται ςτο ςυγκεκριμζνο Κεματικό Πεδίο διαμορφϊνουν το κατεξοχιν
ανκρωποκεντρικό και ενταξιακό πλαίςιο ατομικισ, ςυλλογικισ ζκφραςθσ και κετικισ
κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ, το οποίο χαρακτθρίηει το Πρόγραμμα πουδϊν και
αξιοποιείται ςε όλεσ τισ Κεματικζσ Ενότθτεσ.
Γϋ Κεματικό Πεδίο: Παιδί και Κετικζσ Επιςτιμεσ
Σα παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ ζχουν ιδθ αναπτφξει φυςικι περιζργεια για τον
κόςμο που τα περιβάλλει, ενϊ παράλλθλα δομοφν τθν αντίλθψθ και τθν κατανόθςι τουσ
για το περιβάλλον αξιοποιϊντασ ιδζεσ και πρακτικζσ που αφοροφν τθν παρατιρθςθ και
ερμθνεία του φυςικοφ, τεχνθτοφ και κοινωνικοφ κόςμου. Οι πρϊιμεσ αυτζσ ιδζεσ και
αναπαραςτάςεισ που ςχθματίηουν τα παιδιά βιωματικά είναι αυτζσ που κα αποτελζςουν τθ
βάςθ για τθ μελζτθ και τθ ςταδιακι ανάπτυξθ των εννοιϊν και των διαδικαςιϊν ςτο
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πρόγραμμα του νθπιαγωγείου για τισ κετικζσ επιςτιμεσ. Μζςα από αυκεντικζσ και
αναπτυξιακά κατάλλθλεσ μακθςιακζσ εμπειρίεσ που βαςίηονται ςτθ διερευνθτικι μάκθςθ
και αξιοποιοφν το παιχνίδι, επιδιϊκεται θ υιοκζτθςθ ορκισ ςτάςθσ απζναντι ςτον
επιςτθμονικό τρόπο ςκζψθσ.
Σο Κεματικό Πεδίο Παιδί και Κετικζσ Επιςτιμεσ εςτιάηει ςτισ κοινζσ διαδικαςίεσ που
λαμβάνουν χϊρα δυναμικά, αλλθλεπιδραςτικά και ςυμπλθρωματικά, όταν τα παιδιά
οικοδομοφν τισ ζννοιεσ ςτα Μακθματικά, ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ και τθν Σεχνολογία
Καταςκευϊν. το πλαίςιο τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ οδθγοφνται ςταδιακά ςτθ
ςυςτθματοποίθςθ τθσ ςκζψθσ, κακϊσ επεξεργάηονται ζννοιεσ και μεκόδουσ των επιςτθμϊν
μζςα από κακθμερινζσ καταςτάςεισ και προβλιματα που καλοφνται να επιλφςουν. Θ/Ο
νθπιαγωγόσ, ςε ρόλο διευκολυντι, υποςτθρίηει τα παιδιά, με τθ χριςθ κατάλλθλων
ερωτθμάτων προσ διερεφνθςθ, να πειραματιςτοφν χρθςιμοποιϊντασ τθ φανταςία και τθ
δθμιουργικότθτά τουσ, ϊςτε να ανακαλφψουν τθ νζα γνϊςθ. Κατανοϊντασ το πϊσ ζνα
πρόβλθμα τθσ κακθμερινότθτασ μπορεί να μετατραπεί ςε μακθματικό πρόβλθμα,
ενιςχφεται ο μακθματικόσ γραμματιςμόσ υπό το πρίςμα τθσ κοινωνικοπολιτιςμικισ
προςζγγιςθσ, ενϊ παράλλθλα μεταςχθματίηεται ςε εργαλείο μάκθςθσ για τισ Φυςικζσ
Επιςτιμεσ. Σα Μακθματικά προςφζρουν το ςφςτθμα των ενεργειϊν, ενϊ οι Φυςικζσ
Επιςτιμεσ αποτελοφν το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο τα παιδιά κατανοοφν τον κόςμο και τα
φαινόμενα και δρουν ςτθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα. Επιπρόςκετα, θ Κεματικι Ενότθτα
Σεχνολογία Καταςκευϊν αποτελεί τθν πρακτικι εφαρμογι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν,
κακϊσ αυτζσ οι δφο μακθςιακζσ περιοχζσ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ και οι γνϊςεισ και
δεξιότθτεσ που απορρζουν από τον ςυνδυαςμό τουσ παρζχουν ςτα παιδιά τισ βάςεισ, τα
απαραίτθτα εφόδια και τισ ευκαιρίεσ που χρειάηονται για να αντεπεξζλκουν ςτον ςφνκετο
και απαιτθτικό ςφγχρονο κόςμο ωσ επιςτθμονικά εγγράμματοι πολίτεσ. Οι νθπιαγωγοί
βοθκοφν τα παιδιά να οικοδομοφν ςταδιακά τισ ζννοιεσ αναδεικνφοντασ τισ ςυνδζςεισ
μεταξφ των τριϊν Κεματικϊν Πεδίων και να επανζρχονται ςε αυτζσ αναλφοντασ
περιςςότερεσ ι δυςκολότερεσ διαςτάςεισ λαμβάνοντασ πάντα υπόψθ τι ζχει κατακτθκεί
από τα παιδιά και ποιεσ είναι προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για να
προχωριςουν περαιτζρω.
Οι βαςικζσ ικανότθτεσ που επιδιϊκεται και αναμζνεται να αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο
του ςυγκεκριμζνου Κεματικοφ Πεδίου αναφζρονται ςυνοπτικά ςτον ακόλουκο πίνακα:
Γνϊςεισ

Δεξιότθτεσ

τάςεισ

 ζννοιεσ του χϊρου και του
χρόνου ωσ ςφςτθμα,
 ζννοιεσ των αρικμϊν,
 μετριςεισ,
 φυςικά φαινόμενα,
 ηωντανοί οργανιςμοί,
 χαρακτθριςτικά και ιδιότθτεσ
υλικϊν ςωμάτων,
 Γθ, πλανιτεσ και διάςτθμα,
 ςφγχρονα και παραδοςιακά
εργαλεία,
 τεχνολογικά επιτεφγματα,
ανακαλφψεισ και
επιςτιμονεσ.

 επιλογι και χριςθ
κατάλλθλου εξειδικευμζνου
λεξιλογίου,
 παρατιρθςθ φαινομζνων
φυςικοφ και τεχνθτοφ
κόςμου,
 ςυλλογι, ανάλυςθ, ερμθνεία
και παρουςίαςθ δεδομζνων
με πολλαπλζσ μορφζσ,
 διατφπωςθ και ζλεγχοσ
υποκζςεων,
 δθμιουργία ςυνδζςεων
ποςοτικισ, ποιοτικισ και
αιτιϊδουσ ςχζςθσ,
 επιλογι βζλτιςτθσ λφςθσ και
διατφπωςθ ςυμπεραςμάτων,
 ταξινόμθςθ και χειριςμόσ
απλϊν εργαλείων,
 επίλυςθ καταςκευαςτικϊν
προβλθμάτων.

 ςυνειδθτοποίθςθ τθσ κετικισ
ςυμβολισ των επιςτθμϊν
ςτθν κακθμερινι ηωι των
ανκρϊπων,
 αξιοποίθςθ τθσ
επιςτθμονικισ γνϊςθσ για
τθν κατανόθςθ του φυςικοφ,
τεχνολογικοφ και κοινωνικοφ
κόςμου,
 εκτίμθςθ τθσ ςυνειςφοράσ
των πολιτιςμϊν ςτθν εξζλιξθ
των επιςτθμϊν,
 κετικι ςτάςθ και υπεφκυνθ
δράςθ απζναντι ςτο
περιβάλλον,
 προβλθματιςμόσ ςε ςχζςθ με
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ι
αρνθτικι/κακι χριςθ τθσ
επιςτιμθσ και των
επιτευγμάτων τθσ.
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το πλαίςιο των μακθςιακϊν εμπειριϊν που αναπτφςςονται ςε ςχζςθ με το
περιεχόμενο και τισ επιδιϊξεισ των κετικϊν επιςτθμϊν, το φυςικό και ψθφιακό περιβάλλον
του νθπιαγωγείου εμπλουτίηεται με ςφμβολα και εργαλεία, φυςικά και τεχνθτά, και
αξιοποιείται θ φυςικι περιζργεια των παιδιϊν για παρατιρθςθ και ερμθνεία κατά τθ
μελζτθ των φαινομζνων. Διαμορφϊνεται, με αυτόν τον τρόπο, ζνα ανοιχτό πεδίο μάκθςθσ
και προςφζρεται ζνα μεγάλο εφροσ επιλογϊν, ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα διαφοροποιθμζνο
μακθςιακό περιβάλλον και να επιτευχκεί θ ικανοποίθςθ των ςτόχων τθσ ενταξιακισ
προςζγγιςθσ που υιοκετείται ςτο Πρόγραμμα πουδϊν.
Δϋ Κεματικό Πεδίο: Παιδί, ϊμα, Δθμιουργία και Ζκφραςθ
Θ κινθτικι και αιςκθτικι εμπειρία αναφζρεται ςε μία ιδιαίτερθ μορφι κατανόθςθσ
του κόςμου και αντίδραςθσ ςτα ερεκίςματα του περιβάλλοντοσ, που εμπλζκει εξίςου το
ςϊμα, το μυαλό και το ςυναίςκθμα ςε μακθςιακζσ εμπειρίεσ που είναι βακιά ανανεωτικζσ
για τα παιδιά και προςφζρουν ποικίλεσ ευκαιρίεσ εξερεφνθςθσ και δθμιουργίασ. το
πλαίςιο του Κεματικοφ Πεδίου Παιδί, ϊμα, Δθμιουργία και Ζκφραςθ, το ανκρϊπινο
ςϊμα και θ κίνθςθ εμπλζκονται ςε ποικίλεσ ψυχοκινθτικζσ και καλλιτεχνικζσ εμπειρίεσ που
παρζχουν ςτα παιδιά τα εργαλεία και τα μζςα να επεξεργαςτοφν τον κόςμο και να
εκφράςουν τισ ιδζεσ και τα ςυναιςκιματά τουσ, επενεργϊντασ ςτο περιβάλλον με
εναλλακτικοφσ, ευφάνταςτουσ και δθμιουργικοφσ τρόπουσ.
Θ διαδικαςία αυτι κζτει τα κεμζλια για τθν ανάπτυξθ του ςωματικοφ και αιςκθτικοφ
γραμματιςμοφ, κακϊσ τα παιδιά επιδεικνφουν ευαιςκθςία και αναπτφςςουν ικανότθτα
ερμθνείασ απζναντι ςε κάκε μορφι κινθτικισ και καλλιτεχνικισ εμπειρίασ. τόχοσ είναι θ
προαγωγι τθσ γνωςτικισ, εκφραςτικισ, ςυναιςκθματικισ, ςτοχαςτικισ και επικοινωνιακισ
αλλθλεπίδραςθσ με το φυςικό και κοινωνικό περιβάλλον, αποδίδοντασ προςωπικό νόθμα
και αξία ςτο βίωμα και ςτθν αιςκθτικι εμπειρία που προκαλείται μζςα από κατάλλθλεσ
κινθτικζσ και καλλιτεχνικζσ μακθςιακζσ καταςτάςεισ.
Οι δφο Κεματικζσ Ενότθτεσ που ςυνιςτοφν το ςυγκεκριμζνο Κεματικό Πεδίο, θ
Κινθτικι Αγωγι και οι Σζχνεσ, αλλθλοςυμπλθρϊνονται προκειμζνου να προωκιςουν τθν
κινθτικι και καλλιτεχνικι ζκφραςθ των παιδιϊν και να προάγουν τθν απόκτθςθ διά βίου
ςυνθκειϊν πνευματικισ εγριγορςθσ, καλαιςκθςίασ και ςωματικισ ευθμερίασ. Θ Κεματικι
Ενότθτα Κινθτικι Αγωγι προάγει τθν ποιότθτα και τθν υγεία ςε ποικίλουσ τομείσ τθσ
κακθμερινισ και ςωματικισ τουσ δραςτθριοποίθςθσ. το πλαίςιο αυτό, ο ακλθτιςμόσ και θ
ακλθτικι και πολιτιςτικι παράδοςθ λειτουργοφν ωσ γζφυρεσ ανάμεςα ςτο παρελκόν και το
παρόν δθμιουργϊντασ κίνθτρα ςτα παιδιά για ςυμμετοχι ςε οργανωμζνεσ και
δθμιουργικζσ ψυχοκινθτικζσ εμπειρίεσ που ζχουν νόθμα γι’ αυτά. τθ Κεματικι Ενότθτα
Σζχνεσ παρζχονται ςτα παιδιά ευκαιρίεσ δθμιουργικισ αναπαράςταςθσ και επικοινωνίασ
των ιδεϊν και των ςυναιςκθμάτων τουσ. Οι ςτόχοι τθσ ενότθτασ επικεντρϊνονται ςτθν
ανάπτυξθ τθσ οπτικισ, ακουςτικισ και αιςκθτικισ αντίλθψθσ, ςτθν ενεργοποίθςθ τθσ
φανταςίασ και τθσ κριτικισ ςκζψθσ των παιδιϊν, μζςα από τθν επαφι με ςθμαντικά ζργα
τθσ παγκόςμιασ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και ποικίλα ερεκίςματα που καλλιεργοφν το
αιςκθτικό τουσ κριτιριο. Παράλλθλα ο δθμιουργικόσ ςυνδυαςμόσ υλικϊν και μζςων
ενκαρρφνει τον μεταςχθματιςμό των προςωπικϊν βιωμάτων των παιδιϊν ςε καλλιτεχνικι
ζκφραςθ, ςυμβάλλοντασ ςτθν ανάπτυξθ ενεργϊν πολιτϊν που διαχειρίηονται τισ
προκλιςεισ τθσ κακθμερινότθτασ με ευαιςκθςία, επινοθτικότθτα και επιδεξιότθτα.
Οι βαςικζσ ικανότθτεσ που επιδιϊκεται και αναμζνεται να αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο
του ςυγκεκριμζνου Κεματικοφ Πεδίου και προςδιορίηουν τα περιεχόμενά του αναφζρονται
ςυνοπτικά ςτον ακόλουκο πίνακα:
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Γνϊςεισ

Δεξιότθτεσ

τάςεισ

 υλικά και μζςα κίνθςθσ και
καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ,
 ςτοιχεία αρμονίασ,
αναλογίασ, ςφνκεςθσ,
εκτζλεςθσ, ιςορροπίασ και
ρυκμοφ,
 τεχνικζσ ζκφραςθσ και
δθμιουργικισ
αναπαράςταςθσ του άμεςου
και ζμμεςου περιβάλλοντοσ,
 μορφζσ ςωματικισ,
εικαςτικισ, κεατρικισ και
μουςικισ δράςθσ ςε ςχζςθ
με το ιςτορικό, κοινωνικό και
πολιτιςμικό πλαίςιο.

 πειραματιςμόσ με
πρωτότυπα υλικά, φόρμεσ,
εργαλεία και τεχνοτροπίεσ,
 εξαγωγι ςυμπεραςμάτων
που αφοροφν τουσ ςκοποφσ
και τισ λειτουργίεσ τθσ τζχνθσ
και του ακλθτιςμοφ,
 επεξεργαςία και κατανόθςθ
τοπικϊν και οικουμενικϊν
ηθτθμάτων μζςω τθσ κίνθςθσ
και των αιςκιςεων,
 καλλιτεχνικι δθμιουργία,
ςωματικι ενζργεια και
δράςθ για τθν επίτευξθ
κοινωνικϊν αλλαγϊν.

 θ κινθτικι και αιςκθτικι
εμπειρία ωσ μακθςιακι
ευκαιρία προσ ζναν ιδιαίτερο
τρόπο ςκζψθσ και ςτάςθ
ηωισ,
 ευαιςκθςία και απόκριςθ
απζναντι ςτθ φυςικι και
πνευματικι ευεξία,
 ομαδικότθτα και ςυνεργαςία
για τθν οργάνωςθ ακλθτικϊν
και καλλιτεχνικϊν δράςεων
και εκδθλϊςεων,
 εκτίμθςθ τθσ φυςικισ και
πολιτιςτικισ δράςθσ ςε
τοπικό, εκνικό και παγκόςμιο
επίπεδο.

Θ αξιοποίθςθ τθσ κινθτικισ και αιςκθτικισ εμπειρίασ ςτο νθπιαγωγείο ικανοποιεί
τουσ ςτόχουσ τθσ ενταξιακισ προςζγγιςθσ, προςφζροντασ ποικίλεσ δθμιουργικζσ και
εξατομικευμζνεσ ευκαιρίεσ εμπλοκισ, που βοθκοφν όλα τα παιδιά να διατθριςουν το
ενδιαφζρον και τθ ςυμμετοχι ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. Λδιαίτερα ςτα μικρότερα παιδιά,
αλλά και ςε εκείνα που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ προςαρμογισ, θ κίνθςθ και θ
δθμιουργικι ζκφραςθ προάγουν τθν αίςκθςθ αποτελεςματικότθτασ και ελζγχου, ςτοιχεία
απαραίτθτα για τθν ενταξιακι τουσ προοπτικι ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Σο
περιεχόμενο του ςυγκεκριμζνου Κεματικοφ Πεδίου αλλθλεπιδρά με και ενςωματϊνεται
λειτουργικά ςτισ υπόλοιπεσ Κεματικζσ Ενότθτεσ διευρφνοντασ τισ δυνατότθτεσ γνωςτικισ
ευελιξίασ και επίλυςθσ αυκεντικϊν προβλθμάτων με δθμιουργικότθτα και φανταςία.

Δ. ΔΛΔΑΚΣΛΚΘ ΠΛΑΛΛΩΘ – ΧΕΔΛΑΜΟ ΜΑΚΘΘ
Διαδικαςίεσ μάκθςθσ ςτο νθπιαγωγείο
Οι νθπιαγωγοί καλοφνται να ςυνδυάςουν αρμονικά τθ κεωρία με τθν πράξθ, ϊςτε οι
διδακτικοί ςχεδιαςμοί και οι μακθςιακζσ καταςτάςεισ που οργανϊνουν να είναι υψθλισ
ποιότθτασ και να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ και τισ δυνατότθτεσ των παιδιϊν του
νθπιαγωγείου. Επιςθμαίνεται ότι θ διδακτικι πλαιςίωςθ ςτο νθπιαγωγείο δεν ταυτίηεται με
τθ ςτενι χριςθ του όρου διδαςκαλία, όπωσ εφαρμόηεται ςε άλλεσ βακμίδεσ τθσ
εκπαίδευςθσ. Αναφζρεται ςτθ ςυςτθματικι διαδικαςία ςχεδιαςμοφ, υλοποίθςθσ και
αξιολόγθςθσ δραςτθριοτιτων που είναι αναπτυξιακά κατάλλθλεσ, βαςίηονται ςτθ
διερεφνθςθ και ςτο παιχνίδι, προάγουν τθ ςυνεργαςία και λαμβάνουν υπόψθ το
κοινωνικοπολιτιςμικό υπόβακρο και τισ διαφοροποιθμζνεσ ανάγκεσ των παιδιϊν ςτο
πλαίςιο τθσ ενταξιακισ εκπαίδευςθσ.
Οι δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ εμπλζκονται ενεργά τα παιδιά είναι αναπτυξιακά
κατάλλθλεσ όταν λαμβάνουν υπόψθ τον ρυκμό ανάπτυξθσ κάκε παιδιοφ, ενιςχφουν τθν
πρωτοβουλία του, ζχουν τθν απαιτοφμενθ διάρκεια και επαναλαμβάνουν τισ ζννοιεσ,
ενςωματϊνοντασ κάκε φορά το βζλτιςτο ςτάδιο δυςκολίασ, ϊςτε να οδθγοφν ςε διαρκι
βελτίωςθ και αλλαγι. Θ γνϊςθ των αναπτυξιακϊν χαρακτθριςτικϊν των παιδιϊν του
νθπιαγωγείου αλλά και του τρόπου που τα χαρακτθριςτικά αυτά αλλθλεπιδροφν με τα
ςτοιχεία και τισ διεργαςίεσ του περιβάλλοντοσ είναι απαραίτθτθ για τισ/τουσ νθπιαγωγοφσ,
κακϊσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να αντιλαμβάνονται τισ παραμζτρουσ και τουσ
παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ μακθςιακι πορεία των παιδιϊν. Λδιαίτερα ςθμαντικι για τθ
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διαμόρφωςθ κατάλλθλων μακθςιακϊν εμπειριϊν είναι θ κατανόθςθ των ατομικϊν
διαφορϊν και τθσ επίδραςθσ του κοινωνικοπολιτιςμικοφ πλαιςίου, το οποίο μπορεί να
διαφοροποιεί τον τρόπο που μακαίνει και εξελίςςεται ζνα παιδί. Επιπλζον, επιςθμαίνεται θ
ανάγκθ να λαμβάνονται υπόψθ οι ειδικζσ μακθςιακζσ ανάγκεσ που μπορεί να προκφπτουν
εξαιτίασ μακθςιακϊν δυςκολιϊν, αναπθρίασ ι άλλων ειδικϊν ηθτθμάτων. Θ γνϊςθ αυτι
κακοδθγεί τόςο τον ςχεδιαςμό κατάλλθλων μακθςιακϊν περιβαλλόντων όςο και τθν
αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. Θ εκπαίδευςθ
των παιδιϊν για τθν ανάπτυξθ βαςικϊν ικανοτιτων του 21ου αιϊνα προχποκζτει τθ
διερευνθτικι και βακφτερθ μάκθςθ.
Διερευνθτικι μάκθςθ
Θ διερευνθτικι μάκθςθ αναφζρεται ςτθ μελζτθ ι και επίλυςθ κεμάτων,
ερωτθμάτων ι προβλθμάτων που αναδφονται από το πλαίςιο του φυςικοφ και κοινωνικοφ
περιβάλλοντοσ και εμπίπτουν ςτα ενδιαφζροντα των παιδιϊν, ςυνιςτϊντασ γνωςτικι
πρόκλθςθ για αυτά. Θ διακεματικι προςζγγιςθ που βρίςκεται ςτθ βάςθ τθσ διερευνθτικισ
μάκθςθσ αποτελεί το πλαίςιο επιλογισ που καταργεί τον κατακερματιςμό τθσ γνϊςθσ και
τθν αντιμετωπίηει ωσ ολότθτα. Θ κατάλυςθ των ορίων μεταξφ των επιμζρουσ επιςτθμονικϊν
πεδίων επιτρζπει τθν ενοποίθςθ των γνϊςεων που ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά ςε όλεσ τισ
επιςτιμεσ προωκϊντασ τθ διεπιςτθμονικι διαςφνδεςθ. Οι νθπιαγωγοί προάγουν τθ
διερευνθτικι μάκθςθ όταν:
− Τποςτθρίηουν τισ προςπάκειεσ των παιδιϊν να αντιμετωπίηουν ηθτιματα ι και
προβλιματα που ςυνδζονται με τον πραγματικό κόςμο και τισ άμεςεσ εμπειρίεσ τουσ
μζςα από μακθςιακζσ διαδικαςίεσ που ζχουν νόθμα για αυτά.
− Παρζχουν ευκαιρίεσ για ενεργό ςυμμετοχι ςε διερευνιςεισ που βοθκοφν τα παιδιά να
κατακτιςουν γνϊςεισ, να διαμορφϊςουν νζεσ ζννοιεσ και να αναπτφξουν δεξιότθτεσ
μζςα από το βίωμα και τθν επενζργεια ςτο περιβάλλον.
− Προωκοφν ωσ βαςικό πλαίςιο για τθν υλοποίθςθ των διερευνιςεων τισ κοινωνικζσ
ανταλλαγζσ ιδεϊν, γνϊςεων και εμπειριϊν μεταξφ των παιδιϊν και ανάμεςα ςτα παιδιά
και ςε άλλουσ ζμπειρουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ, όπωσ για παράδειγμα γονείσ, ειδικοφσ ςε
ζναν τομζα και άλλουσ επαγγελματίεσ.
− Οργανϊνουν μακθςιακζσ εμπειρίεσ ςτθ Ηϊνθ τθσ Επικείμενθσ Ανάπτυξθσ των παιδιϊν
βοθκϊντασ τα να κατακτιςουν μζςα από τισ διερευνιςεισ τουσ ολοζνα και πιο υψθλοφσ
αναπτυξιακοφσ και μακθςιακοφσ ςτόχουσ.
Θ διερευνθτικι μάκθςθ δφναται να λάβει διαφορετικζσ μορφζσ, ανάλογα με τον
βακμό υποςτιριξθσ που παρζχεται από τθ/τον νθπιαγωγό ωσ προσ τθν κακοδιγθςθ των
παιδιϊν ςτον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ μιασ διερεφνθςθσ. Σα παιδιά χρειάηεται να
μεταβαίνουν ςταδιακά από τισ πιο δομθμζνεσ από τθ/τον νθπιαγωγό ςτισ πιο ανοιχτοφ
τφπου διερευνιςεισ. Λδιαίτερα ςθμαντικι κρίνεται, ςτο πλαίςιο των διερευνιςεων που
πραγματοποιοφν τα παιδιά, θ αξιοποίθςθ του λάκουσ ωσ παιδαγωγικό εργαλείο,
αναπτφςςοντασ κετικι ςτάςθ και εςωτερικά κίνθτρα για τθ μάκθςθ.
Παιγνιϊδθσ μάκθςθ
Σα παιδιά αναπτφςςουν εςωτερικά κίνθτρα για τθ μάκθςθ και εμπλζκονται ενεργά
ςτισ δραςτθριότθτεσ, όταν αυτζσ εμπεριζχουν παιγνιϊδθ χαρακτθριςτικά ι ζχουν
παιγνιϊδθ διάκεςθ. Οι νθπιαγωγοί οργανϊνουν κατάλλθλεσ μακθςιακζσ καταςτάςεισ
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λαμβάνοντασ υπόψθ 6 βαςικά χαρακτθριςτικά του παιχνιδιοφ, που προςδίδουν ςτθ
μακθςιακι διαδικαςία παιγνιϊδθ διάκεςθ:
α) εςτίαςθ ςτθ διαδικαςία και όχι ςτο αποτζλεςμα,
β) εςωτερικά κίνθτρα, όπου θ χαρά και θ απόλαυςθ του παιχνιδιοφ είναι οι κφριοι
παράγοντεσ ςυμμετοχισ του παιδιοφ ςε μια μακθςιακι ςυνκικθ,
γ) μεταφορικζσ ιδιότθτεσ, όπου θ πραγματικι ςθμαςία και λειτουργία των πραγμάτων
μπορεί να αλλοιωκεί,
δ) κίνθςθ, θ οποία ενυπάρχει πολλζσ φορζσ ςε μια δραςτθριότθτα με παιγνιϊδθ διάκεςθ
και παρζχει ςτα παιδιά το κίνθτρο για τθν πραγματοποίθςθ εναλλακτικϊν τρόπων δράςθσ,
ε) κανόνεσ που λαμβάνουν υπόψθ τισ γνϊςεισ, το πολιτιςμικό υπόβακρο και τθν εμπειρία
των παιδιϊν, και είναι ευζλικτοι, ϊςτε να μποροφν να τουσ διαπραγματευτοφν τα ίδια τα
παιδιά, και
ςτ) δυνατότθτεσ για εξερεφνθςθ και πειραματιςμό, διεγείροντασ υψθλά επίπεδα
πνευματικισ δραςτθριότθτασ.
Σζτοιεσ μακθςιακζσ καταςτάςεισ ςτθρίηονται ςε ζνα ςενάριο που διαμορφϊνει τθν
κατάλλθλθ επικοινωνιακι ςυνκικθ, ϊςτε το αντικείμενο τθσ μάκθςθσ να αποκτά
λειτουργικό χαρακτιρα, ςθμαςία και νόθμα για τα παιδιά. Παράλλθλα, δίνουν ζμφαςθ ςτισ
αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των παιδιϊν, υποςτθρίηοντασ τον κοινωνικό και ςυνεργατικό
χαρακτιρα τθσ μάκθςθσ.
υνεργατικι μάκθςθ
Θ ςυνεργατικι μάκθςθ αναφζρεται ςε μια διαδικαςία κατά τθν οποία οι μακθτζσ και
οι μακιτριεσ αλλθλεπιδροφν ςε ομάδεσ, επιδεικνφοντασ υπευκυνότθτα απζναντι ςτθ δικι
τουσ μάκθςθ αλλά και των μελϊν τθσ ομάδασ. Θ αλλθλεπίδραςθ αυτι προςδιορίηει τθ
ςχζςθ που αναπτφςςεται μεταξφ των παιδιϊν, με τθ/τον νθπιαγωγό, με τον χϊρο και με τα
εργαλεία και τα υλικά που αξιοποιοφν. Μπορεί να πάρει τθ μορφι τθσ άτυπθσ και/ι
τυπικισ ςυνεργατικισ μάκθςθσ, ανάλογα με τουσ ςτόχουσ, τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία
των ομάδων. Δίνονται ευκαιρίεσ ςτα παιδιά να αλλθλεπιδράςουν ςε διαφορετικζσ
καταςτάςεισ και με διαφορετικοφσ ςτόχουσ, όπωσ για να παίξουν, να φζρουν εισ πζρασ ζνα
κακικον ι να επιτελζςουν ζνα ζργο, διαμορφϊνοντασ άτυπεσ (αυκόρμθτεσ, τυχαίεσ ι μθ
τυχαίεσ) και τυπικζσ (οργανωμζνεσ και ςτακερζσ, για κάποιο διάςτθμα) ομάδεσ. Με βάςθ
το είδοσ τθσ δράςθσ τουσ οι ομάδεσ ζχουν διαφορετικό χαρακτιρα και πλαίςιο λειτουργίασ
(ομάδεσ εργαςίασ, ομάδεσ κακθκόντων/υπθρεςίασ, ομάδεσ παιχνιδιοφ).
Βαςικά ςτοιχεία για τθν οργάνωςθ και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ
ςτο νθπιαγωγείο αποτελοφν:
α) θ ςυγκρότθςθ των ομάδων (ποια τα κριτιρια του χωριςμοφ των παιδιϊν ςε ομάδεσ),
β) ο προςδιοριςμόσ τθσ φφςθσ των ςυνεργατικϊν δράςεων (είναι θ ςυνεργατικι μάκθςθ θ
κατάλλθλθ προςζγγιςθ για τθν ανάπτυξθ του κζματοσ ι για τθν επιτζλεςθ ενόσ ζργου ι
κακικοντοσ;),
γ) θ υποςτιριξθ του καταμεριςμοφ εργαςίασ και θ ανάλθψθ ρόλων από τα παιδιά (πϊσ κα
βοθκιςουν ςτο ζργο τθσ ομάδασ, τι ρόλο κα αναλάβουν),
δ) θ ανάπτυξθ αλλθλεπιδράςεων και ςχζςεων (ποιο το επίπεδο των αλλθλεπιδράςεων και θ
ποιότθτα των ςχζςεων) και
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ε) θ παρουςίαςθ, αξιολόγθςθ και ανατροφοδότθςθ (πϊσ τα παιδιά ςυνκζτουν,
παρουςιάηουν και αξιολογοφν τθ δράςθ τουσ ςε ςχζςθ με το κοινό ζργο αλλά και τθν ίδια
τθ ςυνεργαςία).
Ο ρόλοσ τθσ/του νθπιαγωγοφ είναι διευκολυντικόσ, κακϊσ υποςτθρίηει τα παιδιά ςτο
πζραςμα από διάφορεσ μορφζσ ςυνεργατικισ αλλθλεπίδραςθσ. Παράλλθλα, λαμβάνει
υπόψθ τα χαρακτθριςτικά, τισ επικυμίεσ και τα ενδιαφζροντα των παιδιϊν για τθ
ςυγκρότθςθ ανομοιογενϊν ομάδων, ϊςτε να διαςφαλίηονται τα μζγιςτα μακθςιακά
αποτελζςματα για όλα τα παιδιά. Τποςτθρίηει τα παιδιά, ϊςτε να εξοικειωκοφν, ςταδιακά,
με διαφορετικοφσ ρόλουσ ςτθν ομάδα με ςτόχο να αναπτφξουν και να εξαςκιςουν
πολλαπλζσ δεξιότθτεσ με βάςθ τισ διαφοροποιθμζνεσ δυνατότθτεσ και ανάγκεσ τουσ,
διαςφαλίηοντασ ζνα ενταξιακό πλαίςιο εκπαίδευςθσ.
Μάκθςθ για όλουσ
Θ ενταξιακι εκπαίδευςθ ςτο νθπιαγωγείο αποτελεί μια ζμπρακτθ αντιμετϊπιςθ
τθσ διαφορετικότθτασ ωσ ςτοιχείο που ενοποιεί και εμπλουτίηει τθ μακθςιακι εμπειρία.
Για τον ςκοπό αυτό οι νθπιαγωγοί ςυνδυάηουν και αξιοποιοφν ςτοχευμζνα και
ςυμπλθρωματικά τισ αρχζσ, τισ μεκόδουσ και τισ πρακτικζσ τθσ διαφοροποιθμζνθσ
διδαςκαλίασ και τθσ πολιτιςμικά ευαίςκθτθσ διδαςκαλίασ, κακϊσ και το πλαίςιο τθσ
εκπαίδευςθσ για τθν αναπθρία και τισ ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.
− Θ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία αποτελεί ζνα ςφςτθμα ςτρατθγικϊν που ζχουν ςτόχο
να προςαρμόςουν το Πρόγραμμα πουδϊν ςτισ ανάγκεσ και τισ δυνατότθτεσ των παιδιϊν
τθσ τάξθσ. Οι προςαρμογζσ αφοροφν τζςςερα επίπεδα: α) τισ μακθςιακζσ επιδιϊξεισ
(περιεχόμενο), β) το επίπεδο δυςκολίασ, τα μζςα και τα υλικά (διαδικαςία), γ) τθν
οργάνωςθ του «χϊρου» και τθ διαχείριςθ των ςχζςεων (μακθςιακό περιβάλλον) και δ)
τθν καταγραφι τθσ μακθςιακισ πορείασ (το αποτζλεςμα) με ςτόχο τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ
ποιότθτασ τθσ υποκειμενικισ μακθςιακισ εμπειρίασ.
− Θ πολιτιςμικά ευαίςκθτθ διδαςκαλία αναφζρεται ςτθν ανάγκθ διαχείριςθσ των
κοινωνικϊν ταυτοτιτων για τθν καταπολζμθςθ κάκε μορφισ διακρίςεων και
αποκλειςμοφ. Προχποκζτει τθν ενςωμάτωςθ των γνϊςεων για τα πολιτιςμικά
χαρακτθριςτικά και τα επιτεφγματα των διαφόρων κοινωνικοπολιτιςμικϊν ομάδων ςτο
πρόγραμμα του νθπιαγωγείου, ϊςτε να ανταποκρίνεται τόςο ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ
πολυπολιτιςμικισ κοινωνίασ όςο και ςτο πολιτιςμικό κεφάλαιο των παιδιϊν τθσ τάξθσ. Οι
νθπιαγωγοί δθμιουργοφν ευκαιρίεσ για διαπολιτιςμικι επικοινωνία μζςω διαςφνδεςθσ
ιδεϊν, ςυνθκειϊν και πολιτιςμικϊν προϊόντων, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςε όλα τα παιδιά
να νιϊςουν υπεριφανα για το πολιτιςμικό και οικογενειακό τουσ κεφάλαιο και να
αναπτφξουν πολυπολιτιςμικι και πολυγλωςςικι επίγνωςθ, ενϊ παράλλθλα γίνονται
κοινωνοί τθσ κουλτοφρασ του ςχολείου.
− Θ εκπαίδευςθ των μακθτϊν και μακθτριϊν με αναπθρία ι και με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ
ανάγκεσ ςτο γενικό ςχολείο υιοκετεί ενταξιακζσ πρακτικζσ που ςτοχεφουν: α) ςτθν
προαγωγι τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ για τα άτομα με αναπθρία ι και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ
ανάγκεσ, β) ςτθν κατανόθςθ των ιδιαίτερων αναγκϊν των ατόμων αυτϊν και ςτθν
καλλιζργεια ενςυναίςκθςθσ και γ) ςτθν ενίςχυςθ τθσ αίςκθςθσ του «ανικειν» για όλα τα
παιδιά και τουσ ενιλικεσ ςτο ςχολικό περιβάλλον. το πλαίςιο τθσ ζνταξθσ, εκπαιδευτικοί
γενικισ και ειδικισ εκπαίδευςθσ ςυνεργάηονται ιςότιμα και αρμονικά για να
προςαρμόςουν το Πρόγραμμα πουδϊν με βάςθ τισ ανάγκεσ όλων των παιδιϊν και να
ενςωματϊςουν το Εξατομικευμζνο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των παιδιϊν με αναπθρία ι
και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. το πλαίςιο αυτό,
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εναλλάςςουν τουσ ρόλουσ τουσ, υιοκετοφν και ςυνδυάηουν διάφορα μοντζλα
διδαςκαλίασ και ςυνδιδαςκαλίασ, επιδεικνφοντασ ευελιξία και ςυντονιςμό κατά τθν
εφαρμογι και αξιολόγθςθ του προγράμματοσ.
Οργάνωςθ τθσ μάκθςθσ
Οι νθπιαγωγοί ςχεδιάηουν και υλοποιοφν διδακτικζσ παρεμβάςεισ αξιοποιϊντασ τα
μακθςιακά πλαίςια ςτο νθπιαγωγείο και οργανϊνουν το φυςικό, ψθφιακό και κοινωνικό
περιβάλλον, ϊςτε να διαμορφϊςουν ζνα πλοφςιο ςε ερεκίςματα και «γνωςτικά
προκλθτικό» μακθςιακό περιβάλλον. Ο ρόλοσ των νθπιαγωγϊν είναι πολυεπίπεδοσ και
ςφνκετοσ, κακϊσ καλοφνται να αναπτφξουν μια ςυλλογικι επαγγελματικι ταυτότθτα που
ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ τθσ μάκθςθσ του 21ου αιϊνα, ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ του
νθπιαγωγείου ωσ κοινότθτασ μάκθςθσ.
Σα μακθςιακά πλαίςια ςτο νθπιαγωγείο
Σα μακθςιακά πλαίςια αποτελοφν τθ βάςθ για τθν οργάνωςθ του θμεριςιου
προγράμματοσ του νθπιαγωγείου. Ωσ μακθςιακά πλαίςια ορίηονται οι ςυνκικεσ μζςα ςτθν
κακθμερινι ηωι του νθπιαγωγείου που οργανϊνουν τισ κατευκυνόμενεσ από τισ/τουσ
νθπιαγωγοφσ και από τα παιδιά δράςεισ, διαςφαλίηοντασ τθ ςυνζχεια των μακθςιακϊν
εμπειριϊν ςε όλα τα περιβάλλοντα τθσ δράςθσ τουσ. Σα μακθςιακά πλαίςια, τα οποία
λειτουργοφν αλλθλοςυμπλθρωματικά ςτον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ του
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, είναι τα ακόλουκα:
α) Παιχνίδι, ελεφκερο και οργανωμζνο: Είτε αναπτφςςεται από τα παιδιά ςτο πλαίςιο των
ελεφκερων δραςτθριοτιτων είτε οργανϊνεται με τθ βοικεια των νθπιαγωγϊν ςε
περιςςότερο δομθμζνεσ δραςτθριότθτεσ, αποτελεί πθγι ευχαρίςτθςθσ και μάκθςθσ. Σο
περιβάλλον του ςχολείου και οι πρακτικζσ των νθπιαγωγϊν βοθκοφν τα παιδιά να
αναπτφςςουν τθν ικανότθτα του «παίηειν». Με τθν απαραίτθτθ κακοδιγθςθ, τα παιδιά
μποροφν να μάκουν να εξελίςςουν το παιχνίδι τουσ, κακϊσ ενεργοποιοφν και διοχετεφουν
τθ φανταςία ςτο παιχνίδι, αξιοποιοφν νζεσ ιδζεσ, διατθροφν τθν ομαλι ροι του παιχνιδιοφ
και διαπραγματεφονται τισ ςυγκροφςεισ και τθν οριοκζτθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ. Θ/Ο
νθπιαγωγόσ λαμβάνει υπόψθ τα διάφορα είδθ παιχνιδιοφ, ςτθ βάςθ κριτθρίων που
αφοροφν το περιεχόμενο τθσ δράςθσ (π.χ. καταςκευαςτικό, δραματικό παιχνίδι κτλ.) και τον
παράγοντα τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ του παιδιοφ (π.χ. παράλλθλο, ςυντροφικό παιχνίδι),
και φροντίηει να διαμορφϊνει τισ κατάλλθλεσ κάκε φορά ςυνκικεσ, ϊςτε τα παιδιά να
εξελίξουν τθν ικανότθτα του «παίηειν» ςτο πλαίςιο των αναπτυξιακϊν τουσ δυνατοτιτων.
β) Οι διερευνιςεισ: Αποτελοφν μακθςιακζσ δράςεισ που φζρουν ςε επαφι τα παιδιά με τα
ςτάδια μιασ ερευνθτικισ διαδικαςίασ και δίνουν ζμφαςθ ςτθν ενεργό εμπλοκι τουσ και
ςτθν ανακάλυψθ νζων γνϊςεων. Οι διερευνιςεισ μποροφν να λάβουν διαφορετικζσ
μορφζσ, ανάλογα με τουσ ςτόχουσ που τίκενται ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, το πλικοσ των
παρεχόμενων πλθροφοριϊν και τθ μεκοδολογία που κάκε φορά επιλζγεται. Προτείνονται
τρεισ (3) τφποι διερευνθτικϊν προςεγγίςεων, ςτουσ οποίουσ υιοκετείται θ παιδοκεντρικι
προςζγγιςθ:
− Οι διερευνιςεισ για τθν επίλυςθ προβλιματοσ, που ςτοχεφουν ςτθν επίλυςθ
πραγματικϊν προβλθμάτων που πθγάηουν από το πλαίςιο τθσ άμεςθσ εμπειρίασ και
δραςτθριοποίθςθσ των παιδιϊν. Ακολουκοφν μια διαδικαςία τεςςάρων ςταδίων: i.
ανάδυςθ προβλιματοσ και προςδιοριςμόσ βαςικϊν του διαςτάςεων, ii. ςυλλογι
πλθροφοριϊν και διατφπωςθ υποκζςεων, iii. οργάνωςθ του μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ
για τθ ςταδιακι δόμθςθ των υποκζςεων και αξιολόγθςθ του αποτελζςματοσ και iv.
διαμόρφωςθ ςυμπεράςματοσ για τθν πιο κατάλλθλθ λφςθ του προβλιματοσ.
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− Οι κεματικζσ προςεγγίςεισ, όπου θ μακθςιακι διαδικαςία οργανϊνεται γφρω από ζνα
κζμα που είτε ζχει επιλζξει θ/ο νθπιαγωγόσ με βάςθ τα ενδιαφζροντα των παιδιϊν και
ζχει ςυναποφαςιςτεί με τα παιδιά, είτε προκφπτει από τισ δικζσ τουσ ιδζεσ και προτάςεισ.
Θ ανάλυςθ του κζματοσ, ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυνεργαςίασ εκπαιδευτικοφ και παιδιϊν,
ςυνεχίηεται και ολοκλθρϊνεται με τον προςδιοριςμό των επιμζρουσ κεματικϊν
κατθγοριϊν, τον ςχεδιαςμό των κατάλλθλων διεπιςτθμονικϊν δραςτθριοτιτων για τθ
μελζτθ του κζματοσ και τθν παρουςίαςθ και αξιολόγθςθ των ευρθμάτων. Θ αποτφπωςθ
τθσ ανάλυςθσ του κζματοσ ςε ζνα ιςτόγραμμα αποτελεί βαςικι παράμετρο για τθν
παρακολοφκθςθ και τθν οργάνωςθ τθσ πορείασ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ από τα ίδια
τα παιδιά, τισ/τουσ νθπιαγωγοφσ, αλλά και τουσ γονείσ. Θ ςυμμετοχι των παιδιϊν ςε
κάκε φάςθ οργάνωςθσ και εξζλιξθσ του προγράμματοσ είναι ςθμαντικι.
− Σα ςχζδια εργαςίασ αποτελοφν επίςθσ ζνα από τα βαςικά μοντζλα τθσ διακεματικισ
προςζγγιςθσ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ. θμαντικό χαρακτθριςτικό
γνϊριςμα αποτελεί το ερϊτθμα/ηιτθμα προσ διερεφνθςθ, ωσ ςθμείο εκκίνθςθσ ενόσ
ςχεδίου εργαςίασ, το οποίο κακοδθγεί τθν ανάπτυξθ του τελικοφ παράγωγου/προϊόντοσ
τθσ διαδικαςίασ. Προκφπτει από τθν άμεςθ εμπειρία των παιδιϊν, ςτο πλαίςιο των
καταςτάςεων που βιϊνουν και των ηθτθμάτων που χριηουν για αυτά άμεςθσ
διερεφνθςθσ, επίλυςθσ ι επενζργειασ. Θ υλοποίθςθ των επιδιϊξεων του Προγράμματοσ
πουδϊν επιτυγχάνεται, χωρίσ όμωσ να αποτελεί το πρωταρχικό κριτιριο που κακορίηει
τθν ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων. Δφναται να οδθγιςει ςε μια εξειδικευμζνθ και εισ
βάκοσ μελζτθ ενόσ ηθτιματοσ, με τθν προχπόκεςθ τθσ διατιρθςθσ του αυκεντικοφ
ενδιαφζροντοσ των παιδιϊν. Σα παιδιά ζχουν υψθλό ζλεγχο ςε ςχζςθ με τον ςχεδιαςμό
και τθν πορεία εξζλιξθσ ενόσ ςχεδίου εργαςίασ, θ οποία κακορίηεται από τα παιδιά ςε
ςυνεργαςία με τθ/τον νθπιαγωγό. Θ εμπλοκι φορζων του άμεςου ι και ευρφτερου
περιβάλλοντοσ είναι ςθμαντικι ςε ζνα ςχζδιο εργαςίασ. Σο τελικό παράγωγο/προϊόν του
ςχεδίου εργαςίασ κοινοποιείται ςτα μζλθ του άμεςου και ευρφτερου κοινωνικοφ
περιβάλλοντοσ ανάλογα με το κζμα και τουσ ςτόχουσ. Σα ςχζδια εργαςίασ μποροφν να
διεξάγονται παράλλθλα με τισ κεματικζσ προςεγγίςεισ ι και να αφοροφν κάποια
επιμζρουσ κεματικι κατθγορία που εμπεριζχονται ςε αυτζσ.
γ) Οι κακθμερινζσ αλλά και ευκαιριακζσ καταςτάςεισ (όπωσ εορταςμοί, πολιτιςμικά
δρϊμενα και οικογενειακζσ ςυνικειεσ): Μποροφν να εξελιχκοφν ςε μια πλοφςια μακθςιακι
εμπειρία, όταν αξιοποιθκοφν από τισ/τουσ νθπιαγωγοφσ, ϊςτε να αναπτυχκεί διαςφνδεςθ
ανάμεςα ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα ενδιαφζροντα και τα ςθμαντικά ςυμβάντα ςτθ
ηωι των παιδιϊν. Αποτελοφν ςθμαντικό μακθςιακό πλαίςιο, κακϊσ δθμιουργοφν ςυνκικεσ
για ςυνεργαςία με τισ οικογζνειεσ και τουσ φορείσ ςτθν ευρφτερθ κοινότθτα, προάγουν τθν
ενεργθτικι ςυμμετοχι των παιδιϊν και δίνουν τθν ευκαιρία για διαπολιτιςμικι
επικοινωνία. Επιπλζον, προςφζρουν ευκαιρίεσ ςτα παιδιά να εκφραςτοφν με δθμιουργικό
τρόπο, να αναπτφξουν γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςε ςυνκικεσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ.
δ) Οι υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ: Αναφζρονται ςε μεμονωμζνεσ δραςτθριότθτεσ,
δράςεισ ι προγράμματα που ςτοχεφουν ςτθν υποςτιριξθ τθσ μάκθςθσ κάποιων παιδιϊν
ι/και όλων των παιδιϊν τθσ τάξθσ ςτο πλαίςιο εκπαιδευτικϊν, προλθπτικϊν ι
παρεμβατικϊν προςεγγίςεων ι για κζματα που χριηουν ειδικισ διαχείριςθσ. Εδϊ
εντάςςονται τα εργαςτιρια δεξιοτιτων, οι ςυνεδρίεσ για τον Ατομικό Φάκελο Προόδου,
αλλά και οι πρακτικζσ που επεκτείνουν τισ δράςεισ του ςχολείου ςτο οικογενειακό
περιβάλλον των παιδιϊν, όπωσ είναι ενδεικτικά θ δανειςτικι βιβλιοκικθ τθσ τάξθσ ι του
νθπιαγωγείου.
ε) Οι ρουτίνεσ τθσ τάξθσ: Αποτελοφν ζνα ςθμαντικό πλαίςιο αναφοράσ και αςφάλειασ για
τα παιδιά, ενϊ παράλλθλα δίνουν τθ δυνατότθτα λειτουργικισ επικοινωνίασ με ςτόχο τθν
ανάπτυξθ υπευκυνότθτασ και αυτονομίασ. Λειτουργοφν ιδιαίτερα υποςτθρικτικά ωσ προσ
τθν ζνταξθ των παιδιϊν με ειδικζσ μακθςιακζσ ανάγκεσ ι δυςκολίεσ ςτο πρόγραμμα του
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νθπιαγωγείου. Οι ρουτίνεσ αφοροφν γεγονότα που λαμβάνουν χϊρα τακτικά και είναι
προβλζψιμα ςτο πλαίςιο τθσ κακθμερινισ πρακτικισ, π.χ. φαγθτό, ντφςιμο, ςυηιτθςθ για
τθν θμερομθνία και τον καιρό κτλ. Οι ρουτίνεσ διζπονται από ζνα κανονιςτικό πλαίςιο, το
οποίο είναι ςθμαντικό να διαμορφϊνεται ςε ςυνεργαςία με τα παιδιά και να τονίηεται ο
κοινωνικόσ του χαρακτιρασ.
ςτ) Το διάλειμμα: Είναι απαραίτθτο ςτοιχείο του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, κακϊσ
βελτιςτοποιεί τθ μακθςιακι διαδικαςία, δίνοντασ τθ δυνατότθτα να εξελιχκεί ςε
διαφορετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ και αποφορτίηοντασ τα παιδιά από τθν ενδεχόμενθ πίεςθ τθσ
ςυγκζντρωςθσ, τθσ προςοχισ και τθσ προςπάκειασ. Θ εμπλοκι των παιδιϊν ςτθ μακθςιακι
διαδικαςία και θ ικανότθτα διατιρθςθσ τθσ προςοχισ ενιςχφονται ςθμαντικά μετά το
παιχνίδι ςτθν αυλι, ςυγκριτικά με το διάλειμμα ςτθν τάξθ. Σο διάλειμμα αποτελεί ιδανικό
πλαίςιο για τθν ενίςχυςθ των αλλθλεπιδράςεων μεταξφ των παιδιϊν και τθν ανάπτυξθ
κοινωνικϊν δεξιοτιτων.
η) Οι μεταβάςεισ μεταξφ των δραςτθριοτιτων του προγράμματοσ: Αποτελοφν ςθμαντικι
ευκαιρία και ςυνκικθ για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων που αφοροφν τθν
κοινωνικοςυναιςκθματικι ανάπτυξθ και τθ διαχείριςθ και οργάνωςθ του χρόνου και του
χϊρου. Επιπλζον, προςφζρουν τθ δυνατότθτα να ενιςχυκοφν ζννοιεσ που επεξεργάςτθκαν
τα παιδιά ςε περιςςότερο τυπικζσ μακθςιακζσ καταςτάςεισ του προγράμματοσ,
ακολουκϊντασ τισ επιλογζσ και τθν πρωτοβουλία των παιδιϊν.
Θ αξιοποίθςθ των μακθςιακϊν πλαιςίων λαμβάνει υπόψθ τισ δυνατότθτεσ που
παρζχει το περιβάλλον του νθπιαγωγείου διαςφαλίηοντασ τθν παροχι ιςότιμων ευκαιριϊν
μάκθςθσ και τθν προαγωγι κετικϊν ςχζςεων μεταξφ όλων των εμπλεκομζνων ςτθ
μακθςιακι διαδικαςία.
Σο περιβάλλον του νθπιαγωγείου
Θ οργάνωςθ και παιδαγωγικι αξιοποίθςθ του περιβάλλοντοσ του νθπιαγωγείου
αποτελεί ςθμαντικι παράμετρο τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ και επθρεάηει τθν ποιότθτα
του εκπαιδευτικοφ ζργου. Οι νθπιαγωγοί λαμβάνουν υπόψθ και τισ τρεισ διαςτάςεισ του
περιβάλλοντοσ: (α) φυςικό, (β) κοινωνικό και (γ) ψθφιακό, ϊςτε να εφαρμόςουν
ςτρατθγικζσ που ενιςχφουν τισ κετικζσ αλλθλεπιδράςεισ του παιδιοφ και τθν ποιότθτα τθσ
μακθςιακισ εμπειρίασ.
Σο φυςικό περιβάλλον
Σο φυςικό περιβάλλον του νθπιαγωγείου προςφζρει πλοφςια και ενδιαφζροντα
ερεκίςματα, προάγει τθν εξερεφνθςθ, ευνοεί τισ αλλθλεπιδράςεισ, είναι ελκυςτικό και
λειτουργικό για τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και διαςφαλίηει τθν αςφάλεια των παιδιϊν
και του προςωπικοφ. Θ υψθλι ποιότθτα του φυςικοφ περιβάλλοντοσ ςυνδζεται με κετικά
μακθςιακά αποτελζςματα, κακϊσ τόςο τα ςτοιχεία του ςχεδιαςμοφ και τθσ οργάνωςθσ του
εςωτερικοφ χϊρου (π.χ. μζγεκοσ, ζπιπλα, φωτιςμόσ, κόρυβοσ κτλ.) όςο και του εξωτερικοφ
(π.χ. μζγεκοσ αυλισ, φυςικά υλικά και παιχνίδια κτλ.) μποροφν να προάγουν τθν ολόπλευρθ
ανάπτυξθ και μάκθςθ. Βαςικά κριτιρια που αφοροφν τθ λειτουργία του χϊρου για τθν
προαγωγι τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ είναι τα ακόλουκα:
− είναι αςφαλισ και προςβάςιμοσ,
− είναι οικείοσ ςτα παιδιά και ενιςχφει τθν αίςκθςθ του «ανικειν»,
− αντανακλά τισ κατακτιςεισ και τισ επικυμίεσ τουσ,
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− διευκολφνει τισ αλλθλεπιδράςεισ και τον αναςτοχαςμό,
− Βοθκά τα παιδιά να αποκτοφν τον ζλεγχο του περιβάλλοντοσ μζςα ςτο οποίο μακαίνουν,
αλλά και τον ζλεγχο τθσ προςωπικισ και ςυλλογικισ τουσ μάκθςθσ.
Σα ςτοιχεία του χϊρου επικαιροποιοφνται και ανανεϊνονται ςε ςυνεργαςία με τα
παιδιά, διατθρϊντασ εκείνα τα οποία είναι απαραίτθτα ωσ ςθμεία αναφοράσ για τθ
μάκθςθ των παιδιϊν, ϊςτε να διαςφαλίηεται δθμιουργικι ςυνζχεια και ςυνζπεια ανάμεςα
ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ςτθν οργάνωςθ του χϊρου, ενϊ διευκολφνεται θ
λειτουργία των παιδιϊν μζςα και ζξω από τθν τάξθ.
Ο χϊροσ τθσ τάξθσ οργανϊνεται ςε επιμζρουσ ενότθτεσ, οι οποίεσ διακρίνονται με
βάςθ το κζμα, τον ρόλο του εκπαιδευτικοφ, το είδοσ τθσ δραςτθριότθτασ και τα
χαρακτθριςτικά τθσ δράςθσ του παιδιοφ. Θ χριςθ του όρου «γωνιά» ανταποκρίνεται
ακριβϊσ ςε αυτιν τθν οργάνωςθ του χϊρου αλλά δεν προςδιορίηει επαρκϊσ τα ποιοτικά
χαρακτθριςτικά τθσ λειτουργίασ του. Βαςικζσ ενότθτεσ χϊρου ςτθν τάξθ αποτελοφν: (α) θ
είςοδοσ, (β) ο προςωπικόσ χϊροσ του κάκε παιδιοφ, (γ) ο χϊροσ του/τθσ νθπιαγωγοφ, (δ) τα
κζντρα μάκθςθσ, (ε) οι περιοχζσ παιχνιδιοφ και (ςτ) ο χϊροσ τθσ ςυηιτθςθσ. Θ δθμιουργία
ηωνϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ το επίπεδο, υψθλό και χαμθλό, των ερεκιςμάτων και ενόσ
διαδρόμου κυκλοφορίασ, βοθκά τα παιδιά να οργανϊνουν καλφτερα τθ ςκζψθ και τθ
δράςθ τουσ και να περνοφν ομαλά από τθ μια ηϊνθ ςτθν άλλθ. Ο χϊροσ τθσ αυλισ ενιςχφει
τθ διαδικαςία μάκθςθσ, επειδι μζςα από τθ διαμόρφωςθ και τθν αιςκθτικι τθσ μπορεί να
παρζχει ερεκίςματα και ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων με μεγάλθ εκπαιδευτικι
αξία.
Σο ψθφιακό περιβάλλον
Σο ψθφιακό περιβάλλον του νθπιαγωγείου ανταποκρίνεται ςτισ ραγδαίεσ αλλαγζσ
και προκλιςεισ ςτο ςφγχρονο κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον, οι οποίεσ ζχουν
διαμορφϊςει ζνα νζο τοπίο ςε ςχζςθ με τθν ειςαγωγι των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ςτον
τρόπο που παίηουν, επικοινωνοφν και μακαίνουν τα παιδιά. Θ ενςωμάτωςθ των ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν ςτο νθπιαγωγείο αποτελεί ςθμαντικι παράμετρο τόςο ςτο πλαίςιο τθσ
διαμόρφωςθσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ όςο και ςε ςχζςθ με τθν επικοινωνία και
ςυνεργαςία με τισ οικογζνειεσ και τθν ευρφτερθ κοινότθτα ςτον βακμό που ικανοποιεί
βαςικά κριτιρια που διαςφαλίηουν τθν ποιότθτα και τθν αςφάλεια ςτθ χριςθ τουσ.
Επιπρόςκετα, μπορεί να λειτουργιςει ωσ βαςικό εργαλείο για τθν επαγγελματικι μάκθςθ
των νθπιαγωγϊν.
Σο κοινωνικό περιβάλλον
Σο κοινωνικό περιβάλλον του νθπιαγωγείου προςδιορίηεται ωσ ζνασ ςυνεργατικόσ
χϊροσ, όπου όλοι όςοι εμπλζκονται ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, μακθτζσ/-τριεσ,
εκπαιδευτικοί, γονείσ κτλ., ςυνεργάηονται αρμονικά παρζχοντασ υποςτιριξθ και ενίςχυςθ ο
ζνασ ςτον άλλο. Οι νθπιαγωγοί διαμορφϊνουν τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για τθν προαγωγι
ενόσ αςφαλοφσ, κετικοφ και ευεργετικοφ ςχολικοφ κλίματοσ, για όλουσ τουσ εμπλεκομζνουσ
ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, όταν:
− Δθμιουργοφν ευκαιρίεσ για τθν αρμονικι αλλθλεπίδραςθ και ςυνεργαςία ανάμεςα ςτα
παιδιά, προάγοντασ τθν ανάπτυξθ ςεβαςμοφ και αποδοχισ τθσ διαφορετικότθτασ.
− Αναπτφςςουν ηεςτι και υποςτθρικτικι ςχζςθ με το κάκε παιδί ξεχωριςτά,
επιδεικνφοντασ διακεςιμότθτα, ανταπόκριςθ ςτισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των
παιδιϊν.
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− Αναπτφςςουν δίκτυα ςυνεργαςίασ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν. Θ αρμονικι ςυνεργαςία
μεταξφ των εκπαιδευτικϊν εδραιϊνει τθ ςυνεργατικι κουλτοφρα του ςχολείου, ενιςχφει
τθν προςωπικι ανάπτυξθ και επαγγελματικι μάκθςθ των εκπαιδευτικϊν και βελτιϊνει τα
μακθςιακά και αναπτυξιακά αποτελζςματα ςτα παιδιά.
− υνεργάηονται με τισ οικογζνειεσ των μακθτϊν και τθν ευρφτερθ κοινότθτα. Βαςικόσ
ςτόχοσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ γονικισ εμπλοκισ και θ εδραίωςθ ενόσ κετικοφ κλίματοσ
αλλθλεπίδραςθσ, το οποίο χαρακτθρίηεται από εμπιςτοςφνθ, κατανόθςθ, ςεβαςμό και
αποδοχι. Οι νθπιαγωγοί, λόγω επαγγελματικισ κζςθσ και εξειδίκευςθσ, ζχουν τον βαςικό
ρόλο ςτθν προαγωγι ςυνεργατικοφ κλίματοσ με τισ οικογζνειεσ.
το πλαίςιο αυτό οι νθπιαγωγοί:
α) ενιςχφουν τουσ γονείσ ςτον ρόλο τουσ να υποςτθρίηουν τθν ανάπτυξθ και μάκθςθ των
παιδιϊν και αναπτφςςουν γνϊςθ και κατανόθςθ για τισ οικογζνειεσ των μακθτϊν/-τριϊν
τουσ,
β) εδραιϊνουν ρουτίνεσ αλλθλεπίδραςθσ και δθμιουργοφν ευκαιρίεσ για τακτικι και
αμοιβαία επικοινωνία με τισ οικογζνειεσ των μακθτϊν/-τριϊν,
γ) κινθτοποιοφν και ενκαρρφνουν τουσ γονείσ για εκελοντικι ςυμμετοχι ςε δράςεισ του
ςχολείου αλλά και για τθν παρακολοφκθςθ των δραςτθριοτιτων και εκδθλϊςεων των
μακθτϊν/-τριϊν,
δ) προτείνουν ςτουσ γονείσ ιδζεσ και δραςτθριότθτεσ με ςτόχο να ενιςχφουν τθ μάκθςθ των
παιδιϊν ςτο ςπίτι, προάγοντασ τθ «ςυνζχεια» των μακθςιακϊν τουσ εμπειριϊν,
ε) ενιςχφουν τουσ γονείσ να διατυπϊνουν ιδζεσ και προτάςεισ αναφορικά με διάφορα
ηθτιματα τθσ εκπαίδευςθσ των παιδιϊν και να ςυμμετζχουν ςτθ λιψθ αποφάςεων μζςα
από ςυλλογικά όργανα και
ςτ) αξιοποιοφν φορείσ και δυνατότθτεσ ςτθν τοπικι και ευρφτερθ κοινότθτα, ϊςτε και ςε
ςυνεργαςία με τισ οικογζνειεσ των μακθτϊν/-τριϊν, να προάγουν τθν ποιότθτα και τθν
αποτελεςματικότθτα του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ.
Θ/Ο νθπιαγωγόσ ζχει ρόλο-κλειδί ςτισ διαδικαςίεσ μάκθςθσ αξιοποιϊντασ τα
μακθςιακά πλαίςια, το περιβάλλον του νθπιαγωγείου και τουσ πόρουσ ςτθν ευρφτερθ
κοινότθτα. Ο ρόλοσ αυτόσ είναι πολυδιάςτατοσ, κακϊσ αναμζνεται να αναπτφξει και να
ςυνδυάςει γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ςτάςεισ που προςδιορίηουν το προφίλ τθσ/του
νθπιαγωγοφ ωσ νθπιαγωγοφ του 21ου αιϊνα.
Ο ρόλοσ τθσ/του νθπιαγωγοφ
Ο ρόλοσ τθσ/του νθπιαγωγοφ είναι πολυδιάςτατοσ και αποτελεί παράγοντα κομβικισ
ςθμαςίασ για τθν επίτευξθ του ςκοποφ και τθν επιτυχία τθσ αποςτολισ του νθπιαγωγείου.
Για να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ του επαγγελματικοφ τθσ/του ρόλου είναι ςθμαντικό να
αναπτφξει μια ςυλλογικι επαγγελματικι ταυτότθτα, που αντανακλά τισ νζεσ ςυνκικεσ ςε
ςχζςθ με τθ φυςιογνωμία του νθπιαγωγείου, τισ απαιτιςεισ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςτο
πλαίςιο των ραγδαίων κοινωνικϊν και επιςτθμονικϊν εξελίξεων. Χρειάηεται να διευρφνει
τθν οπτικι από το επίπεδο τθσ τάξθσ, ςτο επίπεδο τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθσ ςχολικισ
κοινότθτασ, κακϊσ δφναται να λειτουργεί, ςυνδυαςτικά και ςυμπλθρωματικά:
− ωσ ενορχθςτρωτισ τθσ μακθςιακισ εμπειρίασ: Θ/Ο νθπιαγωγόσ αναπτφςςει βακιά
γνϊςθ για τα περιεχόμενα τθσ μάκθςθσ, τισ αρχζσ και τισ ςτρατθγικζσ που προτείνει το
Πρόγραμμα πουδϊν. ε ςυνδυαςμό με τθ γνϊςθ για τα παιδιά και τισ ανάγκεσ τουσ,
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αλλά και για τισ δυνατότθτεσ και τουσ περιοριςμοφσ που υφίςτανται ςτο ςχολικό και
ευρφτερο περιβάλλον, διαμορφϊνει ζνα μοναδικό μείγμα εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν και
μακθςιακϊν εμπειριϊν ςτο ςχολείο, διαςφαλίηοντασ ιςορροπία ανάμεςα ςτισ
μακθςιακζσ εμπειρίεσ που ξεκινοφν από τα παιδιά και από τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ, ϊςτε
να μεγιςτοποιοφνται τα μακθςιακά αποτελζςματα.
− ωσ κοινωνικόσ παιδαγωγόσ: Θ/Ο νθπιαγωγόσ είναι άτομο με τθ δικι τθσ/του προςωπικι,
θκικι και ςυναιςκθματικι υπόςταςθ και πρζπει να είναι ςε κζςθ να ιςορροπεί ανάμεςα
ςτθν ατομικι, ιδιωτικι και επαγγελματικι ςφαίρα. υντονίηει τισ κεμελιϊδεισ ανκρϊπινεσ
αξίεσ με τθ ςυμπεριφορά και ζχει αντίλθψθ του τρόπου που θ ςυμπεριφορά και οι
ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ τθσ επιδροφν ςτθν επικοινωνία και τθ ςχζςθ που
αναπτφςςει με τα παιδιά και τουσ ενιλικεσ ςτο ςχολικό περιβάλλον. Δίνει ζμφαςθ ςτθ
ςυνεργαςία και μοιράηεται τον ηωτικό τθσ/του χϊρο με τα παιδιά και όλουσ όςουσ
ςυμμετζχουν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, χωρίσ να αναηθτά ι να προβάλλει ιεραρχικζσ
δομζσ. Επενδφει ςτισ κετικζσ ςχζςεισ δείχνοντασ κατανόθςθ, ςεβαςμό και ενςυναίςκθςθ,
λειτουργϊντασ ωσ πρότυπο μάκθςθσ και ςυμπεριφοράσ, κακϊσ αναγνωρίηει και
αξιοποιεί τισ γνϊςεισ και τα ταλζντα τθσ/του, ενϊ παράλλθλα ςτοχεφει ςτθ ςυνεχι
βελτίωςθ. Δίνει ζμφαςθ ςτθν πρόλθψθ αλλά και τθν παρζμβαςθ, εντοπίηοντασ,
αξιολογϊντασ και υποςτθρίηοντασ τισ ανάγκεσ των παιδιϊν και των οικογενειϊν.
− ωσ ερευνθτισ: Για να ανταποκρικεί θ/ο νθπιαγωγόσ ςτισ πολυςφνκετεσ και ςυνεχϊσ
μεταβαλλόμενεσ κοινωνικζσ και εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, χρειάηεται να βελτιϊνει και να
εμπλουτίηει τισ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ τθσ/του και να ανανεϊνει και να επικαιροποιεί
τισ γνϊςεισ τθσ/του. Για να το πετφχει, είναι ςθμαντικό να επενδφει ςτθ διά βίου
επαγγελματικι μάκθςθ. Οι νθπιαγωγοί ενκαρρφνονται να αναπτφξουν διερευνθτικι
ςτάςθ απζναντι ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ, να ςυνδυάηουν αποτελεςματικά τθ κεωρία με
τθν πράξθ, ϊςτε να βελτιϊνουν ςυνεχϊσ το ζργο τουσ.
− ωσ κριτικόσ φίλοσ: Σο ςυμμετοχικό και ςυνεργατικό νθπιαγωγείο ςυνιςτά ζναν
οργανιςμό που μακαίνει όταν αναδεικνφονται νζεσ προοπτικζσ ςτθν αντιμετϊπιςθ των
προβλθμάτων και όταν οι νθπιαγωγοί ενιςχφονται ςτο να μποροφν να βλζπουν τα
πράγματα με «άλλα μάτια». Θ λειτουργία τθσ/του νθπιαγωγοφ ωσ κριτικοφ φίλου ξεκινά
ωσ μια εςωτερικι αναηιτθςθ ςτο πλαίςιο του επαγγελματικοφ ρόλου και μετουςιϊνεται
ςε μια επαγγελματικι ςχζςθ που ζχει διά βίου προοπτικι.
− ωσ ςτοχαηόμενοσ επαγγελματίασ: θμαντικι αφετθρία για τον αναςτοχαςμό των
νθπιαγωγϊν αποτελεί θ ανάγκθ ςυνειδθτισ αντιμετϊπιςθσ των διλθμμάτων που
αφοροφν τισ κακθμερινζσ αποφάςεισ που μπορεί να επθρεάςουν τισ ηωζσ των παιδιϊν. Ο
αναςτοχαςμόσ ανατρζπει παγιωμζνεσ αντιλιψεισ και πρακτικζσ, κακϊσ εμπλζκει τισ/τουσ
νθπιαγωγοφσ ςε ζναν κφκλο δράςθσ που διευρφνει τισ επιλογζσ και το ρεπερτόριο των
ςτρατθγικϊν και πρακτικϊν που εφαρμόηουν.
− ωσ διαμεςολαβθτισ: Θ/Ο νθπιαγωγόσ λειτουργεί ωσ ενδιάμεςοσ κρίκοσ ανάμεςα ςτο
παιδί και τον κόςμο γφρω του. Καταγράφει, ερμθνεφει, επικοινωνεί και υποςτθρίηει τισ
ιδζεσ, τισ ανάγκεσ και τα επιτεφγματα των παιδιϊν ςτο ςχολείο, αλλά και ςτα άλλα
πλαίςια τθσ κακθμερινισ εμπειρία τουσ, ςυντονίηοντασ όλουσ τουσ εταίρουσ με ςτόχο τθν
προάςπιςθ των δικαιωμάτων των παιδιϊν για τθν ανάπτυξθ, τθν εκπαίδευςθ και τθν
ευθμερία τουσ. Επιπλζον, αποτελεί φορζα ανταλλαγισ μθνυμάτων, λεκτικϊν και μθ
λεκτικϊν, τόςο μεταξφ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ όςο και με δίκτυα ςχολείων
και φορείσ. Ζτςι, αναδεικνφεται ςε διαμεςολαβθτι διαπολιτιςμικισ επικοινωνίασ.
− ωσ θγζτθσ: Θ/Ο νθπιαγωγόσ που ζχει διοικθτικά θγετικό ρόλο ςτθ ςχολικι μονάδα
αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα για τθν ποιότθτα των μακθςιακϊν εμπειριϊν όλων των
εμπλεκομζνων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Μπορεί να ςυμβάλει ςτθν προαγωγι τθσ
ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου και ςτθ δθμιουργία ενόσ εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

24 |

Προςχολικι Εκπαίδευςθ

που ενκαρρφνει τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ να αξιοποιιςουν και να εξελίξουν ςτον μζγιςτο
βακμό τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτζσ τουσ, να ςυμμετζχουν ςε ςυνεργατικζσ διαδικαςίεσ
λιψθσ αποφάςεων, αναγνωρίηοντασ τον ςθμαντικό ρόλο τουσ ωσ φορείσ αλλαγισ, ςτο
πλαίςιο του κοινοφ οράματοσ.

Ε. ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ
Θ αξιολόγθςθ ςτο νθπιαγωγείο αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ μακθςιακισ
διαδικαςίασ. Ζχει αυκεντικό χαρακτιρα, κακϊσ λαμβάνει χϊρα ςτο φυςικό πλαίςιο τθσ
μάκθςθσ και αξιοποιεί πολλαπλζσ τεχνικζσ παρατιρθςθσ και καταγραφισ τθσ μακθςιακισ
πορείασ των παιδιϊν. κοπόσ είναι θ ενδυνάμωςθ τθσ μάκθςθσ, θ προαγωγι τθσ
ολόπλευρθσ ανάπτυξθσ κάκε παιδιοφ, κακϊσ και θ ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ και
αποτελεςματικότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου. Ζχει διαμορφωτικό χαρακτιρα,
ςτοχεφοντασ ςτο να παράςχει τα κατάλλθλα εργαλεία, ϊςτε όλοι όςοι εμπλζκονται ςτθ
μακθςιακι διαδικαςία να αποκτοφν ςαφι εικόνα αναφορικά με το ςθμείο ςτο οποίο
βρίςκεται θ μακθςιακι πορεία, ςε ςχζςθ με τισ εκάςτοτε μακθςιακζσ επιδιϊξεισ.
Δθμιουργοφνται, ζτςι, οι προχποκζςεισ, ϊςτε να προςδιορίηονται κατάλλθλα οι ςτόχοι, να
ςχεδιάηονται αποτελεςματικά τα επόμενα βιματα και να επιλζγονται οι ςτρατθγικζσ για
τθν ικανοποίθςι τουσ. Θ αξιολόγθςθ οφείλει να είναι ςυνεχισ, κακϊσ είναι εξαιρετικά
ςθμαντικό να δίνεται ο χρόνοσ ςτα παιδιά να δείξουν όχι μόνο αυτά που ξζρουν και
μποροφν να κάνουν, αλλά και τον τρόπο και τον ρυκμό που εξελίςςουν τισ ικανότθτζσ τουσ.
Θ αξιολόγθςθ ςτο νθπιαγωγείο ζχει περιγραφικό χαρακτιρα και αξιοποιεί τθν
Παρατιρθςθ ςυμπλθρωματικά με τον Ατομικό Φάκελο Προόδου, καταγράφοντασ τθν
πορεία μάκθςθσ και ανάπτυξθσ του παιδιοφ, υπό το πρίςμα τθσ κατάλλθλθσ παιδαγωγικισ
τεκμθρίωςθσ. Οι νθπιαγωγοί, μζςω τθσ Παρατιρθςθσ, ςυλλζγουν δείγματα από τθν
εμπλοκι και πορεία κάκε παιδιοφ ςτθ μάκθςθ και από τισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των
παιδιϊν. Σο υλικό αυτό αναλφεται και ερμθνεφεται ςε ςχζςθ με τθ μακθςιακι τουσ
πρόοδο, αντλϊντασ παράλλθλα χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τθν αποτελεςματικότθτα του
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. Μζςω του Ατομικοφ Φακζλου Προόδου, ωσ διαδικαςίασ,
επιλζγονται, οργανϊνονται και αποτιμϊνται με ςυςτθματικό τρόπο τεκμιρια προόδου που
ζχουν ςυλλεχκεί μζςω τθσ Παρατιρθςθσ. υνδυάηονται οι πλθροφορίεσ από πολλαπλζσ
πθγζσ, δίνοντασ μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τθ μάκθςθ και τθν ανάπτυξθ, όπωσ τθν
αντιλαμβάνονται οι άμεςα εμπλεκόμενοι ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. Θ ςυμμετοχι των
παιδιϊν ςτθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ αυτοαξιολόγθςθσ και
ετεροαξιολόγθςθσ, είναι κομβικισ ςθμαςίασ, κακϊσ με αυτόν τον τρόπο αναπτφςςουν
εςωτερικά κίνθτρα για τθ μάκθςθ και αποκτοφν τον ζλεγχο τθσ μακθςιακισ πορείασ τουσ. Θ
ςυλλογι, από τουσ γονείσ, δειγμάτων τθσ προόδου που ςθμειϊνει το παιδί και ζξω από τα
όρια του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ, διαςφαλίηει τθν αποτφπωςθ τθσ ςυνολικισ εικόνασ του
παιδιοφ και τθσ «ςυνζχειασ» των μακθςιακϊν εμπειριϊν του. Θ ςυνεργαςία αυτι με τισ
οικογζνειεσ των μακθτϊν/-τριϊν αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ μιασ ευρφτερθσ κουλτοφρασ
αξιολόγθςθσ, που ενιςχφει τον αξιολογικό γραμματιςμό όλων όςοι ςυμμετζχουν ςτθ
μακθςιακι διαδικαςία. Επίςθσ, υποςτθρίηει τισ/τουσ νθπιαγωγοφσ να υιοκετιςουν
πολιτιςμικά ευαίςκθτεσ και ενταξιακζσ πρακτικζσ αξιολόγθςθσ, κακϊσ διευκολφνει τθν
άρςθ περιοριςμϊν που μπορεί να αφοροφν τθ γλϊςςα, τισ ιδιαιτερότθτεσ και γενικότερα το
κοινωνικοπολιτιςμικό υπόβακρο κάκε παιδιοφ.
Ο Ατομικόσ Φάκελοσ Προόδου, ωσ αποτζλεςμα, ςυνιςτά ζνα ςθμαντικό εργαλείο για
τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ όλων των εμπλεκόμενων φορζων, παιδιϊν, εκπαιδευτικϊν και
γονζων, για τθ μάκθςθ και τθν ανάπτυξθ κάκε παιδιοφ. Οι νθπιαγωγοί μποροφν να
αναπτφξουν τθ δικι τουσ προςζγγιςθ αναφορικά με τον Ατομικό Φάκελο Προόδου
αξιοποιϊντασ τθ βαςικι μεκοδολογία και τισ αρχζσ του, επιλζγοντασ μεταξφ των δφο
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μορφϊν του τθ ςυμβατικι ι ψθφιακι μορφι – Ψθφιακόσ Ατομικόσ Φάκελοσ Προόδου, ι
ςυνδυάηοντασ και τισ δφο μορφζσ. Βαςικά βιματα ςτθν αξιολόγθςθ, πζρα από τθν επιλογι
και οργάνωςθ των ςτοιχείων, αποτελοφν θ ανάλυςθ και ερμθνεία του υλικοφ αυτοφ, θ
ανατροφοδότθςθ και παρουςίαςθ των τεκμθρίων προόδου, με ςτόχο τθ διαπίςτωςθ τθσ
πορείασ και των επιτευγμάτων κάκε παιδιοφ και τον προςδιοριςμό ςτόχων βελτίωςθσ για
τα παιδιά, τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ και τουσ γονείσ.
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Βϋ Μζροσ
Β1. υγκεντρωτικι Απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδϊν
Θ οργάνωςθ του περιεχομζνου τθσ μάκθςθσ του Προγράμματοσ πουδϊν ςτο
νθπιαγωγείο πραγματοποιείται ςτθ βάςθ των τεςςάρων (4) Κεματικϊν Πεδίων. τον
ςυνοπτικό πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά οι Κεματικζσ Ενότθτεσ
και οι Κεματικζσ Τποενότθτεσ ςτθ βάςθ των οποίων ομαδοποιοφνται τα επιδιωκόμενα
μακθςιακά αποτελζςματα ςτο πλαίςιο των ικανοτιτων που επιδιϊκεται και αναμζνεται να
αναπτυχκοφν.
τθ ςυνζχεια γίνεται αναφορά ςτα περιεχόμενα των Κεματικϊν Ενοτιτων που
απαρτίηουν κάκε Κεματικό Πεδίο, παρουςιάηονται ςε πίνακα οι γνϊςεισ, οι δεξιότθτεσ και
οι ςτάςεισ που επιδιϊκεται και αναμζνεται να αναπτυχκοφν, και τζλοσ οι ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ.
Κεματικά
Πεδία
Α. Παιδί και
Επικοινωνία

Β. Παιδί,
Εαυτόσ και
Κοινωνία

Γ. Παιδί και
Κετικζσ
Επιςτιμεσ

Δ. Παιδί,
ϊμα,

Κεματικζσ
Ενότθτεσ

Κεματικζσ Τποενότθτεσ

Α.1 Γλϊςςα

Α.1.1
Προφορικι
Επικοινωνία

Α.1.2
Γραπτι
Επικοινωνία

Α.1.3
Πολυγλωςςικι
Επικοινωνία

Α.2 ΣΠΕ

Α.2.1
Γνωριμία και
Επικοινωνία με
τισ ΣΠΕ

Α.2.2
Ανακάλυψθ,
Προγραμματιςμ
όσ και Ψθφιακό
Παιχνίδι

Α.2.3
Επεξεργαςία τθσ
Πλθροφορίασ
και Ψθφιακι
Δθμιουργία

Β.1 Προςωπικι και
Κοινωνικοςυναιςκθματικι
Ανάπτυξθ

Β.1.1
Αίςκθςθ του
Εαυτοφ

Β.1.2
υναιςκθματικι
Επίγνωςθ

Β.1.3
Διαπροςωπικζσ
χζςεισ

B.2 Κοινωνικζσ
Επιςτιμεσ

Β.2.1
Λςτορία και
Πολιτιςμόσ

Β.2.2
χζςθ με το
φυςικό και
δομθμζνο
περιβάλλον

Β.2.3
Κοινωνικι και
οικονομικι ηωι

Γ.1 Μακθματικά

Γ.1.1
Γεωμετρία και
Μετριςεισ

Γ.1.2
ΑρικμοίΠράξεισ και
Άλγεβρα

Γ.1.3
τοχαςτικά
Μακθματικά

Γ.2 Φυςικζσ Επιςτιμεσ

Γ.2.1
Ηωντανοί
Οργανιςμοί

Γ.2.2
Υλθ και
Φαινόμενα

Γ.2.3
Γθ-Πλανθτικό
φςτθμα και
Διάςτθμα

Γ.3 Σεχνολογία
Καταςκευϊν

Γ.3.1
Παραδοςιακά
και φγχρονα
Σεχνολογικά
Εργαλεία/Εξοπλ
ιςμόσ και
υςκευζσ

Γ.3.2
Σεχνολογία των
Καταςκευϊν ωσ
Εργαλείο ςτθν
Κακθμερινι
Ηωι

Δ.1 Κινθτικι Αγωγι

Δ.1.1
ϊμα και

Δ.1.2
Φυςικά
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Δθμιουργία
και Ζκφραςθ

Δ.2 Σζχνεσ

Κίνθςθ

Δραςτιρια Ηωι

Πολιτιςτικι
Παράδοςθ και
Δθμιουργικι
Κίνθςθ

Δ.2.1
Εικαςτικζσ
Σζχνεσ

Δ.2.1
Κεατρικι Σζχνθ

Δ.2.3
Μουςικι

Β2. Αναλυτικι Απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδϊν
Αϋ Κεματικό Πεδίο: Παιδί και Επικοινωνία
Α.1 Γλϊςςα
Θ γλϊςςα ωσ ςφςτθμα αρχϊν, κανόνων και ςυμβάςεων, αποτελεί κοινό δίαυλο
επικοινωνίασ μεταξφ των ανκρϊπων, και μζςο προςωπικισ ενδυνάμωςθσ ςε όλουσ τουσ
τομείσ ανάπτυξθσ και κοινωνικισ δραςτθριοποίθςθσ. κοπόσ τθσ Κεματικισ Ενότθτασ
Γλϊςςα είναι να καταςτιςει τα παιδιά επιδζξιουσ και ενεργοφσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ
μάκθςθ, ϊςτε να μποροφν να παράγουν νοιματα και να επικοινωνοφν τισ ιδζεσ τουσ για
τον κόςμο.
τθ Κεματικι Ενότθτα Γλϊςςα διαπλζκονται αρμονικά βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ
κεωρθτικισ προςζγγιςθσ του αναδυόμενου γραμματιςμοφ, οι οποίεσ και προςδιορίηουν τα
περιεχόμενα μάκθςθσ που εμπεριζχονται ςε αυτι. υμπλθρωματικά, ενςωματϊνονται
αρχζσ των κεωρθτικϊν προςεγγίςεων του λειτουργικοφ γραμματιςμοφ, του ψθφιακοφ
γραμματιςμοφ, του οπτικοφ γραμματιςμοφ και του κριτικοφ γραμματιςμοφ
εμπλουτίηοντασ το περιεχόμενο τθσ ενότθτασ. το πλαίςιο αυτό, τα παιδιά αναπτφςςουν
ικανότθτεσ που ςχετίηονται με τουσ τζςςερισ (4) βαςικοφσ ρόλουσ που διαμορφϊνουν τθν
εγγράμματθ ταυτότθτά τουσ. φμφωνα με τον πρϊτο ρόλο, τα παιδιά μακαίνουν να
αναγνωρίηουν τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ παραγωγισ νοιματοσ, αλλά και τισ ςυμβάςεισ
που διαπνζουν τθ δομι των διαφορετικϊν κειμζνων. φμφωνα με τον δεφτερο ρόλο, τα
παιδιά εκπαιδεφονται, ϊςτε να κατανοοφν τα κείμενα, χρθςιμοποιϊντασ και εξελίςςοντασ
τα δικά τουσ νοθτικά μοντζλα, όπωσ αυτά διαμορφϊνονται μζςα από τισ προγενζςτερεσ
εμπειρίεσ και γνϊςεισ. φμφωνα με τον τρίτο ρόλο, τα παιδιά χρθςιμοποιοφν και παράγουν
κείμενα, ϊςτε να καλφψουν τισ προςωπικζσ τουσ ανάγκεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ λειτουργίεσ που τα διαφορετικά κείμενα εξυπθρετοφν. Ωσ προσ
τον τζταρτο ρόλο, τα παιδιά λειτουργοφν ωσ κριτικοί αναλυτζσ των κειμζνων, κακϊσ τα
ερμθνεφουν μζςα από διαφορετικζσ οπτικζσ και αποφαςίηουν ποιο από τα αναδυόμενα
νοιματα είναι ςθμαντικό για αυτά, ενϊ μπορεί να διατυπϊνουν διαφωνίεσ ι
αμφιςβθτιςεισ, αλλά και αντιλαμβάνονται τα αίτια που οδιγθςαν ςτθ ςυγγραφι τουσ. Θ
Κεματικι Ενότθτα Γλϊςςα διαρκρϊνεται ςε τρεισ υποενότθτεσ, οι οποίεσ αλλθλοεπιδροφν
και αλλθλοςυμπλθρϊνονται:
α) Προφορικι Επικοινωνία. τοχεφει: i. ςτθν ανάπτυξθ των ικανοτιτων που αφοροφν τθν
κατανόθςθ και παραγωγι προφορικϊν κειμζνων από τα παιδιά, ii. ςτθν ανάπτυξθ τθσ
μεταγλωςςικισ τουσ επίγνωςθσ (ικανότθτα ςυνειδθτοφ ελζγχου των δομϊν τθσ γλϊςςασ).
β) Γραπτι Επικοινωνία. τοχεφει: i. ςτθν ανάπτυξθ των ικανοτιτων που αφοροφν τθν
κατανόθςθ γραπτϊν κειμζνων και ςτθν εμπλοκι των παιδιϊν ςε πρακτικζσ ανάγνωςθσ, ii.
ςτθν εμπλοκι των παιδιϊν ςε πράξεισ γραφισ, iii. ςτθν κατάκτθςθ των εννοιϊν και των
ςυμβάςεων των γραπτϊν κειμζνων από τα παιδιά.
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γ) Πολυγλωςςικι Επικοινωνία. τοχεφει: i. ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ χριςθσ των γλωςςϊν
κατά τθν κατανόθςθ και τθν παραγωγι προφορικϊν κειμζνων, ii. ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ
χριςθσ των γλωςςϊν κατά τθν κατανόθςθ και τθν παραγωγι γραπτϊν κειμζνων.
Θ Κεματικι Ενότθτα Γλϊςςα παρζχει τα εφόδια ςτα παιδιά για τθν κάλυψθ των
επικοινωνιακϊν τουσ αναγκϊν, τόςο ςε επίπεδο κατανόθςθσ όςο και ςε επίπεδο
παραγωγισ κειμζνων, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ διαφοροποιθμζνεσ ανάγκεσ τουσ ςτο
πλαίςιο τθσ διαπολιτιςμικισ επικοινωνίασ, ςε μια πολυπολιτιςμικι κοινωνία. Λδιαίτερθ
ζμφαςθ δίνεται ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ ςτθν περίπτωςθ μακθτϊν με αναπθρία ι ειδικζσ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και τθν αξιοποίθςθ εναλλακτικϊν ςυςτθμάτων επικοινωνίασ.
Επίςθσ, αποτελεί ςυνδετικό κρίκο ανάμεςα ςτα Κεματικά Πεδία του Προγράμματοσ
πουδϊν, προάγοντασ τθ μεταξφ τουσ διεπιςτθμονικι διαςφνδεςθ και παρζχοντασ ςτα
παιδιά τα απαραίτθτα εφόδια για να εμπλακοφν, με επάρκεια, ςε μακθςιακζσ καταςτάςεισ
που προάγουν τθν κατανόθςθ των περιεχομζνων ςε όλεσ τισ Κεματικζσ Ενότθτεσ.
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Κεματικζσ
Τποενότθτεσ

Α.1.1 Προφορικι
Επικοινωνία
i. Κατανόθςθ και
παραγωγι
προφορικϊν
κειμζνων
ii. Μεταγλωςςικι
επίγνωςθ

Προςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ/-τριεσ να είναι
ςε κζςθ:
Γνϊςεισ
 Να αναγνωρίηουν
λεξιλόγιο (λειτουργικό
λεξιλόγιο, λεξιλόγιο με
λζξεισ υψθλισ
ςυχνότθτασ χριςθσ,
ορολογία γνωςτικϊν
αντικειμζνων) που
ςυναντάται ςε
προφορικά κείμενα και
ςε διάφορα
επικοινωνιακά πλαίςια
(i).
 Να διακρίνουν τα
διαφορετικά είδθ
προφορικϊν κειμζνων
(αφθγιςεισ, περιγραφζσ,
αναςκοπιςεισ,
ανακοινϊςεισ, οδθγίεσ,
αναφορζσ) (i).
 Να αναγνωρίηουν ότι ο
προφορικόσ λόγοσ
αποτελεί ζνα ςφςτθμα
που απαρτίηεται από
επιμζρουσ γλωςςικζσ
μονάδεσ (φωνολογικζσ,
μορφολογικζσ) (ii).
 Να αναγνωρίηουν ποια
ςτοιχεία προςδιορίηουν
τθν ταυτότθτα και τον
ρόλο των ομιλθτϊν, το
κζμα και τισ προκζςεισ
του
μθνφματοσ/κειμζνου, και
το πλαίςιο τθσ
επικοινωνίασ (ii).
Δεξιότθτεσ
 Να κάνουν περιγραφζσ
με λογικι ςειρά και
ςυνζπεια (i).
 Να παράγουν και να
αναδιθγοφνται κείμενα
(i).
 Να αποκωδικοποιοφν και
να χρθςιμοποιοφν
εξωγλωςςικά (π.χ.
εκφράςεισ προςϊπου
και κινιςεισ) και
παραγλωςςικά (π.χ.
επιτονιςμόσ λζξεων,
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Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ/-τριεσ:
• Επιλζγουν από το κουτί
των εκπλιξεων ζνα
αντικείμενο και το
περιγράφουν, ϊςτε οι
ςυμμακθτζσ/-τριεσ που δεν
κοιτοφν να καταλάβουν τι
είναι.
• Δουλεφοντασ ςε ομάδεσ,
χρθςιμοποιοφν κάρτεσ που
αφοροφν τα δομικά
ςτοιχεία ενόσ
αφθγθματικοφ κειμζνου
(τόπο, χρόνο, ιρωεσ,
πλοκι, επίλυςθ) και
αναδιθγοφνται μια γνωςτι
ιςτορία.
• Αφθγοφνται μια νζα
ιςτορία, βάηοντασ ςτθ
ςειρά εικόνεσ ι
χρθςιμοποιϊντασ κάποια
αντικείμενα που τουσ
δόκθκαν ωσ ςτοιχεία τθσ
πλοκισ και κάνοντασ
ερωτιςεισ ςτον ιρωα
χρθςιμοποιϊντασ τισ
κατάλλθλεσ ερωτθματικζσ
λζξεισ.
• Χωρίηονται ςε ομάδεσ και
ςε ςχζςθ με ζνα κζμα ςτο
οποίο κα κλθκοφν να
απαντιςουν (π.χ. ποφ κα
πάνε εκδρομι, ποια
κεατρικι παράςταςθ κα
δουν, τι κα προτείνουν για
τθν αυλι του ςχολείου)
διατυπϊνουν επιχειριματα
υπζρ και κατά τθσ μιασ ι
τθσ άλλθσ επιλογισ.
• Μιλοφν ςαν ρομπότ
χωρίηοντασ μια λζξθ ςε
ςυλλαβζσ και βρίςκοντασ
λζξεισ που ζχουν κοινι
αρχικι ςυλλαβι.
• Δουλεφοντασ ςε ηευγάρια
δθμιουργοφν και
ςυμπλθρϊνουν φράςεισ
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χροιά και ζνταςθ φωνισ)
ςτοιχεία για τθν
παραγωγι κειμζνων και
τθν επίτευξθ τθσ
επικοινωνίασ (i).
Να διατυπϊνουν
ερωτιςεισ
χρθςιμοποιϊντασ τισ
κατάλλθλεσ
ερωτθματικζσ λζξεισ (i).
Να διατυπϊνουν και να
ςυνοψίηουν
επιχειριματα για τθν
τεκμθρίωςθ απόψεων (i).
Να αναλφουν τον
προφορικό λόγο ςε
επιμζρουσ φωνολογικζσ
μονάδεσ/οντότθτεσ,
όπωσ είναι οι λζξεισ, οι
ςυλλαβζσ και τα
φωνιματα, και να τισ
χειρίηονται ςυνειδθτά
(ii).
Να αναλφουν τισ λζξεισ
ςε μορφιματα και να
ςυνδυάηουν μορφιματα,
ςφμφωνα με τουσ
κανόνεσ τθσ γλϊςςασ,
ϊςτε να παράγουν νζεσ
λζξεισ (ii).

τάςεισ
 Να εμπλουτίηουν το
λεξιλόγιό τουσ (i).
 Να υιοκετοφν κριτικι
ςτάςθ απζναντι ςε
πλθροφορίεσ και ςε
απόψεισ των άλλων (i).
 Να υιοκετοφν τουσ
κανόνεσ/αρχζσ που
διζπουν τθ γλϊςςα ωσ
δομι και ωσ ςφςτθμα
επικοινωνίασ (ii).
 Να προςαρμόηουν τουσ
κϊδικεσ επικοινωνίασ
ςτισ απαιτιςεισ τθσ
εκάςτοτε κατάςταςθσ
και των
κοινωνικοπολιτιςμικϊν
ςυνκθκϊν (ii).
 Να δείχνουν ςεβαςμό
και ενδιαφζρον ςε ςχζςθ
με τουσ διαφορετικοφσ
τρόπουσ επικοινωνίασ,
ιδιαίτερα των ατόμων με
αναπθρίεσ (π.χ.
νοθματικι γλϊςςα) (ii).
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βάηοντασ ςτθ λζξθ-«ςτόχο»
(που δείχνει θ καρτζλαεικόνα που ςικωςαν από
τθ ςτοίβα) τθ ςωςτι
κατάλθξθ («Ο Μθνάσ
ανζβθκε ςτο δζντρ... Σα
φφλλα των δζντρ… ιταν
πράςινα και μεγάλα»).
• Δουλεφοντασ ςε ομάδεσ
αναλαμβάνουν τον ρόλο
του «μάγειρα των λζξεων»
και επιλζγουν από εικόνεσ
ποιεσ κα βάλουν ςτθν
«κατςαρόλα» για να
ςυνκζςουν λζξεισ (χιόνι και
πζδιλο = χιονοπζδιλο) ι να
φτιάξουν αντίκετεσ.
• Ακοφν θχογραφθμζνουσ
διαλόγουσ από μια ιςτορία
που δε γνωρίηουν και
προςδιορίηουν το πλαίςιο
τθσ επικοινωνίασ (π.χ.
ταυτότθτα ομιλθτϊν, κζμα
επικοινωνίασ, χϊροσ κτλ.).
• Αναπαράγουν,
δουλεφοντασ ςε ηευγάρια,
αποςπάςματα από
διαλόγουσ που ζχουν
ακοφςει αλλάηοντασ κάκε
φορά παραγλωςςικά (π.χ.
λζνε το ίδιο απόςπαςμα με
τθ φωνι τθσ γριάσ
μάγιςςασ και τθσ
ςταχτοποφτασ) και
εξωγλωςςικά ςτοιχεία (π.χ.
προςκζτουν ςτοιχεία
νοθματικισ γλϊςςασ).
• Δθμιουργοφν, με βάςθ
καρτζλεσ που περιγράφουν
διαφορετικζσ καταςτάςεισ
τθσ κακθμερινισ ηωισ,
κατάλλθλουσ διαλόγουσ
για τθν κάκε περίςταςθ
(π.χ. διάλογοσ ςε μαγαηί,
με φίλουσ, ςτον γιατρό
κτλ.) και επιςθμαίνουν
λζξεισ που είναι
χαρακτθριςτικζσ τθσ
περίςταςθσ.
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Α.1.2
Γραπτι Επικοινωνία
i. Κατανόθςθ
γραπτϊν κειμζνων
και εμπλοκι ςε
πρακτικζσ
ανάγνωςθσ
ii. Εμπλοκι ςε
πράξεισ γραφισ
iii. Ζννοιεσ και
ςυμβάςεισ γραπτοφ
κειμζνου

Γνϊςεισ
 Να αναγνωρίηουν ςε ζνα
γραπτό κείμενο τουσ
ςθμειωτικοφσ τρόπουσ
που ςυνενεργοφν για τθ
δθμιουργία νοιματοσ (i).
 Να διακρίνουν τα
διάφορα είδθ των
γραπτϊν κειμζνων και να
αναγνωρίηουν ςτοιχεία
τθσ δομισ τουσ (π.χ.
κζμα, πλοκι κτλ. ςε ζνα
αφθγθματικό κείμενο, τθ
δομι αίτιο-αποτζλεςμα
ςε ζνα πλθροφοριακόεπεξθγθματικό κείμενο
κτλ.) (i).
 Να γνωρίηουν
ςθμαντικοφσ ςυγγραφείσ
και ποιθτζσ (παιδικι
λογοτεχνία και ποίθςθ)
(i).
 Να γνωρίηουν τα υλικά
και τα μζςα (μθ ψθφιακά
και ψθφιακά) που είναι
απαραίτθτα για τθ
γραφι ςτθν
κακθμερινότθτα (ii).
 Να αναγνωρίηουν
γράμματα και τα βαςικά
τυπογραφικά ςτοιχεία
ςτα γραπτά κείμενα (π.χ.
το είδοσ και το μζγεκοσ
γραμματοςειράσ) (iii).
 Να παρατθροφν τθ φορά
ανάγνωςθσ ςε γραπτά
κείμενα και τθν
πλοιγθςθ ςε
πολυτροπικά (ψθφιακά
και μθ ψθφιακά) κείμενα
(iii).
 Να διακρίνουν τα όρια
τθσ λζξθσ και τθσ
πρόταςθσ ςε
πολυτροπικά και
μονοτροπικά κείμενα
(iii).
 Να αναγνωρίηουν βαςικά
ςθμεία ςτίξθσ (iii).
Δεξιότθτεσ
 Να περιγράφουν τθ
βαςικι ιδζα του γραπτοφ
κειμζνου ςυνοψίηοντασ
πλθροφορίεσ ι
ςυνάγοντασ
ςυμπεράςματα (i).
 Να προβλζπουν το
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• Κατά τθν ανάγνωςθ ενόσ
παραμυκιοφ, ςχολιάηουν
εάν θ εικόνα αναπαριςτά ι
ςυμπλθρϊνει το κείμενο,
ερμθνεφοντασ παράλλθλα
ςτοιχεία τθσ εικόνασ (όπωσ
το μζγεκοσ αντικειμζνων,
τισ εκφράςεισ ςτα
πρόςωπα των θρϊων κτλ.)
ςε ςχζςθ με τθν πλοκι.
• Αλλάηουν τον
πρωταγωνιςτι ςε μια
γνωςτι τουσ ιςτορία και
φτιάχνουν ζνα νζο βιβλίο
γράφοντασ, όπωσ μποροφν,
μια διαφορετικι εκδοχι
τθσ ιςτορίασ.
• Οργανϊνουν τθ
βιβλιοκικθ τθσ τάξθσ
ταξινομϊντασ τα βιβλία
ανάλογα με το είδοσ του
κειμζνου (π.χ. τα
παραμφκια, τα βιβλία
γνϊςεων, τα βιβλία με
ποιιματα, τα βιβλία
μυκολογίασ, τα κόμικσ
κτλ.).
• υντάςςουν μια
πρόςκλθςθ προσ τθν/τον
αγαπθμζνθ/-ο τουσ
ςυγγραφζα γράφοντασ,
όπωσ μποροφν, τίτλουσ και
ηωγραφίηοντασ τθν εικόνα
από το εξϊφυλλο βιβλίων
τθσ/του που ζχουν
διαβάςει.
• «Διαβάηουν» τα
λογότυπα από άδειεσ
ςυςκευαςίεσ προϊόντων, τα
ταξινομοφν με βάςθ το
αρχικό τουσ γράμμα και
ςυντάςςουν με αυτά ζναν
κατάλογο με τα προϊόντα
που διακζτει το μαγαηάκι
τθσ τάξθσ τουσ ι
«γράφουν» μια λίςτα για
τα ψϊνια τουσ.
•Γράφουν (αντιγράφοντασ
κείμενα που ζχουν
υπαγορεφςει ςτθ/ςτον
νθπιαγωγό ι γράφοντασ
όπωσ μποροφν, βοθκϊντασ
ο ζνασ τον άλλο) τα νζα τθσ
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περιεχόμενο του
κειμζνου και να ηθτοφν
διευκρινίςεισ για ςθμεία
που δεν κατανοοφν (i).
Να αναλφουν τισ ιςτορίεσ
και τα ποιιματα
δθμιουργϊντασ
«εικόνεσ» και
διατυπϊνοντασ κρίςεισ
για τουσ ιρωεσ και τθν
πλοκι (i).
Να ερμθνεφουν
πλθροφορίεσ ςτα
κείμενα με βάςθ τισ
δικζσ τουσ ιδζεσ και τα
προςωπικά τουσ
βιϊματα (i).
Να τοποκετοφν ςωςτά το
ςϊμα και να
χρθςιμοποιοφν με τον
κατάλλθλο τρόπο τα
μζςα και τα υλικά για να
παράγουν γραφι
(τριποδικι λαβι) (ii).
Να παράγουν γραπτά
κείμενα (ψθφιακά και μθ
ψθφιακά πολυτροπικά
κείμενα) αξιοποιϊντασ
είδθ γραφισ (π.χ.
ςκαριφιματα,
ψευδογράμματα,
επινοθμζνθ γραφι) και
διάφορουσ ςθμειωτικοφσ
τρόπουσ (ii).
Να αντιςτοιχίηουν τα
φωνιματα με τα
αντίςτοιχα γράμματα
(iii).
Να χρθςιμοποιοφν
κατάλλθλο λεξιλόγιο για
να αναφερκοφν ςτισ
ζννοιεσ και ςτα
χαρακτθριςτικά των
ζντυπων ι ψθφιακϊν
βιβλίων (π.χ. τίτλοσ,
ςυγγραφζασ, εξϊφυλλο)
(iii).

τάςεισ
 Να απολαμβάνουν τθν
ανάγνωςθ βιβλίων και
διαφορετικϊν γραπτϊν
κειμζνων (i).
 Να επιδίδονται ςε
πρακτικζσ ολικισ,
προςποιθτισ και
ςυμμετοχικισ
ανάγνωςθσ (i).
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θμζρασ ςτθν θλεκτρονικι
εφθμερίδα τθσ τάξθσ τουσ,
επιλζγοντασ το είδοσ και το
μζγεκοσ γραμματοςειράσ
για τον τίτλο και το ςϊμα
των κειμζνων, και τισ
φωτογραφίεσ/εικόνεσ ι και
ηωγραφιζσ με τισ οποίεσ κα
τα πλαιςιϊςουν.
• Χωρίηονται ςε ομάδεσ και
ςτθ ςελίδα ενόσ βιβλίου με
μεγεκυμζνο κείμενο
επιλζγουν τυχαία δφο
προτάςεισ και εντοπίηουν
τθν αρχι και το τζλοσ τουσ
(δείχνοντασ το αρχικό
γράμμα τθσ πρϊτθσ λζξθσ
και το ςθμείο ςτίξθσ ςτο
οποίο τελειϊνουν) για να
βρουν ποια από τισ δφο
είναι πιο μεγάλθ
απαρικμϊντασ τον αρικμό
των λζξεων που
περιλαμβάνουν.
υγκρίνουν τισ προτάςεισ
και ςυηθτοφν τισ
παρατθριςεισ τουσ (αρχικό
γράμμα, κεφαλαία, ςθμεία
ςτίξθσ, αρικμό λζξεων).
• Κατά τθν ανάγνωςθ ενόσ
κειμζνου από τθ/τον
νθπιαγωγό εντοπίηουν τισ
λζξεισ που κεωροφν πιο
ςθμαντικζσ, τισ
καταγράφουν όπωσ
μποροφν (γράφοντασ ι
ηωγραφίηοντασ) και με
βάςθ αυτζσ περιγράφουν
με λίγα λόγια τα όςα
άκουςαν ςε μια άλλθ
ομάδα παιδιϊν.
• Ζχοντασ τον ρόλο του/τθσ
ςυγγραφζα ζνα παιδί
προςποιείται ότι διαβάηει
ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ
το βιβλίο που πιρε ςτο
πλαίςιο τθσ δανειςτικισ
βιβλιοκικθσ, δείχνοντασ
ςτο κείμενο τθ φορά
ανάγνωςθσ. Σα υπόλοιπα
παιδιά ενκαρρφνονται
κατά τθ διάρκεια τθσ
ανάγνωςθσ να ςχολιάηουν
και να διατυπϊνουν
ερωτιςεισ προσ τον/τθ
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 Να υιοκετοφν κριτικι
ςτάςθ ςτο περιεχόμενο
των γραπτϊν κειμζνων
(i).
 Να ςζβονται τθν
προςπάκεια εμπλοκισ
ςε πράξεισ γραφισ με
όποιον τρόπο γίνεται (ii).
 Να εκτιμοφν τθ
χρθςιμότθτα των
διαφόρων ςθμειωτικϊν
τρόπων για τθν
παραγωγι γραπτοφ
κειμζνου και να
αξιολογοφν τθ
«μονιμότθτα» του
γραπτοφ κειμζνου ςτον
χρόνο (iii).

Α. ΠΑΛΔΛ ΚΑΛ
ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ
Α.1 ΓΛΩΑ

Α.1.3
Πολυγλωςςικι
Επικοινωνία
i. Ενκάρρυνςθ τθσ
χριςθσ των
γλωςςϊν κατά τθν
κατανόθςθ και τθν
παραγωγι
προφορικϊν
κειμζνων
ii. Ενκάρρυνςθ τθσ
χριςθσ των
γλωςςϊν κατά τθν
κατανόθςθ και τθν
παραγωγι γραπτϊν
κειμζνων.

Γνϊςεισ
 Να αναγνωρίηουν λζξεισ
και φράςεισ ςτθ μθτρικι
και ςε άλλεσ γλϊςςεσ
που αφοροφν βαςικζσ
λειτουργικζσ και
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ
(i).
 Να αναγνωρίηουν λζξεισ
ςε άλλεσ γλϊςςεσ που
παρουςιάηουν
ςθμαςιολογικι και
φωνολογικι ομοιότθτα
με τθν ελλθνικι *π.χ.
τίγρθσ, tiger (αγγλικά),
tigër (αλβανικά), βίδα,
βίντα (ρομανί)+ (i).
 Να αναγνωρίηουν βαςικά
ςτοιχεία τθσ μθ λεκτικισ
επικοινωνίασ που μπορεί
να μεταβάλλονται ςε
ςχζςθ με το πολιτιςμικό
πλαίςιο (ομοιότθτεσ και
διαφορζσ) (i).
 Να αναγνωρίηουν
γραπτοφσ κϊδικεσ των
γλωςςϊν, κακϊσ και τισ
μεταξφ τουσ ομοιότθτεσ
και διαφορζσ (ii).
Δεξιότθτεσ
 Να χρθςιμοποιοφν
κϊδικεσ από δφο ι/και
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ςυγγραφζα, επιλζγοντασ
τθν κατάλλθλθ κοφκλα (π.χ.
επιλζγουν τθν κοφκλα τθσ
μάγιςςασ για να κάνουν
μια πρόβλεψθ, του
γεροφλθ που λζει μια δικι
του εμπειρία, θ οποία
ςυνδζεται με όςα ακοφει,
του βαςιλιά που ηθτά
διευκρινίςεισ, βγάηει
ςυμπεράςματα ι διαφωνεί
με αυτά που ακοφει).
• Περιγράφουν τθν εικόνα
που τουσ δθμιουργείται
ςτον νου ςχετικά με τον
αγαπθμζνο ςτίχο τουσ από
το ποίθμα που άκουςαν
και ςε ηευγάρια
αποτυπϊνουν ςε χαρτί τθν
εικόνα του ςτίχου που
επζλεξαν, ϊςτε ςτο τζλοσ
να εικονογραφιςουν το
ποίθμα βάηοντασ ςτθ ςειρά
τισ εικόνεσ.
• Καταγράφουν ςτισ
γλϊςςεσ των παιδιϊν τθσ
τάξθσ ι και ςε άλλεσ
γλϊςςεσ που τουσ
ενδιαφζρουν, λζξεισκλειδιά από το κζμα τθσ
διερεφνθςισ τουσ,
εμπλουτίηοντασ το λεξικό
τθσ τάξθσ ι φτιάχνοντασ
παιχνίδια λζξεων (π.χ.
παιχνίδια μνιμθσ) και
εντοπίηουν ποιεσ από
αυτζσ «ακοφγονται» το ίδιο
ι παρόμοια.
• Αναπαριςτοφν κάνοντασ
παντομίμα τον τρόπο
χαιρετιςμοφ ανκρϊπων
που κατάγονται από
διαφορετικζσ χϊρεσ
παρατθρϊντασ ομοιότθτεσ
και διαφορζσ.
• Διαβάηοντασ τον χάρτθ
τθσ τάξθσ ανακαλφπτουν
ζναν πάπυρο με ζνα
μινυμα γραμμζνο ςε δφο
γλϊςςεσ. Αναγνωρίηουν
τουσ γραπτοφσ κϊδικεσ και
αναηθτοφν βοικεια για να
τουσ διαβάςουν και να
ανακαλφψουν τθν
κρυψϊνα του κρυμμζνου
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περιςςότερεσ γλϊςςεσ
για να επικοινωνιςουν
χρθςιμοποιϊντασ
ςτοιχεία λεκτικισ και μθ
λεκτικισ επικοινωνίασ (i).
 Να διθγοφνται κείμενα
τθσ αφθγθματικισ
παράδοςθσ του
πολιτιςμοφ προζλευςθσ
ςε όποια γλϊςςα
επικυμοφν
χρθςιμοποιϊντασ
ςτοιχεία λεκτικισ και μθ
λεκτικισ επικοινωνίασ (i).
 Να παράγουν προφορικά
διαφορετικά είδθ
κειμζνων ςε
διαφορετικζσ γλϊςςεσ
για να ικανοποιιςουν
επικοινωνιακζσ και
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ
(i).
 Να γράφουν, όπωσ
μποροφν, ςτθ μθτρικι
γλϊςςα και ςε άλλεσ
γλϊςςεσ,
χρθςιμοποιϊντασ,
ανάλογα με το
αναπτυξιακό τουσ
επίπεδο, διάφορουσ
ςθμειωτικοφσ τρόπουσ
και είδθ γραφισ (ii).
τάςεισ
 Να εκτιμοφν τθ ςθμαςία
τθσ γνϊςθσ και χριςθσ
των γλωςςϊν ςτθ
ςφγχρονθ
πολυπολιτιςμικι
κοινωνία (i).
 Να επιδεικνφουν
ςεβαςμό ςτθ γλωςςικι
και πολιτιςμικι
ποικιλομορφία (i).
 Να απολαμβάνουν
κείμενα τθσ
αφθγθματικισ
παράδοςθσ διαφόρων
πολιτιςμϊν (i).
 Να επιδιϊκουν τθ
διαπολιτιςμικι
επικοινωνία με
κατάλλθλεσ λεκτικζσ και
μθ λεκτικζσ πρακτικζσ.
 Να νιϊκουν περιφανοι/εσ για τισ γλωςςικζσ και
πολιτιςμικζσ τουσ
καταβολζσ (i).
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κθςαυροφ.
• Παρουςιάηουν μια
φωτογραφία τθσ
οικογζνειάσ τουσ και
διθγοφνται τθν ιςτορία τθσ
φωτογραφίασ (π.χ.
γενζκλια, μια εκδρομι
κτλ.) χρθςιμοποιϊντασ
όποια γλϊςςα επικυμοφν ι
εναλλάςςοντασ
γλωςςικοφσ κϊδικεσ ι και
ςτοιχεία μθ λεκτικισ
επικοινωνίασ.
• Ακοφν ςτο κζντρο
μάκθςθσ των ΣΠΕ ιςτορίεσ
που ζχουν θχογραφθκεί
ςτθ μθτρικι τουσ γλϊςςα
(π.χ. από τουσ γονείσ ι
τουσ παπποφδεσ) και τισ
αναδιθγοφνται ςτθν
ολομζλεια τθσ τάξθσ ςε
όποια γλϊςςα επικυμοφν ι
εναλλάςςοντασ
γλωςςικοφσ κϊδικεσ ι και
ςτοιχεία μθ λεκτικισ
επικοινωνίασ.
• «Διαβάηουν» τουσ
κανόνεσ τθσ τάξθσ που
ζχουν γραφτεί ςτισ
γλϊςςεσ των παιδιϊν τθσ
τάξθσ και ηωγραφίηουν τισ
ςχετικζσ με αυτοφσ εικόνεσ.
• Ηωγραφίηουν από τθν
ιςτορία που άκουςαν τθν
αγαπθμζνθ τουσ ςκθνι και
γράφουν τα λόγια που
φαντάηονται ότι είπε ο
ιρωασ ςε όποια γλϊςςα
επικυμοφν, αξιοποιϊντασ
καρτζλεσ με λζξεισ-κλειδιά
τθσ ιςτορίασ ι και κάρτεσ
με γράμματα τθσ
αλφαβιτου από τουσ
πίνακεσ αναφοράσ τθσ
τάξθσ.
• Με αφορμι τθν
Παγκόςμια Θμζρα
Πολιτιςμικισ
Διαφορετικότθτασ
επικοινωνοφν μζςω skype
με τα παιδιά ενόσ
ςυνεργαηόμενου ςχολείου
ςε άλλθ χϊρα
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 Να
ςυμμετζχουν/ςυνεργάηονται με ευχαρίςτθςθ
ςε δραςτθριότθτεσ
ανάγνωςθσ κειμζνων
(βιβλίων/μφκων)
διαφόρων πολιτιςμϊν
(ii).

απευκφνοντάσ τουσ
μθνφματα χαιρετιςμοφ ςτθ
γλϊςςα τθσ χϊρασ τουσ,
ςτισ γλϊςςεσ των παιδιϊν
τθσ τάξθσ, και
επικοινωνοφν
χρθςιμοποιϊντασ ςτοιχεία
λεκτικισ και μθ λεκτικισ
επικοινωνίασ.
• Σραγουδοφν, όπωσ
μποροφν, ζνα τραγοφδι ςε
μια ξζνθ γλϊςςα και
αναπαριςτοφν με κινιςεισ
ςτίχουσ του,
παρατθρϊντασ εικόνεσ που
παρουςιάηουν τθν οπτικι
αναπαράςταςθ λζξεων του
τραγουδιοφ.
• Ακοφν μφκουσ από τθν
αφθγθματικι παράδοςθ
διαφόρων χωρϊν και
εντοπίηουν μεταξφ τουσ
ομοιότθτεσ και διαφορζσ
(π.χ. ο δράκοσ ι ο γίγαντασ
ωσ κοινό ςτοιχείο μεταξφ
των μφκων).
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Α.2 Σεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ)
Οι ΣΠΕ, αποτελϊντασ ζνα ςθμαντικό κομμάτι τθσ κακθμερινισ ηωισ των ανκρϊπων,
ζχουν επιβάλει ζναν νζο τρόπο προςζγγιςθσ τθσ πλθροφορίασ και ζχουν δθμιουργιςει νζα
κανάλια και προοπτικζσ επικοινωνίασ, ενθμζρωςθσ και ζκφραςθσ. Θ χριςθ των ΣΠΕ από τα
παιδιά προςχολικισ θλικίασ ςυνδζεται με πολλαπλά οφζλθ, όταν λαμβάνει χϊρα μζςα από
καλά ςχεδιαςμζνεσ διδακτικζσ καταςτάςεισ. Με κατάλλθλθ υποςτιριξθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ, επιδιϊκεται θ ςταδιακι εξοικείωςθ των παιδιϊν με τισ ΣΠΕ,
χρθςιμοποιϊντασ αναπτυξιακά κατάλλθλα ψθφιακά εργαλεία για να παίξουν, να
εκφραςτοφν και να μάκουν, αναγνωρίηοντασ και εφαρμόηοντασ τισ ορκζσ χριςεισ των ΣΠΕ
ςτθν κακθμερινι ηωι. κοπόσ είναι να καταςτοφν τα παιδιά ψθφιακά εγγράμματα, ϊςτε να
μποροφν να δράςουν αποτελεςματικά ςτισ νζεσ και πολφπλοκεσ ανάγκεσ τθσ κακθμερινισ
ηωισ.
τθ Κεματικι Ενότθτα ΣΠΕ θ ενςωμάτωςθ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν γίνεται υπό το
πρίςμα τθσ ανάπτυξθσ του ψθφιακοφ γραμματιςμοφ και τθσ εργαλειακισ ζνταξθσ των ΣΠΕ
ςε όλα τα Κεματικά Πεδία. το πλαίςιο του ψθφιακοφ γραμματιςμοφ, οι ΣΠΕ λειτουργοφν
ωσ αντικείμενο μάκθςθσ με ςτόχο τθ γνωριμία των παιδιϊν με τισ τεχνολογίεσ, τθ
δθμιουργικι τουσ ζκφραςθ μζςω των τεχνολογιϊν και τθν κατανόθςθ τθσ κζςθσ τουσ ςτθν
κοινωνία και τον πολιτιςμό. Θ λειτουργία αυτι είναι απαραίτθτθ γιατί οι ψθφιακζσ
τεχνολογίεσ (όπωσ για παράδειγμα το εκπαιδευτικό λογιςμικό ι οι υπθρεςίεσ διαδικτφου)
απαιτοφν αρκετό χρόνο για τθν εκμάκθςθ και τθν αποτελεςματικι χριςθ τουσ, και
επιπλζον, τα παιδιά δεν αποκτοφν ςαφι και ορκι αντίλθψθ για τθν υπόςταςθ και τισ
δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ των ΣΠΕ μόνο από τθν επαφι που ζχουν με αυτζσ εκτόσ
ςχολείου. φμφωνα με τθν εργαλειακι ζνταξθ, οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ αξιοποιοφνται
κακθμερινά ωσ εργαλεία διερεφνθςθσ, ανακάλυψθσ και επίλυςθσ προβλθμάτων,
αναηιτθςθσ και επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν, ζκφραςθσ και δθμιουργίασ, και ωσ εργαλεία
επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ. Οι δφο αυτζσ λειτουργίεσ των ΣΠΕ αλλθλοςυμπλθρϊνονται,
δθμιουργϊντασ δυναμικά μακθςιακά περιβάλλοντα ςτο νθπιαγωγείο. Θ Κεματικι Ενότθτα
ΣΠΕ διαρκρϊνεται ςε τρεισ Κεματικζσ Τποενότθτεσ, οι οποίεσ δεν είναι απαραίτθτο να
προςεγγίηονται
με
ςυγκεκριμζνθ
ςειρά,
κακϊσ
αλλθλοεπιδροφν
και
αλλθλοςυμπλθρϊνονται:
α) Γνωριμία και Επικοινωνία με τισ ΤΠΕ. τοχεφει: i. ςτθ γνωριμία των παιδιϊν με τα
βαςικά χαρακτθριςτικά των ΣΠΕ, ii. ςτθν κατανόθςθ του υπολογιςτι ωσ ενιαίου
ςυςτιματοσ, iii. ςτθν εξοικείωςθ των παιδιϊν με βαςικά ψθφιακά εργαλεία επικοινωνίασ
και ςυνεργαςίασ.
β) Ανακάλυψθ, Προγραμματιςμόσ και Ψθφιακό Παιχνίδι. τοχεφει: i. ςτθν παροχι
πλθροφοριϊν και ςτθν κακοδιγθςθ με λογιςμικά κλειςτοφ τφπου, ii. ςτθ διερεφνθςθ, τον
πειραματιςμό και τθν ανακάλυψθ με λογιςμικά ανοιχτοφ τφπου, iii. ςτθν επίλυςθ
προβλθμάτων με λογιςμικά ειδικϊν κατθγοριϊν και τθν εξοικείωςθ με τον προγραμματιςμό
με απλά παιχνίδια (απτικόσ προγραμματιςμόσ) ι ςε περιβάλλοντα προγραμματιςμοφ ςτον
υπολογιςτι ι άλλεσ ςυςκευζσ (οπτικόσ προγραμματιςμόσ), iv. ςτθ ςχεδίαςθ, καταςκευι και
προγραμματιςμό κατάλλθλων για τα παιδιά ρομποτικϊν περιβαλλόντων.
γ) Επεξεργαςία τθσ Πλθροφορίασ και Ψθφιακι Δθμιουργία: τοχεφει: i. ςτθν αξιοποίθςθ
των ψθφιακϊν εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν παρουςίαςθ τθσ πλθροφορίασ, ii. ςτθν
επεξεργαςία τθσ πλθροφορίασ και ςτθν ζκφραςθ, με δθμιουργικό τρόπο, αξιοποιϊντασ το
ψθφιακό περιβάλλον.
Οι ΣΠΕ μποροφν να αποτελζςουν ιςχυρά εργαλεία για τθ μάκθςθ, κακϊσ δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτα παιδιά μζςω τθσ οπτικοποίθςθσ να επεξεργαςτοφν δυςνόθτεσ ζννοιεσ, να
ξεπεράςουν διάφορεσ επικοινωνιακζσ δυςκολίεσ και γενικότερα να εκφραςτοφν και να
δθμιουργιςουν με ποικίλα μζςα, που ανταποκρίνονται ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και
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τισ ανάγκεσ τουσ, ενιςχφοντασ τθν ενταξιακι και διαφοροποιθμζνθ λειτουργία του
Προγράμματοσ πουδϊν.
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Κεματικζσ
Τποενότθτεσ

Α.2.1
Γνωριμία και
Επικοινωνία με τισ
ΣΠΕ
i. Γνωριμία των
παιδιϊν με τα βαςικά
χαρακτθριςτικά των
ΣΠΕ
ii. Κατανόθςθ του
υπολογιςτι ωσ
ενιαίου ςυςτιματοσ
iii. Εξοικείωςθ με
βαςικά ψθφιακά
εργαλεία
επικοινωνίασ και
ςυνεργαςίασ

Προςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:

Οι μακθτζσ/-τριεσ:

Γνϊςεισ
 Να αναγνωρίηουν τισ
ΣΠΕ με βάςθ τα
χαρακτθριςτικά και τον
ςκοπό λειτουργίασ
τουσ (i).
 Να αναγνωρίηουν
βαςικζσ μορφζσ
ψθφιακισ
πλθροφορίασ (κείμενο,
εικόνα, ιχοσ) (i).
 Να αναγνωρίηουν τον
υπολογιςτι ωσ ενιαίο
ςφςτθμα (κεντρικι
μονάδα, κφριεσ
μονάδεσ ειςόδου και
εξόδου) (ii).
 Να περιγράφουν απλά
εργαλεία ςφγχρονθσ
και αςφγχρονθσ
επικοινωνίασ και
μάκθςθσ που τουσ
είναι χριςιμα (iii).

• Οργανϊνουν μαηί με
τον/τθ νθπιαγωγό το
κζντρο μάκθςθσ των ΣΠΕ
και τοποκετοφν
εκτυπωμζνεσ καρτζλεσ (με
εικόνεσ) για τθν
αξιοποίθςθ τθσ κάκε
ςυςκευισ ςτο αντίςτοιχο
ςθμείο.

Δεξιότθτεσ
 Να καταγράφουν τα
οφζλθ αλλά και τα
αρνθτικά τθσ χριςθσ
των ΣΠΕ (i).
 Να προτείνουν κανόνεσ
για τθν ωφζλιμθ και
αςφαλι χριςθ των ΣΠΕ
(i).
 Να αναπαριςτοφν τον
υπολογιςτι ωσ ενιαίο
ςφςτθμα και να
αντιςτοιχοφν τα μζρθ
του με τθ λειτουργία
τουσ (ii).
 Να εκτελοφν απλζσ
λειτουργίεσ/ενζργειεσ
των ΣΠΕ για τθν
ολοκλιρωςθ
εργαςιϊν/
δραςτθριοτιτων (ii).
 Να αναηθτοφν και να
επιλζγουν κατάλλθλεσ
πλθροφορίεσ ςτο
διαδίκτυο (iii).
 Να οργανϊνουν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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• ε ομάδεσ
κατθγοριοποιοφν τισ ΣΠΕ
(αξιοποιείται το υλικό τθσ
τάξθσ ι ςχετικζσ εικόνεσ)
που ςυνδζονται και
ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ
για να λειτουργιςουν (π.χ.
κόκκινα καρτελάκια ςε όλα
τα μζρθ του υπολογιςτι,
πράςινα ςτθν τθλεόραςθ
και το DVD), ςε αντίκεςθ
με αυτζσ που λειτουργοφν
αυτόνομα τοποκετϊντασ
καρτελάκια διαφορετικοφ
χρϊματοσ ςε κακεμία από
αυτζσ (κίτρινο ςτο CD
player).
• Παίηουν παιχνίδια ρόλων
για να αναπαραςτιςουν
τον υπολογιςτι ωσ ενιαίο
ςφνολο (αναλαμβάνουν
τον ρόλο τθσ κεντρικισ
μονάδασ, τθσ οκόνθσ κτλ.).
• Καταςκευάηουν με
άχρθςτα υλικά (π.χ. κουτιά,
ςκοινιά, καπάκια κτλ.) τον
υπολογιςτι και τα μζρθ
του και κάνουν υποκζςεισ
για το ποια από αυτά είναι
αναγκαία, ποια όχι και πϊσ
ςυνδζονται ςε ςχζςθ με
διαφορετικζσ χριςεισ (π.χ.
γράφω ζνα κείμενο, βλζπω
μια εικόνα, ακοφω ζνα
τραγοφδι, ψάχνω
πλθροφορίεσ κτλ.), τισ
οποίεσ ελζγχουν ςτο
κζντρο του υπολογιςτι τθσ
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αποτελεςματικά τισ
πλθροφορίεσ που
ζχουν αναηθτιςει και
αποκθκεφςει από το
διαδίκτυο (iii).
 Να χρθςιμοποιοφν
απλά εργαλεία
ςφγχρονθσ και
αςφγχρονθσ
επικοινωνίασ (π.χ.
skype), κακϊσ και
εργαλεία ςυνεργατικισ
δθμιουργίασ αρχείων
(π.χ. Google Drive,
πλατφόρμεσ εξ
αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθσ, π.χ. eme, eclass), ϊςτε να
επικοινωνοφν και να
ςυνεργάηονται (iii).
τάςεισ
 Να εκτιμοφν τισ
διαφορετικζσ χριςεισ
των ΣΠΕ, ϊςτε να
μποροφν να
ικανοποιιςουν
κακθμερινζσ ανάγκεσ
(i).
 Να τθροφν κανόνεσ
αςφαλοφσ/ορκισ
χριςθσ των ΣΠΕ (i).
 Να υιοκετοφν κριτικι
ςτάςθ απζναντι ςτθ
χριςθ των ΣΠΕ ωσ
εργαλείου επίλυςθσ
κακθμερινϊν
προβλθμάτων και ωσ
εργαλείου ψυχαγωγίασ
(iii).

τάξθσ.
• ε ςυνεργαςία με τθ/τον
νθπιαγωγό φτιάχνουν το
παρουςιολόγιο τθσ τάξθσ
και χρθςιμοποιοφν το
πλθκτρολόγιο για να
γράψουν ι να
αντιγράψουν το όνομά
τουσ ςτα ελλθνικά και το
εκτυπϊνουν.
• Για τθ δθμιουργία ενόσ
βίντεο που αφορά τθν
προςταςία των ηϊων,
χρθςιμοποιοφν μθχανζσ
αναηιτθςθσ και επιλζγουν
κατάλλθλεσ λζξεισ-κλειδιά.
Αποκθκεφουν και
οργανϊνουν τισ
πλθροφορίεσ τουσ ςε
φακζλουσ, ϊςτε να
μποροφν ςτθ ςυνζχεια να
δθμιουργιςουν το βίντεό
τουσ.
• υμμετζχουν ςε
προγράμματα ςυνεργαςίασ
με άλλα ςχολεία ι φορείσ
για τθν πρόλθψθ από τουσ
κινδφνουσ τθσ χριςθσ του
διαδικτφου και
καταςκευάηουν
εννοιολογικοφσ χάρτεσ με
τα οφζλθ και τουσ
κινδφνουσ τθσ χριςθσ του.
• ε μικρζσ ομάδεσ,
αξιοποιϊντασ λογιςμικό
ηωγραφικισ, φτιάχνουν
ψθφιακά κολάη με κανόνεσ
για τθν αςφαλι χριςθ των
ΣΠΕ και τα αναρτοφν ςτθν
ιςτοςελίδα του
νθπιαγωγείου.
• Επικοινωνοφν με τα
παιδιά ενόσ άλλου
ςχολείου,
χρθςιμοποιϊντασ μια
εφαρμογι ςυςκζψεων, για
να ςυηθτιςουν για ζνα
ςχζδιο εργαςίασ που ζχουν
αναλάβει από κοινοφ.
• ε ζνα επιτραπζηιο
παιχνίδι ερωτιςεων
ςυνδζουν τα μζςα και τα
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Α.2.2
Ανακάλυψθ,
Προγραμματιςμόσ
και Ψθφιακό
Παιχνίδι
i. Παροχι
πλθροφοριϊν και
κακοδιγθςθ με
λογιςμικά κλειςτοφ
τφπου
ii. Διερεφνθςθ,
πειραματιςμόσ και
ανακάλυψθ με
λογιςμικά ανοιχτοφ
τφπου
iii. Επίλυςθ
προβλθμάτων με
λογιςμικά ειδικϊν
κατθγοριϊν και
εξοικείωςθ με τον
προγραμματιςμό
με
προγραμματιηόμενα
παιχνίδια
iv. χεδίαςθ,
καταςκευι και
προγραμματιςμόσ
κατάλλθλων για τα
παιδιά ρομποτικϊν
περιβαλλόντων

Γνϊςεισ
 Να αναγνωρίηουν
λογιςμικά ανοικτοφ και
κλειςτοφ τφπου ςε
ςχζςθ με τισ
λειτουργίεσ και τον
τρόπο χριςθσ τουσ (i)
(ii).
 Να διακρίνουν τισ
βαςικζσ εντολζσ
προγραμματιςμοφ,
προγραμματιηόμενων
παιχνιδιϊν (π.χ.
εντολζσ κίνθςθσ
μπροςτά-πίςωαριςτερά-δεξιά) (iii).
 Να αναγνωρίηουν
βαςικζσ δομζσ του
προγραμματιςμοφ
(ακολουκία,
επανάλθψθ, επιλογι)
(iii).
Δεξιότθτεσ
 Να εκτελοφν απλζσ
αςκιςεισ πρακτικισ και
εξάςκθςθσ με ειδικά
λογιςμικά κλειςτοφ
τφπου (i).
 Να διερευνοφν, να
ανακαλφπτουν, να
πειραματίηονται με τθν
κατάλλθλθ χριςθ
λογιςμικϊν ανοικτοφ
τφπου (ii).
 Να καταςκευάηουν
νοθτικοφσ και
εννοιολογικοφσ χάρτεσ
(ii).
 Να ερμθνεφουν
δεδομζνα και να
επαλθκεφουν ι να
απορρίπτουν
υποκζςεισ
χρθςιμοποιϊντασ
εργαλεία
οπτικοποίθςθσ και
προςομοίωςθσ (ii).
 Να παίηουν, να
ςχεδιάηουν και να
δθμιουργοφν ψθφιακά
παιχνίδια (ii).
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εργαλεία επικοινωνίασ
(π.χ. θλεκτρονικό
ταχυδρομείο, εφαρμογι
ςυςκζψεων, ομάδεσ
ςυηιτθςθσ κτλ.) με τισ
χριςεισ τουσ.
• Αξιοποιοφν επιλεγμζνο
κλειςτοφ τφπου λογιςμικό
(π.χ. παιχνίδι μνιμθσ από
το Φωτόδεντρο
«Μακθςιακά
Αντικείμενα») ςε
κακθμερινζσ
δραςτθριότθτεσ ςτο
νθπιαγωγείο (π.χ. για να
εξαςκιςουν τισ γνϊςεισ
τουσ ςε ςχζςθ με τα
μουςικά όργανα).
• Αξιοποιοφν επιλεγμζνο
ανοικτοφ τφπου λογιςμικό
(π.χ. προςομοίωςθ
ανάπτυξθσ του φυτοφ από
το Φωτόδεντρο
«Μακθςιακά
Αντικείμενα») και
πειραματίηονται με τισ
παραμζτρουσ ανάπτυξθσ
ενόσ φυτοφ, κάνουν
υποκζςεισ και παρατθροφν
τι χρειάηεται το φυτό για
να μεγαλϊςει, ενϊ
παράλλθλα καταγράφουν
τα αποτελζςματα των
πειραμάτων τουσ.
• ε ομάδεσ αξιοποιοφν
λογιςμικό ανοικτοφ τφπου
οπτικοποίθςθσ για να
κατανοιςουν πλθροφορίεσ
και να λφςουν ζνα
πρόβλθμα (π.χ. εντοπίηουν
ςτο Google Earth
ςυγκεκριμζνα ςθμεία ςτθ
γειτονιά τουσ, ςχεδιάηουν
εναλλακτικζσ διαδρομζσ
από το ζνα ςθμείο ςτο
άλλο και τισ περιγράφουν
δίνοντασ οδθγίεσ θ μία
ομάδα ςτθν άλλθ).
• Επεξεργάηονται τισ
δυνατότθτεσ ενόσ
περιβάλλοντοσ εικονικισ
περιιγθςθσ και
χρθςιμοποιοφν τα
εργαλεία του για να
αντλιςουν πλθροφορίεσ ςε
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 Να χρθςιμοποιοφν τισ
βαςικζσ εντολζσ
προγραμματιςμοφ (π.χ.
εντολζσ κίνθςθσ
μπροςτά-πίςωαριςτερά-δεξιά) (iii).
 Να ςχεδιάηουν απλοφσ
αλγορίκμουσ (με
ακολουκία και
επανάλθψθ) για να
λφςουν προβλιματα
(χρθςιμοποιϊντασ το
ςϊμα τουσ και
παιχνίδια,
προγραμματιηόμενα ι
μθ) (iii).
 Να δθμιουργοφν, να
εκτελοφν και να
διορκϊνουν
προγράμματα απτικοφ
και οπτικοφ
προγραμματιςμοφ
(εκςφαλμάτωςθ) (iii).
 Να δθμιουργοφν
πλαίςια επίλυςθσ
προβλθμάτων
προγραμματιςμοφ
μζςα και ζξω από τθν
τάξθ (δάπεδα/
διαμόρφωςθ χϊρων με
τθν αξιοποίθςθ
εμποδίων) (iv).
 Να καταςκευάηουν
απλά ρομποτικά
περιβάλλοντα
αξιοποιϊντασ
κατάλλθλα υλικά (iv).
τάςεισ
 Να αντιμετωπίηουν τισ
ΣΠΕ ωσ εργαλεία που
ενιςχφουν τθ ςκζψθ
και τισ ικανότθτζσ τουσ
και όχι μόνο ωσ μζςα
διαςκζδαςθσ και
ψυχαγωγίασ (ii).
 Να εκτιμοφν και να
αξιοποιοφν κατάλλθλα
τισ πλθροφορίεσ από
τισ διαφορετικζσ
κατθγορίεσ ψθφιακϊν
μζςων και
περιβαλλόντων με τισ
οποίεσ αςχολοφνται
(ii).
 Να εκτιμοφν και να
αξιοποιοφν τον
διαφορετικό τρόπο
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ςχζςθ με ζνα κζμα που
επεξεργάηονται (π.χ.
περιθγοφνται το εικονικό
μουςείο Φυςικισ Λςτορίασ
Γουλανδρι αναηθτϊντασ
πλθροφορίεσ και
καταγράφοντασ ςτοιχεία
για τα απολικϊματα και τα
προϊςτορικά ηϊα).
• Χρθςιμοποιοφν
λογιςμικά εννοιολογικισ
χαρτογράφθςθσ για να
αποτυπϊςουν ςε νοθτικό
χάρτθ τισ αρχικζσ τουσ
ιδζεσ για ζννοιεσ που
επεξεργάηονται (π.χ. το
ταξίδι τθσ τροφισ).
• Χρθςιμοποιοφν
λογιςμικά εννοιολογικισ
χαρτογράφθςθσ ςε δυάδεσ,
για παράδειγμα για να
αποτυπϊςουν τουσ
κινδφνουσ που διατρζχει το
περιβάλλον από τθν
παρζμβαςθ του ανκρϊπου
ι προτάςεισ για τθν
προςταςία και τθ φροντίδα
των ηϊων.
• Αξιοποιϊντασ τισ
δυνατότθτεσ του
λογιςμικοφ παρουςίαςθσ,
ςχεδιάηουν και υλοποιοφν
το εικονογραφθμζνο
ςενάριο ενόσ παιχνιδιοφ
(π.χ. του καλοφ λφκου που
πρζπει να περάςει από
δοκιμαςίεσ ςυλλογισ
αντικειμζνων, αποφυγισ
εμποδίων κτλ., για να
ςϊςει τθν
κοκκινοςκουφίτςα).
• Ελζγχουν
προγραμματιηόμενα
παιχνίδια, ϊςτε να
εκτελοφν απλζσ διαδρομζσ
ςτο δάπεδο (π.χ.
οδθγϊντασ τα ςτθν ζξοδο
ενόσ λαβυρίνκου που
ζχουν καταςκευάςει από
το οικοδομικό υλικό τθσ
τάξθσ).
• Επιλφουν
προγραμματιςτικά
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ςκζψθσ που τουσ
προςφζρουν τα
περιβάλλοντα
προγραμματιςμοφ (iv).
 Να ςυνεργάηονται για
να επιλφςουν
προβλιματα
προγραμματιςμοφ και
να δθμιουργιςουν
περιβάλλοντα
παιχνιδιοφ (iv).

Α.2.3
Επεξεργαςία τθσ
Πλθροφορίασ και
Ψθφιακι Δθμιουργία
i. Αξιοποίθςθ των
ψθφιακϊν εργαλείων
για τθ διαχείριςθ και
τθν παρουςίαςθ τθσ
πλθροφορίασ
ii. Επεξεργαςία τθσ
πλθροφορίασ και
ζκφραςθ με
δθμιουργικό τρόπο
αξιοποιϊντασ το
ψθφιακό περιβάλλον

Γνϊςεισ
 Να αναγνωρίηουν και
να οργανϊνουν τισ
πλθροφορίεσ με τισ
ΣΠΕ ανάλογα με τισ
ανάγκεσ και το κζμα
που μελετοφν (i).
 Να γνωρίηουν τα
ψθφιακά εργαλεία που
είναι απαραίτθτα για
να διαχειριςτοφν και να
παρουςιάςουν τισ
πλθροφορίεσ (i).
Δεξιότθτεσ
 Να ςυνδυάηουν και να
ςυνκζτουν τισ
πλθροφορίεσ με τισ
ΣΠΕ με κατάλλθλο
τρόπο
χρθςιμοποιϊντασ
κριτιρια και
προθγοφμενεσ γνϊςεισ
(i).
 Να μετατρζπουν τισ
πλθροφορίεσ ςτισ ΣΠΕ,
ϊςτε να καλφπτονται
εκπαιδευτικζσ και
επικοινωνιακζσ
ανάγκεσ (μετατροπι
απλοφ κειμζνου ςε
ψθφιακό
πολυμεςικό/πολυτροπικό κείμενο) (i).
 Να παρουςιάηουν τισ
πλθροφορίεσ με
εναλλακτικοφσ τρόπουσ
ςτισ ΣΠΕ (i).
 Να δθμιουργοφν
πρωτότυπα ψθφιακά
ζργα και να
εκφράηονται με
λογιςμικά ςχεδίαςθσ
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προβλιματα μετακίνθςθσ,
ςε ζνα περιβάλλον
προγραμματιςμοφ του
ρομπότ ςτο Φωτόδεντρο
«Μακθςιακά Αντικείμενα»
(π.χ. για να ςυλλζξουν τα
γράμματα του ονόματόσ
τουσ), περιγράφουν τα
βιματα που πρζπει να
ακολουκιςουν, τα εμπόδια
που πρζπει να αποφφγουν
και διορκϊνουν το
πρόγραμμα που ζχουν
ςχεδιάςει, εφόςον
χρειαςτεί).
• Δθμιουργοφν ςε
ςυνεργαςία με τθ/τον
νθπιαγωγό τον
Θλεκτρονικό Ατομικό
Φάκελο Προόδου
επιλζγοντασ και
ψθφιοποιϊντασ τα ζργα
και τισ δθμιουργίεσ τουσ.
• ε ςυνεργαςία με τθ/τον
νθπιαγωγό ςχεδιάηουν και
δθμιουργοφν τα ψθφιακά
βραβεία για τον
Θλεκτρονικό Ατομικό
Φάκελο Προόδου,
επιλζγοντάσ κατάλλθλα
γραφικά, φωτογραφίεσ και
κείμενο.
• χεδιάηουν μια ψθφιακι
κάρτα για τα Χριςτοφγεννα
αξιοποιϊντασ κινοφμενθ
εικόνα και κείμενο και τθν
αναρτοφν ςτο ιςτολόγιο
του ςχολείου ι τθν
αποςτζλλουν με
θλεκτρονικό ταχυδρομείο
ςτουσ γονείσ.
• Φτιάχνουν τθν
θλεκτρονικι εφθμερίδα
τθσ τάξθσ για να
παρουςιάςουν τισ
ςυνεντεφξεισ που ζχουν
πάρει και το φωτογραφικό
υλικό που ζχουν ςυλλζξει
από τθν επίςκεψι τουσ ςτο
δθμοτικό ςχολείο, ςτο
πλαίςιο τθσ ομαλισ
μετάβαςθσ.
• υμμετζχουν ςε ςχζδιο
εργαςίασ για τθ διαχείριςθ
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και επεξεργαςίασ,
αναπαραγωγισ και
καταγραφισ
πλθροφοριϊν (ιχου,
εικόνασ, βίντεο) (ii).
 Να διαχειρίηονται τισ
πλθροφορίεσ για να
καταςκευάηουν/
δθμιουργοφν με
λογιςμικό γενικισ
χριςθσ και ειδικό
λογιςμικό ψθφιακζσ
δθμιουργίεσ, όπωσ
αφίςα, βίντεο,
ψθφιακι ιςτορία,
κόμικσ (ii).
τάςεισ
 Να αποδζχονται
κριτικά τισ
διαφορετικζσ μορφζσ
πλθροφορίασ και τα
νζα πλαίςια
επικοινωνίασ και
ςυνεργαςίασ που
δθμιουργοφνται με τισ
ΣΠΕ (i).
 Να εκτιμοφν τθν αξία
τθσ ψθφιακισ
πλθροφορίασ ωσ μζςου
ζκφραςθσ και
επικοινωνίασ (i).
 Να αξιοποιοφν τισ ΣΠΕ
για να εκφράηονται με
δθμιουργικό τρόπο (ii).

των ςυναιςκθμάτων και
τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
επικετικότθτασ και
δθμιουργοφν ζνα ψθφιακό
κόμικ για τθν
ευαιςκθτοποίθςθ και τθν
ενδυνάμωςθ των παιδιϊν.
• ε λογιςμικό
παρουςίαςθσ ςχεδιάηουν
απλά ψθφιακά παιχνίδια
με τθ μορφι κουίη για τθν
αξιολόγθςθ ενόσ ςχεδίου
εργαςίασ για τθν
προςταςία των δαςϊν.
• ε ειδικό λογιςμικό
ψθφιακισ αφιγθςθσ
ειςάγουν ηωγραφιζσ,
κείμενο και γραφικά για να
δθμιουργιςουν ζνα
εναλλακτικό τζλοσ ςτο
αγαπθμζνο τουσ παραμφκι.
• χεδιάηουν και
υλοποιοφν το «βίντεο τθσ
τάξθσ» για τθν τελικι
γιορτι του ςχολείου,
χρθςιμοποιϊντασ
φωτογραφικό υλικό που
ζχουν ςυλλζξει και
οργανϊςει από τισ
δραςτθριότθτεσ όλθσ τθσ
ςχολικισ χρονιάσ και το
επενδφουν με μουςικό
χαλί.
• Φτιάχνουν ζνα ςποτάκι ι
εκπομπι (π.χ. δελτίο
καιροφ, ειδιςεισ τθσ τάξθσ,
μια διαφιμιςθ,
ςυνζντευξθ) αξιοποιϊντασ
και ςυνδυάηοντασ
πολυτροπικι πλθροφορία,
όπωσ μικρά βίντεο από τθν
τάξθ, φωτογραφικό υλικό,
θχογραφιςεισ κ.ά.
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Βϋ Κεματικό Πεδίο: Παιδί, Εαυτόσ και Κοινωνία
B.1 Προςωπικι και Κοινωνικοςυναιςκθματικι Ανάπτυξθ
Θ προςωπικι και κοινωνικοςυναιςκθματικι ενδυνάμωςθ των παιδιϊν προςχολικισ
θλικίασ ςυνιςτά βαςικι παράμετρο για τθ δόμθςθ του εαυτοφ και τθ ςχζςθ που
αναπτφςςουν με το κοινωνικό και φυςικό περιβάλλον. κοπόσ τθσ Κεματικισ Ενότθτασ
Προςωπικι και Κοινωνικοςυναιςκθματικι Ανάπτυξθ είναι μζςα από αναπτυξιακά
κατάλλθλεσ μακθςιακζσ εμπειρίεσ να ενιςχυκοφν τα παιδιά ςτο να διαμορφϊςουν κετικι
εικόνα για τον εαυτό τουσ, κακϊσ και ορκι αντίλθψθ για τισ δυνατότθτζσ τουσ, να
ρυκμίηουν τα ςυναιςκιματα και τθ ςυμπεριφορά τουσ, και να αναπτφξουν κετικι ςτάςθ
απζναντι ςτθ μάκθςθ. τόχοσ είναι να μάκουν να διαχειρίηονται τισ προκλιςεισ, να
κατανοοφν και να αποδζχονται τισ ςυνζπειεσ των πράξεϊν τουσ, να κζτουν ςτόχουσ για
βελτίωςθ, να ςυναναςτρζφονται και να ςυνεργάηονται αρμονικά με τουσ άλλουσ,
εκτιμϊντασ τον πλουραλιςμό και τθ διαφορετικότθτα.
Σο μακθςιακό περιεχόμενο τθσ Προςωπικισ και Κοινωνικοςυναιςκθματικισ
Ανάπτυξθσ οργανϊνεται γφρω από τισ επιμζρουσ εκφάνςεισ του ςυναιςκθματικοφ και
κοινωνικοφ γραμματιςμοφ, οι οποίεσ διατρζχουν όλα τα Κεματικά Πεδία,
διαδραματίηοντασ ρυκμιςτικό ρόλο ςτο πλαίςιο τθσ ολόπλευρθσ ανάπτυξθσ των παιδιϊν. Θ
ςυνειδθτοποίθςθ του εαυτοφ και θ ανάπτυξθ κετικισ αυτοεικόνασ, θ οποία δομείται ςε
ςυνάρτθςθ με τισ κετικζσ αλλθλεπιδράςεισ με το περιβάλλον, αποτελοφν τθ βάςθ για τoν
ςυναιςκθματικό γραμματιςμό και ςθμαντικό παράγοντα για τθν ενίςχυςθ τθσ ψυχικισ
ανκεκτικότθτασ των παιδιϊν. το πλαίςιο αυτό διαμορφϊνεται ο μοναδικόσ τρόποσ που
κάκε παιδί ςυλλζγει και επεξεργάηεται πλθροφορίεσ, προκειμζνου να οικοδομιςει τθ
γνϊςθ και να οργανϊςει τθ ςυμπεριφορά, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να ανταποκρικεί ςτισ
ποικίλεσ προκλιςεισ του περιβάλλοντοσ. Θ μάκθςθ οργανϊνεται ςτον πυρινα του
κοινωνικοφ γραμματιςμοφ, ο οποίοσ δομείται ςτθ βάςθ τθσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ,
ςτο πλαίςιο του παιχνιδιοφ, και μζςα από μακθςιακζσ καταςτάςεισ, οι οποίεσ προάγουν τθ
ςυνεργαςία. θμαντικό φορζα κοινωνικοποίθςθσ των παιδιϊν αποτελεί θ διαπροςωπικι
επικοινωνία, θ οποία αντανακλά και ενςωματϊνει τισ κοινωνικζσ ςυμβάςεισ και τα
πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά του περιβάλλοντοσ, ςτο οποίο λαμβάνει χϊρα. Αξιοποιοφνται
κακθμερινζσ καταςτάςεισ και διαμορφϊνονται επικοινωνιακζσ ςυνκικεσ που δθμιουργοφν
τθν ανάγκθ για ανάπτυξθ κοινά αποδεκτϊν κανόνων ςυμπεριφοράσ, προάγουν τθν ατομικι
και ςυλλογικι δζςμευςθ προσ τθν επίτευξθ ςτόχων, ςτο πλαίςιο τθσ λιψθσ αποφάςεων
που αφοροφν το άτομο και τθν ομάδα, και τθσ ανάλθψθσ ρόλων για τθν επίτευξι τουσ.
τθ βάςθ αυτι, θ Προςωπικι και Κοινωνικοςυναιςκθματικι Ανάπτυξθ διαρκρϊνεται
ςε τρεισ άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ υποενότθτεσ:
α) Αίςκθςθ του Εαυτοφ. τοχεφει: i. ςτθ διαμόρφωςθ κετικισ αυτοεικόνασ, ii. ςτθν
αυτονομία και αλλθλεξάρτθςθ, iii. ςτθν ανάπτυξθ κετικισ ςτάςθσ και δεκτικότθτασ
απζναντι ςτθ μάκθςθ.
β) Συναιςκθματικι Επίγνωςθ. τοχεφει: i. ςτθν αντίλθψθ των ςυναιςκθμάτων, ii. ςτθν
ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων, iii. ςτθν ανάπτυξθ ενςυναίςκθςθσ, iv. ςτθ διαχείριςθ των
ςυναιςκθμάτων και τθσ ςυμπεριφοράσ.
γ) Διαπροςωπικζσ Σχζςεισ. τοχεφει: i. ςτθ κετικι αλλθλεπίδραςθ και επικοινωνία, ii. ςτθν
ανάπτυξθ και διατιρθςθ ςχζςεων.
Σο περιεχόμενο τθσ Προςωπικισ και Κοινωνικοςυναιςκθματικισ Ανάπτυξθσ διατρζχει
όλεσ τισ Κεματικζσ Ενότθτεσ, και αποτελεί τθ βάςθ πάνω ςτθν οποία δομείται θ ενταξιακι
προοπτικι και διαφοροποιθμζνθ προςζγγιςθ του Προγράμματοσ πουδϊν.
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Κεματικζσ
Τποενότθτεσ

Β.1.1
Αίςκθςθ Εαυτοφ
i. Κετικι
αυτοεικόνα
ii. Αυτονομία και
αλλθλεξάρτθςθ
iii. Ανάπτυξθ
κετικισ ςτάςθσ και
δεκτικότθτασ
απζναντι ςτθ
μάκθςθ

Προςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ/-τριεσ να είναι
ςε κζςθ:

Οι μακθτζσ/-τριεσ:

Γνϊςεισ
 Να αντιλαμβάνονται τον
εαυτό τουσ ωσ μία
ξεχωριςτι οντότθτα (i).
 Να ορίηουν τον
προςωπικό χϊρο και τα
προςωπικά όρια (i).
 Να ζχουν επίγνωςθ των
δυνατοτιτων τουσ (i).
 Να αναγνωρίηουν
βαςικζσ αρχζσ τθσ
προςωπικισ αυτονομίασ
ςε κζματα φροντίδασ
του εαυτοφ και του
χϊρου (ii).
 Να προςδιορίηουν το
είδοσ τθσ ςχζςθσ τουσ με
τουσ άλλουσ (π.χ.
ςυγγενείσ, φίλοι,
γνωςτοί κτλ.) (ii).
 Να προςδιορίηουν
προςωπικοφσ ςτόχουσ
και προχποκζςεισ για
τθν επίτευξι τουσ (iii).
 Να αναγνωρίηουν τι
ξζρουν και τι κζλουν να
μάκουν (iii).

• ε κομμάτια παηλ από
χαρτόνι κάκε παιδί κολλά ι
ηωγραφίηει ό,τι το κάνει
μοναδικό και ξεχωριςτό
(π.χ. όνομα, χόμπι,
αγαπθμζνα, όπωσ ομάδα,
χρϊμα, φαγθτό κτλ.). Σα
κομμάτια ενϊνονται και τα
παιδιά προςπακοφν να
μαντζψουν ςε ποιον
ανικει το κακζνα,
ςυηθτϊντασ για το πόςο
καλά ξζρουν τουσ/τισ
ςυμμακθτζσ/-τριζσ τουσ
και τι άλλο κα ικελαν να
μάκουν για αυτοφσ/-ζσ.

Δεξιότθτεσ
 Να περιγράφουν τα
ατομικά τουσ
χαρακτθριςτικά και να
ςυηθτοφν για τα
επιτεφγματα και τθν
πρόοδό τουσ (i).
 Να εκτελοφν ενζργειεσ
ςταδιακά χωρίσ τθ
βοικεια ενιλικα (i).
 Να οργανϊνουν τον
προςωπικό χϊρο και τθν
ατομικι δράςθ (i).
 Να περιγράφουν τισ
ομάδεσ ςτισ οποίεσ
ανικουν και να
προςδιορίηουν τα
χαρακτθριςτικά και τθ
δράςθ τουσ (ii).
 Να μοιράηονται υλικά
και αντικείμενα ςτο
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• ε ηευγάρια
καταγράφουν, το ζνα παιδί
ςτθν αριςτερι και το άλλο
ςτθ δεξιά πλευρά ενόσ
διαγράμματοσ Venn, τα
χαρακτθριςτικά (π.χ. του
προςϊπου, ςϊματοσ) ι/και
τα επιτεφγματά τουσ (τι
μπορϊ να κάνω καλά) και
ςτθ ςυνζχεια εξετάηουν
ποια από αυτά είναι κοινά,
ϊςτε να τα ειςάγουν ςτθν
περιοχι που εφάπτονται οι
κφκλοι.
• χεδιάηουν και κόβουν το
περίγραμμα του εαυτοφ
τουσ και το κολλοφν είτε
ςτθ ςτιλθ «αγόρι» είτε ςτθ
ςτιλθ «κορίτςι» ενόσ
μεγάλου χαρτονιοφ.
Χρθςιμοποιοφν αυτόν τον
πίνακα ωσ ςφςτθμα
αναφοράσ όταν
υπολογίηουν τισ
παρουςίεσ-απουςίεσ ςτθν
τάξθ.
• ε χάρτινα χεράκια
ηωγραφίηουν από τθ μία
πλευρά κάτι για το οποίο
χρειάηονται βοικεια για να
το καταφζρουν (π.χ. να
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παιχνίδι και ςε άλλεσ
περιςτάςεισ (ii).
Να ηθτοφν και να
παρζχουν βοικεια όταν
χρειάηεται (ii).
Να υποςτθρίηουν και να
αιτιολογοφν τισ απόψεισ
τουσ (ii).
Να διεκδικοφν το δίκιο
τουσ (ii).
Να διατυπϊνουν
ερωτιματα για
πράγματα που δε
γνωρίηουν (iii).
Να ολοκλθρϊνουν τισ
δραςτθριότθτεσ/τα ζργα
τουσ και να εκτιμοφν το
αποτζλεςμα των
προςπακειϊν τουσ
κζτοντασ νζουσ ςτόχουσ
(iii).
Να δοκιμάηουν νζεσ
λφςεισ αξιολογϊντασ το
αποτζλεςμα των
επιλογϊν τουσ (iii).

τάςεισ
 Να εκτιμοφν ό,τι τα κάνει
ξεχωριςτά και να
ςζβονται τθ
μοναδικότθτα των άλλων
(i).
 Να ςζβονται τον χϊρο
και τα όρια των άλλων
(ii).
 Να αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίεσ και
ευκφνεσ (ii).
 Να ςυνειςφζρουν ςε
ςυνεργατικζσ
δραςτθριότθτεσ (ii).
 Να επιδιϊκουν τθ
βελτίωςθ λαμβάνοντασ
υπόψθ με κριτικό τρόπο
τισ απόψεισ των άλλων
(iii).
 Να απολαμβάνουν να
μακαίνουν (iii).
 Να επιδεικνφουν
επιμονι, προςιλωςθ
ςτον ςτόχο και να είναι
δεκτικοί/-ζσ ςτθν
ανατροφοδότθςθ (iii).
 Να μθ φοβοφνται το
καινοφριο και να
προςαρμόηονται ςτισ
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κρεμάςουν το μπουφάν
τουσ) και από τθν άλλθ κάτι
που μποροφν να
καταφζρουν και να το
προςφζρουν ωσ βοικεια
(π.χ. προςφζρω μια
αγκαλιά, κουμπϊνω το
φερμουάρ, κόβω καλά,
λζω αςτεία), και τα
κρεμάνε ςε ζνα ςκοινί ωσ
ςθμείο αναφοράσ, ϊςτε
ςταδιακά να απευκφνονται
για βοικεια.
• Επιλζγουν ζναν ςτόχο
που επικυμοφν να
καταφζρουν, τον οποίο
καταγράφουν ςε μια
χάρτινθ ςαΐτα. τθ
ςυνζχεια τθν τοποκετοφν
ςε μία χρονογραμμι τθν
οποία ζχουν χωρίςει
(ενδεικτικά) ςε τρία
τμιματα και αιτιολογοφν
τθν επιλογι τουσ (π.χ. βάηω
ςτόχο να γράφω το όνομά
μου χωρίσ να το βλζπω
από τθν καρτζλα μου μζχρι
το δεφτερο ςθμείο τθσ
γραμμισ, γιατί ζχει πολλά
γράμματα και χρειάηομαι
χρόνο).
• Καταγράφουν όλα όςα
μοιράηονται ςτα κζντρα
μάκθςθσ (π.χ. κόλλεσ) ςτισ
περιοχζσ παιχνιδιοφ (π.χ.
μπάλεσ) και ςτο ευρφτερο
περιβάλλον τθσ τάξθσ
(ιδζεσ) και ςυηθτοφν τι κα
ςυνζβαινε αν τα
κρατοφςαν για τον εαυτό
τουσ.
• Με βάςθ γνωςτζσ
ιςτορίεσ (π.χ. μφκουσ του
Αιςϊπου) καλοφνται να
αποφαςίςουν ποιοσ ιρωασ
ζχει δίκιο και ποιοσ άδικο,
αιτιολογϊντασ τθν άποψι
τουσ.
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Β.1.2
υναιςκθματικι
Επίγνωςθ
i. Αντίλθψθ
ςυναιςκθμάτων
ii. Ζκφραςθ
ςυναιςκθμάτων
iii. Ανάπτυξθ
ενςυναίςκθςθσ
iv. Διαχείριςθ
ςυναιςκθμάτων και
ςυμπεριφοράσ

αλλαγζσ (iii).
 Να εκτιμοφν τισ
περιςτάςεισ και να
διατυπϊνουν υποκζςεισ
για πικανοφσ κινδφνουσ,
ϊςτε να λάβουν
αποφάςεισ για κζματα
που τουσ/τισ αφοροφν
(iii).
Γνϊςεισ
 Να αναγνωρίηουν κετικά
και αρνθτικά
ςυναιςκιματα (i).
 Να διακρίνουν
καταςτάςεισ που μπορεί
να τουσ δθμιουργοφν
κετικά και αρνθτικά
ςυναιςκιματα (i).
 Να αναγνωρίηουν
κοινωνικζσ ςυμβάςεισ
που διζπουν τθν
ζκφραςθ
ςυναιςκθμάτων (ii).
 Να αναγνωρίηουν ότι θ
δικι τουσ
ςυναιςκθματικι
κατάςταςθ μπορεί να
διαφζρει από εκείνθ των
άλλων (iii).
 Να αναγνωρίηουν
αποδεκτοφσ τρόπουσ
διαχείριςθσ και
εκτόνωςθσ
ςυναιςκθμάτων (iv).
Δεξιότθτεσ
 Να περιγράφουν
καταςτάςεισ που
προκαλοφν κετικά και
αρνθτικά ςυναιςκιματα
(i).
 Να αντιπαραβάλλουν
ςυναιςκιματα
παρατθρϊντασ αλλαγζσ
ςτο πρόςωπο και ςτο
ςϊμα (i).
 Να χρθςιμοποιοφν μθ
λεκτικοφσ τρόπουσ
ζκφραςθσ
ςυναιςκθμάτων (ii).
 Να χρθςιμοποιοφν
κατάλλθλο λεξιλόγιο για
να περιγράψουν τα
ςυναιςκιματα και να
εξθγιςουν μία
ςυναιςκθματικι

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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• υηθτοφν για τισ αλλαγζσ
ςτθ ςυναιςκθματικι
κατάςταςθ των θρϊων
μιασ ιςτορίασ, εντοπίηοντασ
κετικά και αρνθτικά
ςυναιςκιματα, και λζνε τι
κα ζκαναν εάν ιταν ςτθ
κζςθ τουσ.
• ε ηευγάρια, κολλοφν ςε
ζναν πίνακα καρτζλεσ με
πρόςωπα και λζξεισ
βαςικϊν ςυναιςκθμάτων
και ηωγραφίηουν ςχετικζσ
«εικόνεσ» από μια ιςτορία
που διάβαςαν.
• Εκφράηουν με το ςϊμα
το ςυναίςκθμα που
νιϊκουν ακοφγοντασ ζνα
μουςικό ερζκιςμα, ενϊ οι
υπόλοιπεσ ομάδεσ
προςπακοφν να
μαντζψουν τα ίδια ι τα
διαφορετικά
ςυναιςκιματα που
εκφράηονται.
• Επιλζγεται ζνα υποκετικό
ςενάριο και ςχεδιάηονται
καπζλα που τα φοροφν τα
παιδιά για να «μπουν» ςτθ
κζςθ των χαρακτιρων και
να αφθγθκοφν τθν
«οπτικι» τουσ εςτιάηοντασ
ςτθ ςυναιςκθματικι τουσ
κατάςταςθ και ςτουσ
παράγοντεσ που τθ
διαμορφϊνουν (π.χ. νιϊκω
λυπθμζνοσ γιατί…).
• Με αφορμι καρτζλεσεικόνεσ από κακθμερινζσ
καταςτάςεισ, αναφζρουν
το ςυναίςκθμα που
προκαλείται και ςυηθτοφν
για τον κατάλλθλο τρόπο
ζκφραςισ του ςε
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κατάςταςθ (ii).
 Να περιγράφουν
παρόμοιεσ ι
διαφορετικζσ
αντιδράςεισ που
προκαλοφν τα ίδια
ςυναιςκιματα ςτουσ
άλλουσ (iii).
 Να κάνουν υποκζςεισ
και να επιχειροφν να
ερμθνεφςουν τα
ςυναιςκιματα των
άλλων (iii).
 Να ταυτίηονται
ςυναιςκθματικά με
πραγματικά ι
φανταςτικά πρόςωπα
(iii).
 Να προβλζπουν τισ
επιπτϊςεισ
ςυγκεκριμζνων
ςυμπεριφορϊν και να
επινοοφν ςτρατθγικζσ
ςυναιςκθματικισ
αποφόρτιςθσ (iv).
 Να προςαρμόηουν τισ
ςυναιςκθματικζσ
αντιδράςεισ ανάλογα με
το πλαίςιο και τισ
καταςτάςεισ
επικοινωνίασ (iv).
 Να διαχειρίηονται τισ
ματαιϊςεισ και να
αναπροςαρμόηουν τουσ
ςτόχουσ τουσ (iv).
 Να διαμεςολαβοφν ςτισ
ςυγκροφςεισ των άλλων
και να αναηθτοφν από
κοινοφ τισ βζλτιςτεσ
προοπτικζσ και λφςεισ
(iv).
τάςεισ
 Να αναπτφςςουν
εγριγορςθ και
ευαιςκθςία ςε διάφορεσ
ςυναιςκθματικζσ
καταςτάςεισ (i).
 Να ςζβονται τθ
ςυναιςκθματικι
κατάςταςθ των άλλων
(i).
 Να εξωτερικεφουν τα
ςυναιςκιματά τουσ (ii).
 Να εμπλουτίηουν τα
εκφραςτικά τουσ μζςα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

διαφορετικζσ περιςτάςεισ
(π.χ. ςτο ςχολείο, ςτο ςπίτι,
ςτο πάρτι, ςε ζνα μαγαηί).
• ε ςχζςθ με καταςτάςεισ
που δθμιουργοφν αρνθτικά
ςυναιςκιματα τα οποία
αναφζρουν οι
ςυμμακθτζσ/-τριεσ,
διατυπϊνουν προτάςεισ
για το πϊσ μποροφν να
νιϊςουν καλφτερα.
• ε ομάδεσ ςχεδιάηουν
ζναν κφκλο (τροχό
επιλογϊν), τον οποίο
χωρίηουν ςε ίςα μζρθ και
καταγράφουν όπωσ
μποροφν (με ηωγραφιζσ,
εικόνεσ κτλ.) πρακτικζσ
διαχείριςθσ
ςυναιςκθμάτων και
ςυμπεριφοράσ, ςε ςχζςθ
με ηθτιματα που
αντιμετωπίηουν ςτθν τάξθ.
• Φτιάχνουν ατομικό τροχό
διαχείριςθσ
ςυναιςκθμάτων για το
ςπίτι και ςυηθτοφν τισ
εμπειρίεσ τουσ μετά από
μερικζσ μζρεσ ςτο ςχολείο.
• υνεργάηονται με παιδιά
από άλλο τμιμα και
φτιάχνουν μια αφίςα
διαχείριςθσ
ςυναιςκθμάτων του
ςχολείου.
• τον απολογιςμό τθσ
θμζρασ, αξιοποιοφν το
«κερμόμετρο των
ςυναιςκθμάτων» για να
περιγράψουν και να
εξθγιςουν πϊσ ζνιωςαν
ςτο ςχολείο.
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Β.1.3
Διαπροςωπικζσ
χζςεισ
i. Αλλθλεπίδραςθ Επικοινωνία
ii. Ανάπτυξθ και
διατιρθςθ ςχζςεων

για τθν επικοινωνία των
ςυναιςκθμάτων (ii).
 Να δείχνουν ενδιαφζρον
και να αναηθτοφν
κετικοφσ τρόπουσ για να
αλλάξουν τθν αρνθτικι
ςυναιςκθματικι διάκεςθ
των άλλων (iii).
 Να προςαρμόηουν τθ
ςυμπεριφορά ςφμφωνα
με τουσ προςωπικοφσ
ςτόχουσ και τισ
κοινωνικζσ ςυμβάςεισ
(iv).
 Να υιοκετοφν
ςτρατθγικζσ διαχείριςθσ
των ςυναιςκθμάτων και
να δρουν ςτθ βάςθ
λογικϊν ςυνειρμϊν για
τθν επίλυςθ των
ςυγκροφςεων (iv).
Γνϊςεισ
 Να αναγνωρίηουν τουσ
ςκοποφσ τθσ
επικοινωνίασ ςτο
πλαίςιο τθσ
αλλθλεπίδραςθσ (i).
 Να διακρίνουν τισ
κοινωνικζσ ςυμβάςεισ
τθσ επικοινωνίασ (i).
 Να αναγνωρίηουν τα
χαρακτθριςτικά των
άλλων που κεωροφν
κετικά ςτο πλαίςιο των
διαπροςωπικϊν τουσ
ςχζςεων (ii).
 Να ορίηουν τισ
προχποκζςεισ
ςυνεργαςίασ τθσ ομάδασ
(ii).
Δεξιότθτεσ
 Να ακοφν με ενδιαφζρον
και κατανόθςθ τα
λεγόμενα των άλλων (i).
 Να διατυπϊνουν
κανόνεσ για τθν ομαλι
διεξαγωγι μιασ
ςυηιτθςθσ (i).
 Να διευκολφνουν τθν
αλλθλεπίδραςθ και τθν
επικοινωνία με βάςθ
τουσ ςτόχουσ και το
πλαίςιο αυτισ (π.χ.
παιχνίδι, εργαςία) (i).
 Να διατυπϊνουν τισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

• χεδιάηουν ςε ζνα
μεγάλο χαρτόνι τθ φιγοφρα
τθσ κυρίασ υηιτθςθσ και
ςυνδζουν διάφορα μζρθ
του ςϊματόσ τθσ με
προτάςεισ ςχετικά με τουσ
κανόνεσ ςυνομιλίασ και
επικοινωνίασ (π.χ. με τα
αυτιά ακοφμε προςεκτικά,
με το χζρι ηθτοφμεπαίρνουμε τον λόγο κτλ.).
• Ορίηουν «κουτιά
επικοινωνιακϊν
ςυνκθκϊν» (π.χ. λόγια που
μασ δίνουν χαρά, που μασ
ςτενοχωροφν, που μασ
βοθκοφν) και αφοφ
προτείνουν επικοινωνιακζσ
φράςεισ που ςθμειϊνει
θ/ο νθπιαγωγόσ ςε
χαρτάκια, τα τοποκετοφν
μζςα ςτα αντίςτοιχα
κουτιά (π.χ. ςτο κουτί
«λόγια που μασ βοθκοφν»
βάηουν «μπράβο, μπορείσ
να τα καταφζρεισ», «είμαι
εδϊ για εςζνα» κτλ.), τα
οποία εμπλουτίηουν όλθ τθ
χρονιά.
• Χωρίηονται ςε ηευγάρια
ζπειτα από κλιρωςθ και
παίηουν ζνα παιχνίδι με
κάρτεσ, τισ οποίεσ
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προτιμιςεισ τουσ ςτισ
ςυναναςτροφζσ με τουσ
άλλουσ (ii).
 Να προτείνουν και να
εφαρμόηουν κανόνεσ και
ςτρατθγικζσ
ςυνεργαςίασ (ii).
 Να ελζγχουν τθν
εφαρμογι κανόνων που
ζχουν από κοινοφ
ςυμφωνθκεί (ii).
 Να δίνουν κετικι
ανατροφοδότθςθ ςτουσ
άλλουσ, αλλά και να
επιςθμαίνουν τα
ηθτιματα ςτα οποία
χρειάηεται να
προςπακιςουν
περιςςότερο (ii).
τάςεισ
 Να αλλθλεπιδροφν με
παιδιά που ζχουν ίδιεσ
και διαφορετικζσ
αντιλιψεισ και απόψεισ
(i).
 Να ςζβονται τουσ
ςυμμετζχοντεσ ςτθν
επικοινωνία και να
αναγνωρίηουν τθ
ςυμβολι τουσ ςτθν
αλλθλεπίδραςθ (i).
 Να απολαμβάνουν τθ
ςυναναςτροφι και τθ
ςυνεργαςία με τα άλλα
παιδιά (ii).
 Να επιδεικνφουν
διάκεςθ επίλυςθσ
προβλθμάτων (ii).
 Να διακζτουν
ομαδικότθτα, ανοχι και
ςεβαςμό ςτισ ανάγκεσ
των άλλων (ii).
 Να επιδεικνφουν
εξωςτρζφεια και
ειλικρίνεια ςτισ ςχζςεισ
τουσ με τουσ άλλουσ (ii).
 Να ενκαρρφνουν τθν
εξεφρεςθ αμοιβαία
ικανοποιθτικϊν λφςεων
(ii).

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςθκϊνουν και ανάλογα με
το ςφμβολο διατυπϊνουν
τισ απόψεισ τουσ για τθ
μεταξφ τουσ
αλλθλεπίδραςθ (π.χ.
«αλυςίδα» = λζνε κάτι που
τουσ ενϊνει, «χεράκι like»
= κάτι που εκτιμοφν ςτον
χαρακτιρα τουσ ι ςτο
ηευγάρι τουσ,
«ερωτθματικό» = κάτι που
κα ικελαν να μάκουν για
τον/τθ φίλο/-θ τουσ κτλ.).
• ε κόλλεσ Α3 τα παιδιά
κάκε ομάδασ ςχεδιάηουν
το περίγραμμα των χεριϊν
τουσ ςχθματίηοντασ κφκλο
και ςτθ μζςθ
καταγράφουν, με όποιον
τρόπο μποροφν, πράγματα
που μποροφν να
καταφζρουν όλα μαηί. το
τζλοσ οι ομάδεσ ενϊνουν
τισ καταγραφζσ τουσ για το
ςφνολο τθσ τάξθσ.
• Σθν ϊρα του
αναςτοχαςμοφ τα παιδιά
αξιολογοφν τθ μεταξφ τουσ
αλλθλεπίδραςθ ςε ςχζςθ
με το ςυμβόλαιο τθσ τάξθσ,
τοποκετϊντασ πράςινθ ι
κόκκινθ κάρτα ςε όςα
τθρικθκαν ι όχι.
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B.2 Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ
Οι Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ εςτιάηουν ςε ζννοιεσ που αναφζρονται ςτον τρόπο που
προςεγγίηουν τα παιδιά διάφορα κοινωνικά, πολιτιςμικά και περιβαλλοντικά ηθτιματα.
Διαμορφϊνουν το πλαίςιο για τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων που επιτρζπουν ςτα παιδιά να
προςαρμόηονται ςτισ κοινωνικζσ καταςτάςεισ και να ςυμμετζχουν ενεργά ςε αυτζσ. Βαςικι
επιδίωξθ είναι τα παιδιά να αντιλθφκοφν τθ κζςθ τουσ ςτθν κοινωνία ωσ ενεργοί και
υπεφκυνοι πολίτεσ, και να αναπτφξουν τθν ικανότθτά τουσ να εκφράηουν τισ ιδζεσ και τισ
προτάςεισ τουσ με ςτόχο να επθρεάςουν τθ λιψθ αποφάςεων για κζματα που τα αφοροφν.
Θ κατανόθςθ τθσ ελλθνικισ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ, ςτο πλαίςιο μιασ διαπολιτιςμικισ
προςζγγιςθσ, αποτελεί προχπόκεςθ για να ςυμμετζχουν ενεργά και κριτικά ςτθν κοινωνικι
ηωι, ωσ πολίτεσ του ζκνουσ, ωσ Ευρωπαίοι πολίτεσ και ωσ πολίτεσ του κόςμου.
Θ Κεματικι Ενότθτα Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ εδράηεται ςε βαςικζσ παραδοχζσ των
κεωρθτικϊν προςεγγίςεων του κριτικοφ, του κοινωνικοφ και του πολιτιςμικοφ
γραμματιςμοφ, προςδιορίηοντασ το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο τα παιδιά διαμορφϊνουν τθν
κοινωνικι τουσ ταυτότθτα. Σα παιδιά αποκτοφν αντίλθψθ των χαρακτθριςτικϊν και των
ςυμβάςεων τθσ κοινωνικισ ηωισ, και κατανοοφν τον αντίκτυπο που ζχουν οι ατομικζσ
επιλογζσ τουσ ςτθ λιψθ αποφάςεων που αφοροφν ηθτιματα του κοινωνικοφ και φυςικοφ
περιβάλλοντοσ, με ςκοπό τθν προαγωγι τθσ αειφορίασ. Οι Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ αντλοφν
το περιεχόμενό τουσ από διάφορεσ επιςτιμεσ που ζχουν ωσ αντικείμενο μελζτθσ τον
άνκρωπο και τθ ςχζςθ του με το κοινωνικό και φυςικό περιβάλλον, όπωσ τθν ιςτορία, τισ
οικονομικζσ και πολιτικζσ επιςτιμεσ, τθν κοινωνιολογία και τισ περιβαλλοντικζσ επιςτιμεσ.
Θ Κεματικι Ενότθτα Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ διαρκρϊνεται ςε τρεισ υποενότθτεσ, οι οποίεσ
αλλθλοςυμπλθρϊνονται:
α) Ιςτορία και Πολιτιςμόσ. τοχεφει: i. ςτθν κατανόθςθ τθσ ανκρϊπινθσ δράςθσ και ςτθν
εξοικείωςθ των παιδιϊν με τον χρόνο, ii. ςτθν ανάπτυξθ τθσ ιςτορικισ τουσ αντίλθψθσ, iii.
ςτθ γνωριμία των παιδιϊν με τισ ςυνικειεσ, τα ικθ, τα ζκιμα και τισ παραδόςεισ.
β) Σχζςθ με το φυςικό και δομθμζνο περιβάλλον. τοχεφει: i. ςτθ ςχζςθ του παιδιοφ με το
φυςικό περιβάλλον και ii. ςτθ ςχζςθ του παιδιοφ με το δομθμζνο περιβάλλον.
γ) Κοινωνικι και οικονομικι ηωι. τοχεφει: i. ςτθν κοινωνικι ςυμμετοχι, δικαιϊματα και
υποχρεϊςεισ, ii. ςτθν αναγνϊριςθ και κάλυψθ αναγκϊν, iii. ςτθν ενθμζρωςθ και
πλθροφόρθςθ για τθ λιψθ αποφάςεων ςε ςχζςθ με ςυναλλαγζσ.
Θ Κεματικι Ενότθτα Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ αλλθλεπιδρά με και ςυμπλθρϊνει εκείνθ
τθσ Προςωπικισ και Κοινωνικοςυναιςκθματικισ Ανάπτυξθσ, ενϊ ταυτόχρονα λειτουργεί
ωσ γζφυρα μεταξφ όλων των Κεματικϊν Ενοτιτων, κακϊσ δθμιουργεί ςυνδζςεισ με τθν
κοινωνικι πραγματικότθτα και τισ κακθμερινζσ εμπειρίεσ των παιδιϊν. Δίνει τθν προοπτικι
τθσ ιςτορικισ διαδρομισ ςτθ μελζτθ των φαινομζνων και υποςτθρίηει τθν ενεργό
ςυμμετοχι των παιδιϊν, ωσ ςτοιχείο τθσ ιδιότθτασ του πολίτθ και ωσ ςτάςθ απζναντι ςτθ
μάκθςθ και ςτθ ηωι.
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Κεματικζσ
Τποενότθτεσ

Β.2.1
Λςτορία και
Πολιτιςμόσ
i. Κατανόθςθ τθσ
ανκρϊπινθσ δράςθσ
και εξοικείωςθ με
τον χρόνο
ii. Ανάπτυξθ
ιςτορικισ
αντίλθψθσ
iii. Γνωριμία με τισ
ςυνικειεσ, τα ικθ,
τα ζκιμα και τισ
παραδόςεισ

Προςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ/-τριεσ να είναι
ςε κζςθ:

Οι μακθτζσ/-τριεσ:

Γνϊςεισ
 Να προςδιορίηουν
απλζσ ζννοιεσ που
αφοροφν τον χρόνο, ςτο
πλαίςιο τθσ οικείασ
ανκρϊπινθσ
δραςτθριότθτασ (i).
 Να αναγνωρίηουν κοινά
ςτοιχεία ςε ςθμαντικοφσ
ανκρϊπουσ, ςε
«πράγματα» και
καταςτάςεισ ςτθ
διάρκεια του χρόνου (ii).
 Να διακρίνουν εκνικά
ςφμβολα τθσ Ελλάδασ
και άλλων χωρϊν (π.χ. τθ
ςθμαία, τον εκνικό φμνο)
(ii).
 Να αναγνωρίηουν τισ
οικογενειακζσ ςυνικειεσ
και παραδόςεισ και τον
τρόπο ηωισ ςτο
παρελκόν (iii).

• ε μια χρονογραμμι που
χωρίηει το ςχολικό ζτοσ ςε
μινεσ-εποχζσ, ςθμειϊνουν
ςθμαντικά γεγονότα και
δράςεισ που
προγραμματίηονται ςτο
νθπιαγωγείο (ενδεικτικά,
επίςκεψθ ςτο μουςείο, ςτο
πάρκο κυκλοφοριακισ
αγωγισ, γιορτζσ ςτο
νθπιαγωγείο), ϊςτε να
οργανϊςουν τθ δράςθ
τουσ.

Δεξιότθτεσ
 Να ςυλλζγουν ςτοιχεία
για γεγονότα, πρόςωπα
και δεδομζνα από το
παρελκόν και να τα
ςυνδζουν με το παρόν,
αναπτφςςοντασ μια
αίςκθςθ χρονολόγθςθσ
(i).
 Να διατυπϊνουν
ερωτιματα που
αφοροφν ιςτορικά
γεγονότα (ii).
 Να επεξεργάηονται
πλθροφορίεσ για το
παρελκόν, προκειμζνου
να μάκουν για τθν
ιςτορία του τόπου τουσ
και άλλων λαϊν (ii).
 Να διατυπϊνουν
υποκζςεισ για το τι κα
άλλαηε ςτο παρόν αν
κάτι γινόταν διαφορετικά
ςτο παρελκόν, ςε ςχζςθ
με τα ιςτορικά γεγονότα
(ii).

• Παίρνουν ςυνζντευξθ
από τα παιδιά τθσ Α’ τάξθσ
του δθμοτικοφ για μια
τυπικι μζρα τουσ και τθ
ςυγκρίνουν με τθ δικι
τουσ, εντοπίηοντασ
ομοιότθτεσ και διαφορζσ.
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• Περιγράφουν ςθμαντικά
ςυμβάντα τθσ ηωισ τουσ
(π.χ. όταν γεννικθκα, όταν
με βάφτιςαν, όταν
περπάτθςα)
παρουςιάηοντασ
φωτογραφίεσ και ςχετικά
αντικείμενα (π.χ.
προςκλθτιριο βάφτιςθσ).

• ε ομάδεσ ςυγκρίνουν
φωτογραφίεσ τθσ περιοχισ
τουσ από το παρελκόν και
το παρόν, διατυπϊνουν
υποκζςεισ και κάνουν
προτάςεισ για το πϊσ
μπορεί να είναι ςτο
μζλλον.
• Με αφορμι τον
εορταςμό μιασ εκνικισ
επετείου, βρίςκουν
πλθροφορίεσ για
ςθμαντικά πρόςωπα τθσ
ιςτορίασ και εντοπίηουν
κοινά χαρακτθριςτικά ςε
αυτά (π.χ. γενναιότθτα,
αυτοκυςία, αγάπθ για τθν
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τάςεισ
 Να εκτιμοφν τθ
ςθμαςία του
παρελκόντοσ ςτθν
κατανόθςθ και εκτίμθςθ
μιασ παροντικισ
κατάςταςθσ (i).
 Να ςυνεργάηονται για
τθν οργάνωςθ δράςεων
που αφοροφν
αναπαραςτάςεισ
ιςτορικϊν γεγονότων και
εορταςμοφσ (γιορτζσ,
τοπικζσ δράςεισ) (ii).
 Να επικοινωνοφν και να
ςυνεργάηονται με παιδιά
από άλλα ςχολεία και τισ
οικογζνειζσ τουσ, ςτθν
Ελλάδα και τον κόςμο
για να γνωρίςουν τισ
ςυνικειζσ τουσ (iii).
 Να ςζβονται τθν
ιςτορικι, πολιτιςτικι και
κρθςκευτικι κλθρονομιά
του τόπου τουσ και των
άλλων λαϊν (iii).

Β.2.2
χζςθ με Φυςικό
και Δομθμζνο
Περιβάλλον
i. χζςθ του παιδιοφ
με το φυςικό
περιβάλλον
ii. χζςθ του
παιδιοφ με το
δομθμζνο

Γνϊςεισ
 Να προςδιορίηουν τα
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά του
περιβάλλοντοσ
ξεκινϊντασ από το οικείο
περιβάλλον τουσ (i).
 Να προςδιορίηουν τθν
ζννοια τθσ
«βιοποικιλότθτασ» (i).
 Να προςδιορίηουν
ςτοιχεία που δείχνουν
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πατρίδα κτλ.).
• υνεργάηονται με παιδιά
από άλλα νθπιαγωγεία για
να φτιάξουν ζνα λεφκωμα
για το πϊσ γιορτάηουν τθν
παραμονι τθσ
Πρωτοχρονιάσ (τισ
Απόκριεσ ι άλλεσ
περιςτάςεισ) ςε διάφορεσ
περιοχζσ ι/και μζρθ του
κόςμου.
• Επεξεργάηονται, με
αφορμι μια
μουςειοβαλίτςα για τα
παιχνίδια από το παρελκόν
(με φωτογραφίεσ και
αντικείμενα) και
διατυπϊνουν υποκζςεισ
για το πόςο παλιά είναι,
από ποφ είναι, πϊσ
παίηονταν κτλ.
• Καλοφν ςτο νθπιαγωγείο
παπποφδεσ και γιαγιάδεσ
και ςυηθτοφν για τα
παιχνίδια που ζπαιηαν
όταν ιταν μικροί/-ζσ.
Φτιάχνουν και παίηουν
κάποια από τα παιχνίδια
και τα ςυγκρίνουν με τα
ςφγχρονα.
• Επιςκζπτονται ζνα
λαογραφικό μουςείο και
ςε ομάδεσ ψάχνουν να
βρουν πλθροφορίεσ για τα
αντικείμενα που ζχουν
αναλάβει (εργαλεία,
ροφχα, μουςικά όργανα,
κοςμιματα, νομίςματα,
κτλ.). υγκρίνουν και
παρουςιάηουν τισ
πλθροφορίεσ και ςυηθτοφν
ςε ςχζςθ με το παρόν.
• Χρθςιμοποιοφν τθν
υδρόγειο ςφαίρα για να
εντοπίςουν ποφ βρίςκεται
θ χϊρα, θ πόλθ ι το χωριό
τουσ, κακϊσ και άλλα μζρθ
που ζχουν επιςκεφκεί ι κα
ικελαν να γνωρίςουν ςτθν
Ελλάδα και ςε άλλεσ
χϊρεσ.
• τζλνουν μινυμα ςτα
παιδιά ενόσ άλλου
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περιβάλλον









τθν εξάρτθςθ του
ανκρϊπου από τθ φφςθ
και τισ επιδράςεισ τθσ
ανκρϊπινθσ
δραςτθριότθτασ ςε
αυτιν (i και ii).
Να ονομάηουν τθ
διεφκυνςθ, τθν περιοχι
και τθν πόλθ ςτθν οποία
κατοικοφν (ii).
Να αναγνωρίηουν ζργα
του ανκρϊπου ςτθν
περιοχι τουσ και αλλοφ
που ζχουν αλλάξει τον
τρόπο ηωισ ι και το
περιβάλλον (ii).
Να προςδιορίηουν
διάφορουσ τρόπουσ
μεταφοράσ ανκρϊπων
και προϊόντων (ii).
Να αναγνωρίηουν
βαςικά ςφμβολα του
Κϊδικα Οδικισ
Κυκλοφορίασ (ii).

Δεξιότθτεσ
 Να περιγράφουν τα
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά του
περιβάλλοντοσ και να
βρίςκουν πλθροφορίεσ
που χρειάηονται για μια
περιοχι ι διαδρομι (i).
 Να ταξινομοφν τα ηϊα
και τα φυτά του τόπου
τουσ (i).
 Να ςυλλζγουν και να
ταξινομοφν διάφορα
φυςικά υλικά από το
τοπικό τουσ περιβάλλον
(i).
 Να καταγράφουν πθγζσ
ενζργειασ ςτθν
κακθμερινότθτα και να
προτείνουν λφςεισ για
τθν εξοικονόμθςθ των
φυςικϊν πόρων και τθν
προςταςία του
περιβάλλοντοσ (i και ii).
 Να εντοπίηουν
ςυμπεριφορζσ που
κζτουν ςε κίνδυνο το
φυςικό περιβάλλον και
να προτείνουν πρακτικζσ
διαχείριςθσ
απορριμμάτων (I και ii).
 Να ςυγκρίνουν τισ
δυνατότθτεσ που
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ςχολείου, με τα οποία κα
ςυνεργαςτοφν ςε ζνα
ςχζδιο εργαςίασ, με
πλθροφορίεσ για το
νθπιαγωγείο (όπωσ
διεφκυνςθ, περιοχι κτλ.)
και τθν πόλθ/χωριό τουσ
(παρακαλάςςιο, ορεινό
κτλ.).
• Μετά από περίπατο ςτθ
γειτονιά του νθπιαγωγείου,
ςυηθτοφν με βάςθ τισ
φωτογραφίεσ που ζχουν
τραβιξει για το πϊσ είναι
το φυςικό και δομθμζνο
περιβάλλον (π.χ. ζχει
ψθλά-χαμθλά ςπίτια,
ανθφόρεσ-κατθφόρεσ,
δζντρα, πάρκα κτλ.) και
αξιοποιοφν φυςικά και
άλλα υλικά (π.χ. πζτρεσ,
χϊμα, κουτιά, ξυλάκια κτλ.)
για να αποτυπϊςουν ςε
μακζτα τισ προτάςεισ τουσ
για τθν αναβάκμιςθ τθσ
γειτονιάσ του
νθπιαγωγείου.
• Με αφορμι ζναν κάδο
απορριμμάτων ςτθ
γειτονιά που ζχει ξεχειλίςει
από ςκουπίδια,
προβλθματίηονται για τθν
ποςότθτα των ςκουπιδιϊν
και τθ ςπατάλθ των πόρων.
Φτιάχνουν ζναν πίνακα και
ςθμειϊνουν για μια
εβδομάδα τι είδουσ
ςκουπίδια πετοφν ςτο ςπίτι
και ςτο ςχολείο.
υγκρίνουν, ομαδοποιοφν
και προτείνουν τρόπουσ
μείωςθσ των ςκουπιδιϊν
(π.χ. δεν πετάμε φαγθτό,
χριςθ υφαςμάτινθσ
τςάντασ, ανακφκλωςθ και
επαναχρθςιμοποίθςθ
υλικϊν κτλ.). Εφαρμόηουν
τισ προτάςεισ τουσ και
ςθμειϊνουν τα
αποτελζςματα για μια
εβδομάδα ςε νζο πίνακα.
υγκρίνουν τουσ δφο
πίνακεσ και κάνουν νζεσ
προτάςεισ.
• Καλοφν τον υπεφκυνο
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προςφζρει το
οικιςτικό/δομθμζνο
περιβάλλον, με ζμφαςθ
ςτισ ανάγκεσ των
παιδιϊν και των ατόμων
με αναπθρία ι ειδικζσ
ανάγκεσ (ii).
 Να κατθγοριοποιοφν
ςφμβολα του Κϊδικα
Οδικισ Κυκλοφορίασ και
να περιγράφουν
βαςικοφσ κανόνεσ για
τθν αςφαλι κυκλοφορία
(ii).
τάςεισ
 Να κινθτοποιοφνται και
να ςυμβάλλουν κετικά
ςτο ηιτθμα τθσ
προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ (i και ii).
 Να αναπτφςςουν
ςτρατθγικζσ μείωςθσ,
επαναχρθςιμοποίθςθσ
και ανακφκλωςθσ
απορριμμάτων (i και ii).
 Να κινθτοποιοφνται και
να αναπτφςςουν δράςθ
για τθν ποιοτικι
αναβάκμιςθ του
περιβάλλοντοσ ςτο
ςχολείο ι τθ γειτονιά (i
και ii).
 Να επιλζγουν μζςα
μεταφοράσ που είναι
περιςςότερο αςφαλι και
δεν επιβαρφνουν το
περιβάλλον (i και ii).
 Να εφαρμόηουν ςτθν
κακθμερινότθτά τουσ
κανόνεσ του Κϊδικα
Οδικισ Κυκλοφορίασ για
τθν αςφαλι κυκλοφορία
τουσ ςτον δρόμο (ii).

του Διμου ςτο ςχολείο και
ηθτοφν πλθροφορίεσ για τθ
διαχείριςθ των
απορριμμάτων. Σο
ςυμβοφλιο τθσ τάξθσ δίνει
το ψιφιςμα των παιδιϊν
για τθν τοποκζτθςθ κάδου
ανακφκλωςθσ ζξω από το
νθπιαγωγείο.
• Με αφορμι μια εικονικι
περιιγθςθ ςε μουςείο
φυςικισ ιςτορίασ,
εντοπίηουν ηϊα και φυτά
ςτθν περιοχι τουσ και
ςυηθτοφν για τουσ
κινδφνουσ που διατρζχουν
από τθν παρζμβαςθ του
ανκρϊπου. ε ομάδεσ
διατυπϊνουν προτάςεισ
για τθν προςταςία και τθ
φροντίδα τουσ.
υνδυάηουν τισ προτάςεισ
και φτιάχνουν μια
ψθφιακι αφίςα που
αναρτοφν ςτο ιςτολόγιο
του ςχολείου.
• Με τθ ςυμμετοχι των
παιδιϊν άλλων τμθμάτων
και του ςυλλόγου γονζων
του ςχολείου, δθμιουργοφν
ζναν μικρό ανκόκθπο ςτθν
αυλι (γλάςτρεσ, παρτζρια,
εναλλακτικι αξιοποίθςθ
χϊρου), τον οποίο
αναλαμβάνουν να
φροντίηουν. Αποφαςίηουν
για τα λουλοφδια που κα
φυτζψουν και τουσ ρόλουσ
που κα αναλάβουν για τθ
φροντίδα και διατιρθςι
του.
• Κάνουν περίπατο ςτο
κζντρο τθσ πόλθσ
καταγράφοντασ (π.χ.
φωτογραφίηουν) ςθμεία
που διευκολφνουν ι
παρεμποδίηουν τθν
αςφαλι μετακίνθςθ και
δράςθ των παιδιϊν ι των
ατόμων με κινθτικζσ και
άλλεσ δυςκολίεσ ι
εντοπίηουν ςχετικό υλικό
ςτο διαδίκτυο. Κάνουν
προτάςεισ για ζνα πιο
«φιλικό» και αςφαλζσ για
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όλουσ περιβάλλον, τισ
οποίεσ αποτυπϊνουν ςε
ζνα μικρό βιβλίο και το
παρουςιάηουν (π.χ. ςτουσ
γονείσ).

Β.2.3
Κοινωνικι και
Οικονομικι Ηωι
i. Κοινωνικι
ςυμμετοχι,
δικαιϊματα και
υποχρεϊςεισ
ii. Αναγνϊριςθ και
κάλυψθ αναγκϊν
iii. Ενθμζρωςθ και
πλθροφόρθςθ για
τθ λιψθ
αποφάςεων ςε
ςχζςθ με
ςυναλλαγζσ

Γνϊςεισ
 Να διακρίνουν τα
δικαιϊματα και τισ
υποχρεϊςεισ τουσ ωσ
μζλθ διαφόρων
κοινωνικϊν ομάδων (i).
 Να προςδιορίηουν τα
δικαιϊματα των παιδιϊν
(i).
 Να προςδιορίηουν ποιοι
είναι οι αρμόδιοι για τθ
λιψθ αποφάςεων για τα
ηθτιματα που τουσ/τισ
αφοροφν (i).
 Να αναγνωρίηουν ότι
όλοι οι άνκρωποι ζχουν
ανάγκθ από ςτζγθ,
τροφι, νερό, ενδυμαςία
και αςφάλεια (ii).
 Να αναγνωρίηουν τισ
βαςικζσ ανάγκεσ που
ζχει μια οικογζνεια (ii).
 Να διακρίνουν πθγζσ
από τισ οποίεσ
προζρχονται τα αγακά
(ii).
 Να προςδιορίηουν
ζννοιεσ με οικονομικό
περιεχόμενο (παραγωγι,
διανομι, κατανάλωςθ,
προχπολογιςμόσ) (ii).
 Να αντιλαμβάνονται
τθν οικονομικι και
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• Με τθ βοικεια κάποιου
ενιλικα από τθν οικογζνειά
τουσ φωτογραφίηουν
ςιματα του Κϊδικα Οδικισ
Κυκλοφορίασ που
βρίςκονται ςτθ διαδρομι
τουσ από το ςπίτι ςτο
ςχολείο. Οι
ψθφιοποιθμζνεσ
εικόνεσ/ςιματα
χρθςιμοποιοφνται ςε ζνα
παιχνίδι προγραμματιςμοφ
ςε ηευγάρια, όπου το κάκε
παιδί κα πρζπει να
εκτελζςει μια απλι
διαδρομι ςτο δάπεδο
εφαρμόηοντασ τουσ
κανόνεσ του Κϊδικα
Οδικισ Κυκλοφορίασ.
• Κάνουν ψθφοφορία για
το ςυμβοφλιο τθσ τάξθσ.
υηθτοφν για τον ρόλο και
τισ υποχρεϊςεισ του
ςυμβουλίου και ανακζτουν
κακικοντα ςτα μζλθ του.
• Αφοφ παρατθριςουν
εικόνεσ και μελετιςουν
πλθροφορίεσ που ζχουν
ςυλλζξει για τθ ηωι των
παιδιϊν ςε διάφορα μζρθ
του κόςμου, ςε ομάδεσ
φτιάχνουν μια καταςκευι
(πίνακα, κολάη κτλ.) όπου
παρουςιάηουν ςτοιχεία ςε
ςχζςθ με τθν ικανοποίθςθ
βαςικϊν τουσ αναγκϊν και
ςυγκρίνουν εντοπίηοντασ
ομοιότθτεσ και διαφορζσ
(π.χ. ςε κάποιεσ χϊρεσ
περπατοφν για να
ςυλλζξουν νερό, αλλοφ
πθγαίνουν ςχολείο ςτθν
φπαικρο ι δεν πθγαίνουν
κακόλου κτλ.).
• Αφοφ ςυηθτιςουν με
αφορμι αφίςεσ, φυλλάδια
και άλλο υλικό για τα
δικαιϊματα του παιδιοφ,
ςε ομάδεσ φτιάχνουν ζνα
κολάη με εικόνεσ ι και
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κοινωνικι
αλλθλεξάρτθςθ των
ανκρϊπων για τα αγακά
και τισ υπθρεςίεσ που
χρειάηονται (ii).
 Να διακρίνουν διάφορα
είδθ εργαςίασ για τθν
κάλυψθ αναγκϊν και
επικυμιϊν (ii).
 Να αναγνωρίηουν μζςα
ενθμζρωςθσ και πθγζσ
πλθροφόρθςθσ (iii).
Δεξιότθτεσ
 Να περιγράφουν αξίεσ
που είναι ςθμαντικζσ για
τθν κοινωνικι ηωι (π.χ.
υπευκυνότθτα,
ςεβαςμόσ, ειλικρίνεια,
αλλθλεγγφθ κτλ.) (i).
 Να εντοπίηουν
περιπτϊςεισ παραβίαςθσ
δικαιωμάτων ι
κοινωνικϊν ανιςοτιτων
και να προτείνουν λφςεισ
(i).
 Να διαχειρίηονται
πλθροφορίεσ για τισ
ανάγκεσ και τισ επικυμίεσ
τουσ (ii).
 Να διακρίνουν τισ
ανάγκεσ που
καλφπτονται ατομικά
από αυτζσ που
καλφπτονται καλφτερα
μζςα από τθ ςυνεργαςία
(ii).
 Να προτείνουν λφςεισ
για τθ δίκαιθ κατανομι
των αγακϊν και τθν
ικανοποίθςθ των
βαςικϊν αναγκϊν (ii).
 Να ςυςχετίηουν τα
επαγγζλματα με τα
αγακά και τισ υπθρεςίεσ
(ii).
 Να καταγράφουν τισ
δυςκολίεσ-απαιτιςεισ
των επαγγελμάτων (ii).
 Να ςυγκρίνουν προϊόντα
βάςει των αναγκϊν που
καλφπτουν και να
περιγράφουν
παράγοντεσ που
επθρεάηουν τισ επιλογζσ
τουσ ωσ καταναλωτζσ (ii).
 Να κάνουν απλοφσ
ςυςχετιςμοφσ
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ηωγραφιζσ που
αποτυπϊνουν περιπτϊςεισ
παραβίαςθσ των
δικαιωμάτων αυτϊν (ςτθν
οικογζνεια, ςτο ςχολείο,
ςτθν κοινότθτα κτλ.). ε
ςυνεργαςία με τα παιδιά
ενόσ νθπιαγωγείου, με τα
οποία εργάηονται ςε κοινό
κζμα, φτιάχνουν ζνα
ψθφιακό φυλλάδιο, όπου
για κάκε παραβίαςθ που
ζχουν αποτυπϊςει
προτείνουν λφςεισ, και το
κοινοποιοφν ςτουσ γονείσ
(δικαίωμα-παραβίαςθπρόταςθ επίλυςθσ).
• Φζρνουν ςτο ςχολείο
λίςτεσ με τα ψϊνια τθσ
οικογζνειασ (π.χ. του
αββατοκφριακου) και
διακρίνουν τα προϊόντα
που καλφπτουν βαςικζσ
ανάγκεσ από εκείνα που
καλφπτουν επικυμίεσ. ε
ομάδεσ ςυηθτοφν και
επιχειρθματολογοφν για τισ
προτεραιότθτεσ τθσ
οικογζνειασ (π.χ. τι κα
επζλεγε να αγοράςει εάν
ζφταναν τα χριματα για τα
μιςά προϊόντα) και
παρουςιάηουν ςτθν
ολομζλεια.
• Εντοπίηουν τισ πικανζσ
ελλείψεισ των βαςικϊν
προϊόντων ςτο μαγαηάκι
τθσ τάξθσ και το
εμπλουτίηουν, αφοφ
ςυμφωνιςουν ςτα
προϊόντα (ςυςκευαςίεσ)
που το κάκε παιδί κα
φζρει. Βάηουν τιμζσ ςτα
προϊόντα που ζχει το
μαγαηάκι, αφοφ πάρουν
πλθροφορίεσ από
επιλεγμζνεσ διαδικτυακζσ
πθγζσ για τισ τιμζσ τουσ ι
επιςκεφκοφν το
παντοπωλείο τθσ γειτονιάσ.
• υλλζγουν ετικζτεσ από
ντόπια προϊόντα και
αναηθτοφν πλθροφορίεσ
για τον τρόπο παραγωγισ.
Θ κάκε ομάδα επιλζγει ζνα
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αναφορικά με τθν
κατανάλωςθ αγακϊν, το
κόςτοσ και τθν οικονομία
(iii).
 Να ταξινομοφν και να
ερμθνεφουν δεδομζνα
ςε διαφορετικζσ μορφζσ
(πίνακεσ, γραφικά) για
τθν επάρκεια και το
κόςτοσ των αγακϊν (iii).
 Να εντοπίηουν και να
ςυλλζγουν πλθροφορίεσ
από διάφορεσ πθγζσ
ςχετικά με μια
ςυναλλαγι (iii).
 Να οργανϊνουν και να
αξιολογοφν πλθροφορίεσ
που παρζχονται από
διάφορα μζςα για τθν
ενθμζρωςι τουσ (iii).
τάςεισ
 Να ευαιςκθτοποιοφνται
και να αναπτφςςουν
υπεφκυνθ ςτάςθ και
δράςθ για να
υποςτθρίξουν τα
δικαιϊματα των παιδιϊν
και των ανκρϊπων (i).
 Να εφαρμόηουν
δθμοκρατικζσ
διαδικαςίεσ ςτθ λιψθ
αποφάςεων (i).
 Να εκτιμοφν τθ ςθμαςία
του εκελοντιςμοφ και να
ςυνειδθτοποιοφν ότι με
τισ πράξεισ τουσ μποροφν
να ςυμβάλλουν ςτο
κοινωνικό ςφνολο (i).
 Να ευαιςκθτοποιοφνται
ςε κζματα ςχετικά με τθν
ποιότθτα τθσ τροφισ και
τθν αντίςτοιχθ αξία τθσ
(i).
 Να εκτιμοφν τθν αξία και
τθ χρθςιμότθτα όλων
των επαγγελμάτων (ii).
 Να εκτιμοφν τθν αξία
τθσ αποταμίευςθσ (ii).
 Να εκδθλϊνουν
ενδιαφζρον για τθν
ενθμζρωςθ και τθν
επικαιρότθτα ςτθν
Ελλάδα και ςτον κόςμο
(iii).
 Να εκτιμοφν τθ
ςθμαςία τθσ
ενθμζρωςθσ για τθ λιψθ
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προϊόν και αναπαριςτά
όπωσ μπορεί τθ διαδρομι
από τθν πρϊτθ φλθ ςτθν
κατανάλωςθ.
• Για να απαντιςουν ςτο
ερϊτθμα «τι κα ικελαν να
γίνουν όταν μεγαλϊςουν
και γιατί», βρίςκουν
πλθροφορίεσ για τα
επαγγζλματα που τουσ
ενδιαφζρουν, καλοφν τουσ
γονείσ ι και άλλουσ
επαγγελματίεσ για να
μιλιςουν για το επάγγελμά
τουσ. υηθτοφν για τθ
ςυμβολι κάκε
επαγγζλματοσ κάνοντασ
υποκζςεισ για το «τι κα
γινόταν εάν δεν υπιρχε το
κάκε επάγγελμα».
• Καταςκευάηουν τον
κουμπαρά τθσ τάξθσ και
ςυμφωνοφν κάκε
εβδομάδα να βάηουν ζνα
κζρμα μικρισ αξίασ, ϊςτε
να αγοράςουν κάτι για το
ςχολείο. Λεραρχοφν τισ
ανάγκεσ και με ψθφοφορία
αποφαςίηουν ποφ κα
διακζςουν το ποςό που κα
μαηζψουν ςτο τζλοσ τθσ
ςχολικισ χρονιάσ.
• Για να αγοράςουν κάτι
για τθν τάξθ με τα χριματα
που ςυγκζντρωςαν από το
χριςτουγεννιάτικο παηάρι,
ςυλλζγουν πλθροφορίεσ
και παίρνουν τιμζσ, με τθ
βοικεια των γονιϊν τουσ,
από διάφορεσ πθγζσ.
Αξιολογοφν ςε ςχζςθ με
τθν ποιότθτα και τθν τιμι
για να πάρουν αποφάςεισ.
• Παρουςιάηουν τθν
αγαπθμζνθ τουσ
διαφιμιςθ και εξθγοφν
γιατί τθν προτιμοφν.
Φτιάχνουν ζναν πίνακα με
τα ςτοιχεία που είναι κοινά
ωσ προσ τα κριτιρια των
παιδιϊν (π.χ. μουςικι,
χρϊματα κτλ.). υηθτοφν
για τισ πλθροφορίεσ που
κα ικελαν να ξζρουν για το
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αποφάςεων και να
αντιμετωπίηουν κριτικά
τισ διαφθμίςεισ (iii).

προϊόν τθσ διαφιμιςθσ και
τισ πλθροφορίεσ που τουσ
παρζχει θ διαφιμιςθ.
• υηθτοφν για τισ
εκπομπζσ που
παρακολουκοφν ςτθν
τθλεόραςθ και
προςδιορίηουν αυτζσ που
είναι κατάλλθλεσ για τα
παιδιά, με βάςθ το
περιεχόμενο και τα ςχετικά
ςφμβολα. Φτιάχνουν τθ
δικι τουσ εκπομπι με
ςτόχο να ενθμερϊςουν τα
παιδιά που κα γραφτοφν
τθν επόμενθ χρονιά ςτο
νθπιαγωγείο, για το τι
ςθμαίνει να είςαι
μακθτισ/-τρια του
νθπιαγωγείου.
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Γϋ Κεματικό Πεδίο: Παιδί και Κετικζσ Επιςτιμεσ
Γ.1 Μακθματικά
Σα μακθματικά είναι θ επιςτιμθ που μελετά ζννοιεσ και ςχζςεισ που αφοροφν τθν
ποςότθτα και τον χϊρο, και ταυτόχρονα ζνα εργαλείο για τθν κατανόθςθ και ερμθνεία του
φυςικοφ κόςμου. τοχεφοντασ ςτθν εξεφρεςθ τθσ βζλτιςτθσ ςτρατθγικισ επίλυςθσ
προβλιματοσ, δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ τθσ λογικισ και δθμιουργικισ
ςκζψθσ. Θ Κεματικι Ενότθτα Μακθματικά αντλεί από τα χαρακτθριςτικά τθσ μακθματικισ
επιςτιμθσ, για να εξοικειϊςει τα παιδιά με τον μακθματικό ςυλλογιςμό. κοπόσ είναι να
καταςτοφν τα παιδιά ικανά να εφαρμόηουν τθ μακθματικι ςκζψθ ςτθν κακθμερινότθτά
τουσ, ϊςτε να διαχειρίηονται με αποτελεςματικό τρόπο ηθτιματα που αφοροφν το φυςικό,
τεχνθτό και κοινωνικό περιβάλλον.
Λαμβάνεται υπόψθ ότι θ κατανόθςθ των μακθματικϊν εννοιϊν γίνεται ςταδιακά και
εξελικτικά, και ότι τα παιδιά χρειάηονται χρόνο για να εμπεδϊςουν και να ενςωματϊςουν
ςτθ ςκζψθ τουσ αυτζσ τισ ζννοιεσ. Λδιαίτερθ ςθμαςία ςτθ ςταδιακι κατάκτθςθ του
μακθματικοφ γραμματιςμοφ ζχει θ οργάνωςθ μακθςιακϊν καταςτάςεων που αξιοποιοφν
τισ εμπειρίεσ των παιδιϊν από τθν κακθμερινι ηωι και αναδεικνφουν τθ ςφνδεςθ που
ζχουν τα μακθματικά με τθν επίλυςθ αυκεντικϊν προβλθμάτων. Μζςα από κατάλλθλεσ
επικοινωνιακζσ ςυνκικεσ προςφζρονται ευκαιρίεσ ςτα παιδιά να επεξεργαςτοφν τισ
μακθματικζσ ιδζεσ και να εξαςκιςουν τισ ςχετικζσ δεξιότθτεσ που αποκτοφν, περνϊντασ
ςταδιακά από το βίωμα με το ςϊμα ςτθν επενζργεια με τα αντικείμενα, και τζλοσ ςτισ
ςυμβολικζσ μορφζσ αναπαράςταςθσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τι πρζπει να ζχουν κατακτιςει
τα παιδιά και οικοδομϊντασ πάνω ςτισ πρότερεσ ιδζεσ και γνϊςεισ τουσ, οι νθπιαγωγοί
οργανϊνουν μακθματικζσ δραςτθριότθτεσ που ζχουν νόθμα για αυτά και τα βοθκοφν όχι
μόνο να προςεγγίςουν και να εφαρμόςουν τισ μακθματικζσ ιδζεσ αλλά να ςκεφτοφν πάνω
ςτθ δράςθ και να τθ μεταφζρουν ςε νζεσ καταςτάςεισ. Θ Κεματικι Ενότθτα Μακθματικά
διαρκρϊνεται ςε τρεισ υποενότθτεσ οι οποίεσ ακολουκοφν μια ςταδιακι και εξελικτικι
πορεία:
α) Γεωμετρία και Μετριςεισ. τοχεφει: i. ςτθν εξοικείωςθ με τισ ζννοιεσ του χϊρου ωσ
ςφςτθμα αναφοράσ, ii. ςτθ γνωριμία με τα γεωμετρικά ςχιματα, iii. ςτθν κατανόθςθ των
ςχζςεων ςτον χϊρο, ϊςτε να αναγνωρίςουν και να νοθματοδοτιςουν το οικείο περιβάλλον
τουσ, iv. ςτθν ειςαγωγι ςτθ μζτρθςθ του μικουσ και τθσ επιφάνειασ, v. ςτθν ειςαγωγι ςτθ
μζτρθςθ του όγκου και τθσ χωρθτικότθτασ.
β) Αρικμοί-Πράξεισ και Άλγεβρα. τοχεφει: i. ςτθ γνωριμία των παιδιϊν με τουσ αρικμοφσ
και τα ςφμβολα, ii. ςτθν επεξεργαςία ποςοτικϊν μακθματικϊν ςχζςεων, iii. ςτθν
επεξεργαςία ποιοτικϊν μακθματικϊν ςχζςεων,
γ) Στοχαςτικά Μακθματικά. τοχεφει: i. ςτθν επίλυςθ απλϊν μακθματικϊν προβλθμάτων
ςυλλογισ και οργάνωςθσ δεδομζνων (ειςαγωγι ςτθν ςτατιςτικι), ii. ςτθν εξοικείωςθ με τον
ςυλλογιςμό των πικανοτιτων.
Θ Κεματικι Ενότθτα Μακθματικά αλλθλοεπιδρά λειτουργικά με όλεσ τισ υπόλοιπεσ
Κεματικζσ Ενότθτεσ του Προγράμματοσ πουδϊν, κακϊσ προςφζρει τα εργαλεία για τον
δθμιουργικό και λογικό ςυλλογιςμό, δίνει τθ δυνατότθτα μοντελοποίθςθσ των
προβλθμάτων, ενϊ ταυτόχρονα αποτελεί τθ «γλϊςςα» και το ερμθνευτικό εργαλείο για
όλεσ τισ κετικζσ επιςτιμεσ. Οι ςχετικζσ με τα μακθματικά ζννοιεσ και πρακτικζσ αναδφονται
από τισ πραγματικζσ ανάγκεσ των ανκρϊπων, ενϊ ταυτόχρονα δίνεται θ ευκαιρία να
αναδειχκοφν οι πολιτιςμικζσ γνϊςεισ, ερμθνείεσ και πρακτικζσ των κοινοτιτων που
ςχετίηονται με τα μακθματικά, ωσ μια παγκόςμια δραςτθριότθτα.
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Κεματικζσ
Τποενότθτεσ

Γ.1.1
Γεωμετρία και
Μετριςεισ
i. Ζννοιεσ του
χϊρου ωσ ςφςτθμα
αναφοράσ
ii. Γεωμετρικά
ςχιματα
iii. χζςεισ ςτον
χϊρο
iv. Ειςαγωγι ςτισ
μετριςεισ
(μικουσ και
επιφάνειασ, όγκου
και χωρθτικότθτασ)

Προςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ/-τριεσ να είναι
ςε κζςθ:
Γνϊςεισ
 Να αντιλαμβάνονται τισ
ςχζςεισ γειτνίαςθσ
(κοντά-μακριά) και
ςειράσ ι διαδοχισ
(εμπρόσ-πίςω, πάνωκάτω κτλ.) ςε
οργανωμζνα (π.χ.
τετραγωνιςμζνα δάπεδα)
και μθ οργανωμζνα
περιβάλλοντα (π.χ. ςτθν
αυλι ι ςτο πάρκο)
χρθςιμοποιϊντασ
διαφορετικά ςυςτιματα
αναφοράσ (π.χ. ςε ςχζςθ
με το ςϊμα ι με άλλα
αντικείμενα) (i).
 Να εντοπίηουν ςχζςεισ
εγκλειςμοφ, όταν
δθλαδι ζνα ςτοιχείο
είναι ανάμεςα ςε άλλα ι
περιβάλλεται από κάτι
άλλο (π.χ. εςωτερικό ι
εξωτερικό, μζςα-ζξω,
ανάμεςα) (i).
 Να διακρίνουν τθ κζςθ
ενόσ αντικειμζνου ςε
ςχζςθ με το ςϊμα τουσ
ι άλλα αντικείμενα
(μποροφν να εντοπίςουν
ζνα αντικείμενο ςτον
χϊρο από διαφορετικά
ςυςτιματα αναφοράσ)
(i).
 Να αντιλαμβάνονται
ςχζςεισ ςυνζχειασ και
αςυνζχειασ ςτισ γραμμζσ
και ςτισ επιφάνειεσ (π.χ.
ανοικτζσ και κλειςτζσ
μορφζσ) (π.χ. είναι
κφκλοσ μια γραμμι που
δεν είναι κλειςτι;) (ii).
 Να αντιπαραβάλλουν
αντικείμενα του
πραγματικοφ κόςμου με
γεωμετρικά ςχιματα (ii).
 Να αντιλαμβάνονται
τουσ γεωμετρικοφσ
μεταςχθματιςμοφσ ωσ
προσ τον άξονα και ωσ
προσ τθ κζςθ *π.χ. να
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Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ/-τριεσ:
• Δίνουν οδθγίεσ ςτο
ηευγάρι τουσ, το οποίο,
αρχικά με ανοιχτά και μετά
με κλειςτά μάτια,
μετακινείται από το ζνα
ςθμείο ςτο άλλο για να
βρει ζνα κρυμμζνο
αντικείμενο,
χρθςιμοποιϊντασ διάφορα
ςθμάδια ι ςτοιχεία ςτον
χϊρο ωσ ςυςτιματα
αναφοράσ (π.χ. δεξιά από
το δζντρο, πίςω από τθν
καρζκλα κτλ.).
• Παρακολουκϊντασ ζνα
βίντεο με το ςχολικό
λεωφορείο που μεταφζρει
μακθτζσ/-τριεσ ςτο
νθπιαγωγείο, περιγράφουν
τθ διαδρομι που
ακολουκεί το λεωφορείο
ςε ςχζςθ με διάφορα
ςτοιχεία του φυςικοφ ι
δομθμζνου περιβάλλοντοσ
(π.χ. περνάει μπροςτά από
το φαρμακείο και ςτρίβει
δεξιά).
• Χρθςιμοποιοφν τον χάρτθ
τθσ Ελλάδασ για να
εντοπίςουν, να ςχεδιάςουν
και να περιγράψουν τθ
διαδρομι που χρειάηεται
να κάνει το πακζτο που
τουσ ζχει αποςταλεί από
ζνα άλλο νθπιαγωγείο με
το οποίο ςυνεργάηονται
για τθν καταςκευι ενόσ
παιχνιδιοφ.
• ε ομάδεσ ςχεδιάηουν ςε
τετραγωνιςμζνο δάπεδο
ζνα παιχνίδι ςυλλογισ
αντικειμζνων
χρθςιμοποιϊντασ επίπεδα
ςχιματα που ζχουν
καταςκευάςει. Παίηουν,
είτε με ςφςτθμα αναφοράσ
το ςϊμα τουσ είτε με
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αναγνωρίηουν το
αναλλοίωτο ςχθμάτων
που υπόκεινται ςε
μεταςχθματιςμοφσ
μεταφοράσ και ςτροφισ
(ενδεικτικά παραμζνει
τετράγωνο αν αλλάξει
κζςθ ι το ςτρίψω) (iii).
Να αντιλαμβάνονται τθ
ςυνολικι διατιρθςθ τθσ
μορφισ ενόσ ςχιματοσ,
του μικουσ και τθσ
γωνίασ ςτθν αξονικι
ςυμμετρία (iii).
Να αντιλαμβάνονται τθν
κλίμακα, ςτθν οπτικι
αναπαράςταςθ
διςδιάςτατων και
τριςδιάςτατων
καταςκευϊν του χϊρου
(π.χ. όταν καλοφμαι από
μια φωτογραφία ςτον
υπολογιςτι να φτιάξω
μια μακζτα) (iii).
Να αναγνωρίηουν
μοναδικά και όμοια
αντικείμενα ωσ προσ τθ
Γεωμετρία (π.χ., κφκλοι,
ιςόπλευρα τρίγωνα,
τετράγωνα, κφβοι,
κανονικά τετράεδρα) ςε
διςδιάςτατεσ και
τριςδιάςτατεσ
οπτικοποιιςεισ (iii).
Να γενικεφουν ςε ςχζςθ
με τα όμοια ςχιματα του
επίπεδου χϊρου
(διςδιάςτατοσ χϊροσ) και
του χϊρου καταςκευϊν
(τριςδιάςτατοσ χϊροσ),
και να κάνουν
ςυςχετίςεισ
λαμβάνοντασ υπόψθ τθν
κλίμακα (π.χ.
ςυςχετίηουν τον κφκλο
με τθν μπάλα) (iii).
Να διακρίνουν τα
διαφορετικά μεγζκθ που
μετράνε (μικοσ,
επιφάνεια, όγκοσ) (iv).
Να αντιλαμβάνονται ότι
το μικοσ ενόσ
αντικειμζνου δεν
αλλάηει, όποια κι αν
είναι θ διάταξθ ςτον
χϊρο (iv).
Να εξθγοφν τθ
διαδικαςία τθσ
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πιόνια, ϊςτε να ςυλλζξουν
ςχιματα με ίδιεσ ι
παρόμοιεσ ιδιότθτεσ (π.χ. θ
ομάδα των τριγϊνων κτλ.),
ακολουκϊντασ οδθγίεσ
(π.χ. μπροσ-πίςω, δεξιάαριςτερά).
• χεδιάηουν και κόβουν
επίπεδα ςχιματα και ςτθ
ςυνζχεια τα ςυνκζτουν,
ϊςτε να δθμιουργιςουν
ζνα τοπίο ι ζναν πίνακα
ηωγραφικισ με τθν τεχνικι
του κολάη.
• ε ομάδεσ παίηουν
παιχνίδια, όπωσ είναι το
τουίςτερ, χρθςιμοποιϊντασ
ηάρι με ςτερεά ςχιματα
και δάπεδο με επίπεδα
ςχιματα, ϊςτε να κάνουν
τισ ςυνδζςεισ ανάμεςα ςε
ςτερεά και επίπεδα
ςχιματα.
• Βλζποντασ ςχθματιςμζνα
όλα τα μζρθ ενόσ ςτερεοφ
ςχιματοσ ςε επίπεδθ
μορφι, εκτιμοφν ποιο
ςτερεό ςχιμα
αναπαρίςταται και
ελζγχουν τισ εκτιμιςεισ
τουσ
ςυνκζτοντασ/καταςκευάηοντασ το ςτερεό ςχιμα.
• ε ομάδεσ και χωρίσ να
βλζπουν θ μία τθν άλλθ,
ανταλλάςςουν οδθγίεσ για
να δθμιουργιςουν μια
καταςκευι (π.χ. μια
γζφυρα ι ζνα ςπίτι),
αξιοποιϊντασ τα ςτερεά
ςχιματα από το
οικοδομικό υλικό.
• Αξιοποιϊντασ ζναν
χάρακα ι ζνα ςχοινί,
αναηθτοφν κάκετουσ και
οριηόντιουσ άξονεσ
ςυμμετρίασ ςε επίπεδα
γεωμετρικά ςχιματα και
αντικείμενα, ςε
παραδοςιακά υφαντά ι
πλακάκια, με ςκοπό να τα
αναπαραςτιςουν ςτο δικό
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επικάλυψθσ (από ποιο
ςθμείο ξεκινάω τθν
επικάλυψθ/ μζτρθςθ,
χωρίηω τθν επιφάνεια ςε
ίςα μζρθ, χρθςιμοποιϊ
τθ μονάδα μζτρθςθσ
όςεσ φορζσ χρειάηεται)
(iv).
 Να αντιλαμβάνονται ότι
το αρικμθτικό
αποτζλεςμα τθσ
μζτρθςθσ εξαρτάται από
τθ μονάδα μζτρθςθσ (αν
αλλάξω μονάδα, κα
αλλάξει το αρικμθτικό
αποτζλεςμα) (iv).
Δεξιότθτεσ
 Να εντοπίηουν και να
περιγράφουν
διαφορετικζσ κζςεισ,
διευκφνςεισ και
διαδρομζσ ςτον χϊρο
χρθςιμοποιϊντασ
διαφορετικά ςυςτιματα
αναφοράσ (i).
 Να εντοπίηουν και να
περιγράφουν
διαφορετικζσ κζςεισ,
διευκφνςεισ και
διαδρομζσ ςε
τετραγωνιςμζνα
περιβάλλοντα (i).
 Να ορίηουν και να
περιγράφουν διαδρομζσ
ςε απλοφσ ι οικείουσ
χάρτεσ (i).
 Να περιγράφουν
διευκφνςεισ, διαδρομζσ
από διαφορετικζσ
κζςεισ, χρθςιμοποιϊντασ
νοερζσ εικόνεσ (i).
 Να αναγνωρίηουν και να
ταξινομοφν βαςικά
επίπεδα και ςτερεά
γεωμετρικά ςχιματα με
βάςθ τα γενικά
χαρακτθριςτικά τουσ (ςε
διαφορετικζσ κζςεισ,
μεγζκθ και
προςανατολιςμοφσ) (ii).
 Να περιγράφουν και να
ςυγκρίνουν επίπεδα και
ςτερεά γεωμετρικά
ςχιματα
χρθςιμοποιϊντασ
ςτοιχεία ι ιδιότθτεσ
(αρικμόσ πλευρϊν,
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τουσ ςχζδιο.
• Καταςκευάηουν
ςυμμετρικά ςχζδια
διπλϊνοντασ το χαρτί ι
ενϊνοντασ τα ίδια
κομμάτια ι
ςυμπλθρϊνοντασ από ζνα
ςχζδιο που λείπει το άλλο
μιςό (π.χ. αξιοποιοφν
κάποιον πίνακα
ηωγραφικισ, εικόνεσ με
φυτά, ανκρϊπινο ςϊμα
κτλ.).
• Καταςκευάηουν μια
μακζτα τθσ τάξθσ και
περιγράφουν από
διαφορετικζσ οπτικζσ
γωνίεσ τι βλζπουν, ϊςτε το
ηευγάρι τουσ να βάλει ζνα
πιόνι/ανκρωπάκι ςτο
ςωςτό ςθμείο τθσ μακζτασ,
ςφμφωνα με τισ
περιγραφζσ.
• Παίηουν παιχνίδια με
άλματα ςτθν αυλι του
ςχολείου και κάνουν
εκτιμιςεισ για το ποιοσ
πιδθξε πιο μακριά.
Μετροφν με ςυμβατικοφσ ι
μθ ςυμβατικοφσ τρόπουσ,
καταγράφουν και
ςυγκρίνουν.
• ε διαδρομζσ που ζχουν
ςχεδιαςτεί ςτο δάπεδο τθσ
αυλισ, με κιμωλίεσ
διαφορετικϊν χρωμάτων,
αφοφ ακοφςουν μια
ιςτορία για αυτζσ τισ
διαδρομζσ που οδθγεί ςε
αδιζξοδο (π.χ. δεν μπορεί
να βρει ο δράκοσ τον πιο
ςφντομο δρόμο για το
κάςτρο), προςπακοφν να
δϊςουν λφςθ κάνοντασ
ςυγκρίςεισ με ζμμεςο
τρόπο (π.χ.
χρθςιμοποιϊντασ
κορδζλεσ), ϊςτε να
βοθκιςουν τον ιρωα να
φτάςει γριγορα ςτον
προοριςμό του.
• Φτιάχνουν ατομικά
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γωνίεσ κτλ.) (ii).
 Να καταςκευάηουν
επίπεδα και ςτερεά
γεωμετρικά ςχιματα με
διάφορα υλικά (ii).
 Να ςυνδζουν επίπεδα
και ςτερεά ςχιματα (π.χ.
τον κφλινδρο ι τον κϊνο
με τον κφκλο) (ii).
 Να ςυνκζτουν και να
αναλφουν επίπεδα και
ςτερεά ςχιματα (ii).
 Να αναγνωρίηουν απλά
ςυμμετρικά ςχιματα (iii).
 Να αναγνωρίηουν
ςχιματα και μορφζσ με
άξονεσ ςυμμετρίασ (iii).
 Να εντοπίηουν άξονεσ
ςυμμετρίασ ςε ςχιματα
(διςδιάςτατα και
τριςδιάςτατα) (iii).
 Να καταςκευάηουν απλά
γεωμετρικά ςχιματα για
να προςεγγίςουν τισ
ιδιότθτεσ τθσ ςυμμετρίασ
με εμπειρικό τρόπο (iii).
 Να αναγνωρίηουν απλζσ
καταςκευζσ από
διαφορετικζσ οπτικζσ
γωνίεσ (iii).
 Να πραγματοποιοφν
καταςκευζσ απλϊν
τριςδιάςτατων
ςυνκζςεων από εικόνεσ,
ςχζδια ι άλλεσ
αναπαραςτάςεισ (iii).
 Να εκτελοφν άμεςεσ και
ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ
μεγεκϊν ωσ προσ το
μικοσ τουσ ι ςε ςχζςθ
με τθν απόςταςθ (iv).
 Να χρθςιμοποιοφν μθ
ςυμβατικζσ μονάδεσ
μζτρθςθσ (iv).
 Να μετροφν με
επαναλθπτικι χριςθ τθσ
μονάδασ (iv).
 Να χρθςιμοποιοφν
τυπικά εργαλεία
μζτρθςθσ (iv).
 Να
δομοφν/καταςκευάηουν
επιφάνειεσ (οριηόντια
και κάκετα) με
τετράγωνα και να
μετροφν το αποτζλεςμα
(πόςα τετράγωνα
χρειάηονται για να
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δελτία καταγραφισ
χαρακτθριςτικϊν τουσ (π.χ.
μετροφν το φψοσ τουσ, το
μζγεκοσ τθσ παλάμθσ τουσ)
χρθςιμοποιϊντασ
ςυμβατικζσ και μθ
ςυμβατικζσ μονάδεσ
μζτρθςθσ και περιγράφουν
τον εαυτό τουσ και τον
διπλανό τουσ με βάςθ
αυτζσ τισ καταγραφζσ.
• Φτιάχνουν οδθγίεσ
εφκολθσ πρόςβαςθσ για
παιδιά με κινθτικζσ ι άλλεσ
δυςκολίεσ, μετρϊντασ
αποςτάςεισ, με βιματα ι
άλλουσ τρόπουσ, ϊςτε να
μποροφν να κινοφνται με
αςφάλεια (π.χ. μετροφν
τθν απόςταςθ ανάμεςα
ςτα τραπεηάκια για να
περνά το αναπθρικό
καροτςάκι).
• υνεργάηονται ςε δφο
ομάδεσ ανταλλάςςοντασ
οδθγίεσ ϊςτε να
καταςκευάςουν
πανομοιότυπα χάρτινα
ςπιτάκια, και
χρθςιμοποιοφν τυπικζσ
μονάδεσ μζτρθςθσ (π.χ.
χάρακασ) ϊςτε να
μετριςουν και να κόψουν
τα ίδια μικθ ςτα χαρτόνια,
για να φτιάξουν τθ μακζτα
τθσ πόλθσ τουσ.
• Μετροφν τον χϊρο που
ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ
για να παίξουν ςτο
οικοδομικό υλικό,
χρθςιμοποιϊντασ
επικαλφψεισ με τετράγωνα
και προςπακοφν να τον
μοιράςουν ιςότιμα ςτισ
ομάδεσ που τον
χρθςιμοποιοφν.
• Επιλζγουν κιβϊτια
διαφορετικοφ μεγζκουσ
(ωσ προσ το φψοσ και το
πλάτοσ) και τα γεμίηουν με
κφβουσ, ϊςτε να βρουν
εκείνα που χωράνε τουσ
περιςςότερουσ για να τα
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ςυμπλθρωκεί θ
επιφάνεια) (iv).
 Να εκτιμοφν το μζγεκοσ
των επιφανειϊν και να
κάνουν ςυγκρίςεισ.
 Να ςυγκρίνουν και να
εκτιμοφν χωρθτικότθτεσ
και όγκουσ ςε
καταςκευζσ και απλά
αντικείμενα
χρθςιμοποιϊντασ μθ
τυπικζσ μονάδεσ, όπωσ
κουτιά, κφβουσ κτλ. (iv).

Γ.1.2
Αρικμοί-Πράξεισ και
Άλγεβρα
i. Γνωριμία των

τάςεισ
 Να ςυνειδθτοποιοφν τθ
ςθμαςία των
αναπαραςτάςεων του
χϊρου και τθ χριςθ
χαρτϊν για τθν εφρεςθ
τθσ βζλτιςτθσ διαδρομισ
(i).
 Να χρθςιμοποιοφν
μακθματικό λεξιλόγιο ςε
ςχζςθ με τον
προςανατολιςμό ςτθν
κακθμερινότθτά τουσ (i).
 Να δθμιουργοφν
ςυνδζςεισ και αναλογίεσ
ανάμεςα ςτα γεωμετρικά
ςχιματα που
χρθςιμοποιοφν ςτισ
δραςτθριότθτεσ μζςα
ςτθν τάξθ και ςτον
πραγματικό κόςμο (ii).
 Να εκτιμοφν τθν αξία τθσ
ςυμμετρίασ ςτθν
οργάνωςθ και τθ δόμθςθ
των μορφϊν ςτο
περιβάλλον (iii).
 Να κατανοοφν τισ
διαφορετικζσ οπτικζσ
γωνίεσ ςε καταςτάςεισ
εντόσ και εκτόσ τθσ τάξθσ
(iii).
 Να εκτιμοφν τθ ςθμαςία
των μετριςεων ςε
ηθτιματα και
προβλιματα τθσ
κακθμερινότθτασ (π.χ.
για τθν οργάνωςθ του
χϊρου) (iv).
Γνϊςεισ
 Να αντιλαμβάνονται ότι
μια ποςότθτα
αντικειμζνων παραμζνει
ποςοτικά θ ίδια, παρά τθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

χρθςιμοποιιςουν ωσ
αποκθκευτικό χϊρο ςτθν
τάξθ.
• Εργάηονται ςτο
περιβάλλον τθσ Scratch Jr
για να προγραμματίςουν
τουσ χαρακτιρεσ να
κινθκοφν χρθςιμοποιϊντασ
τισ εντολζσ κίνθςθσ (μπλοκ
εντολϊν). Δθμιουργοφν
ςενάρια ςτα οποία οι
χαρακτιρεσ κα χρειάηεται
να κινθκοφν μπροσ-πίςω,
να ςτρίψουν, να πθδιξουν
κτλ.

• ε παιχνίδια όξυνςθσ τθσ
παρατθρθτικότθτασ, ςτον
υπολογιςτι ι ςε χαρτόνι,
εντοπίηουν και
αναγνωρίηουν ανάμεςα ςε
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παιδιϊν με τουσ
αρικμοφσ και τα
ςφμβολα
ii. Επεξεργαςία
ποςοτικϊν
μακθματικϊν
ςχζςεων





iii. Επεξεργαςία
ποιοτικϊν
μακθματικϊν
ςχζςεων







διαφορετικι διευκζτθςθ
των ςτοιχείων τθσ ςτον
χϊρο (διατιρθςθ του
αρικμοφ) (i).
Να προςδιορίηουν τθν
πλθκικότθτα ενόσ
ςυνόλου αρικμϊν (πόςοι
αρικμοί είναι;) (i).
Να αντιλαμβάνονται ότι
ςτθν απαρίκμθςθ μιασ
ακολουκίασ αρικμϊν, ο
τελευταίοσ αρικμόσ
δθλϊνει τθν πλθκικότθτα
(ότι ο τελευταίοσ
αρικμόσ που είπαν
απαντάει ςτθν ερϊτθςθ
«πόςουσ αρικμοφσ
μζτρθςεσ;» (i).
Να προςδιορίηουν τισ
ςχζςεισ διαδοχισ μεταξφ
δφο αρικμϊν (ότι ο ζνασ
διαφζρει κατά μία
μονάδα από τον άλλον)
(i).
Να διερευνοφν τισ
ςτακερζσ ςχζςεισ των
αρικμϊν μζχρι το 20 (π.χ.
Θ ςυνολικι ποςότθτα
των αντικειμζνων
παραμζνει ίδια. Τπάρχει
ζνασ κακοριςμζνοσ
αρικμόσ πικανϊν
ςυνδυαςμϊν των
ποςοτιτων, ϊςτε να
παραχκεί θ ςυνολικι
ποςότθτα) (ii).
Να διερευνοφν ςχζςεισ
ανάμεςα ςε αρικμοφσ
και ςφνολα, ςφμβολα,
ςχιματα κ.ά., κακϊσ και
μορφζσ ςυμβολικισ
αναπαράςταςισ τουσ
(iii).

Δεξιότθτεσ
 Να απαρικμοφν λεκτικά
(απαγγζλλουν/
εκφωνοφν), να
διαβάηουν και να
γράφουν αρικμοφσ από
το 0 (ι από άλλο ςθμείο
ζναρξθσ) μζχρι το 20 και
αντίςτροφα,
χρθςιμοποιϊντασ λζξεισ
και ςφμβολα (i).
 Να αναγνωρίηουν
αρικμθτικζσ ποςότθτεσ
ςε διαφορετικοφσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

πλικοσ αντικειμζνων και
ςυμβόλων «κρυμμζνουσ»
αρικμοφσ και αρικμθτικά
ςφμβολα (π.χ. πίςω από
ζνα βραχάκι είναι
κρυμμζνοσ ζνασ αρικμόσ ι
πάνω του ζνα καρφωμζνο
+).
• Για να οργανϊνουν το
κζντρο με τα παιχνίδια
τουσ, καταμετροφν τα
κομμάτια ενόσ παηλ,
καταγράφουν τον αρικμό
και ελζγχουν εάν
αντιςτοιχεί με τον αρικμό
που αναφζρεται ςτο κουτί
από τον καταςκευαςτι.
• ε ζνα παιχνίδι
κρυμμζνου κθςαυροφ,
προςπακοφν να
αποκρυπτογραφιςουν
ςυνδυαςμοφσ από
ςφμβολα και αρικμοφσ από
άλλουσ πολιτιςμοφσ (π.χ.
αρικμθτικά ςφμβολα
Αιγφπτου), ϊςτε να
ανακαλφψουν τθ
μακθματικι πράξθ που
είναι κρυμμζνθ και να
οδθγθκοφν ςτο επόμενο
ςτοιχείο.
• Μελετοφν ιςτορίεσ από
άλλουσ πολιτιςμοφσ που
περιλαμβάνουν τισ
μετριςεισ και τουσ
αρικμοφσ για να
εντοπίςουν και να
αναγνωρίςουν τρόπουσ
μζτρθςθσ ςε τοπικζσ
γλϊςςεσ και ςε
διαφορετικοφσ
πολιτιςμοφσ.
• Επιςκζπτονται το
μανάβικο τθσ τάξθσ ι τθσ
γειτονιάσ μαηί με τθ/τον
νθπιαγωγό και
πραγματοποιοφν απλζσ
μακθματικζσ πράξεισ για
να κάνουν ςωςτζσ
χρθματικζσ ςυναλλαγζσ
(π.χ. να πάρουν ρζςτα).
• ε ομάδεσ,
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ςχθματιςμοφσ/διατάξεισ
αξιοποιϊντασ τεχνικζσ
άμεςθσ αναγνϊριςθσ.
Να καταμετροφν
αντικείμενα από το υλικό
τθσ τάξθσ ι αντικείμενα
από κάρτεσ ι εικόνεσ ι
άλλεσ μορφζσ
ςυμβολικισ
αναπαράςταςθσ μζχρι το
20 (i).
Να ςυγκρίνουν
ποςότθτεσ και αρικμοφσ
χρθςιμοποιϊντασ τθν
αρικμογραμμι (i).
Να διατάςςουν
ποςότθτεσ και αρικμοφσ
χρθςιμοποιϊντασ τθν
αρικμογραμμι (i).
Να αναλφουν και να
ςυνκζτουν ποςότθτεσ
μζχρι το 20 (με ζμφαςθ
μζχρι το 10 /ςτθ δεκάδα)
(i).
Να προςεγγίηουν τισ
πράξεισ τθσ πρόςκεςθσ
και τθσ αφαίρεςθσ
χρθςιμοποιϊντασ τισ
ςτακερζσ ςχζςεισ των
αρικμϊν ϊςτε να λφςουν
προβλιματα (βάηω μαηί,
ενϊνω, βάηω και άλλα,
μεγαλϊνω, προςκζτω,
ςυγκρίνω βγάηω,
λιγοςτεφω, μικραίνω,
αφαιρϊ) (ii).
Να ομαδοποιοφν, να
μοιράηουν αντικείμενα
ςε δυάδεσ, τριάδεσ,
τετράδεσ και πεντάδεσ,
ανάλογα με τθν
επικοινωνιακι ςυνκικθ
ςτθν οποία εργάηονται
(ςτρατθγικζσ
επαναλαμβανομζνθσ
πρόςκεςθσ/αφαίρεςθσ,
αναλογίασ/διανομισ με
διαφορετικζσ
αναπαραςτάςεισ, χωρίσ
να μετροφν) (ii).
Να χρθςιμοποιοφν
υποδιαιρζςεισ τθσ
μονάδασ (κλάςματα) ςε
απλζσ κακθμερινζσ
δραςτθριότθτεσ (όπωσ
εκτζλεςθ ςυνταγϊν από
διαφορετικζσ
περιοχζσ/χϊρεσ) (ii).

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

χρθςιμοποιοφν το ηάρι ι
κάρτεσ με αρικμοφσ ϊςτε
να πάρουν τθν αντίςτοιχθ
κάκε φορά ποςότθτα
αντικειμζνων και να
καταςκευάςουν ζνα
λουλοφδι από τουβλάκια ι
να ςτολίςουν με μπάλεσ το
χάρτινο δζντρο τθσ
ομάδασ.
• ε ομάδεσ παίηουν
παιχνίδια ταχφτθτασ με
ςυλλογι αντικειμζνων τα
οποία μπορεί να είναι
κρυμμζνα ςε διάφορα
ςθμεία τθσ τάξθσ.
Καταμετροφν τα
αντικείμενα που ζχουν
ςυλλζξει και ςυμπεραίνουν
ποια ομάδα ζχει τα
περιςςότερα.
• το κζντρο των
μακθματικϊν παίηουν
παιχνίδια με τθν
αρικμογραμμι: π.χ. α.
αλλάηουν τθν
αρικμογραμμι ανάλογα με
το κζμα των διερευνιςεων
που κάνουν ϊςτε να
αντιςτοιχίςουν τουσ
αρικμοφσ με τθν ποςότθτα
χρθςιμοποιϊντασ τα
αντίςτοιχα αντικείμενα
(π.χ. φφλλα για το
φκινόπωρο), β.
ςυμπλθρϊνουν τουσ
αρικμοφσ που λείπουν και
γ. διορκϊνουν λάκθ ςτθν
αρικμογραμμι (π.χ.
περιςςότερα ι λιγότερα
αντικείμενα ςε κάποιον
αρικμό).
• Για τισ ποςότθτεσ που
χρειάηονται για να
υλοποιιςουν μια ςυνταγι,
μετροφν πόςα υλικά ζχουν
ςτο ςπιτάκι και
υπολογίηουν πόςα
χρειάηονται ακόμα για να
εκτελζςουν τθ ςυνταγι
(π.χ. αν ζχω ζξι αυγά, πόςα
κα αγοράςω ακόμα για να
ζχω τα δζκα αυγά που λζει
θ ςυνταγι).
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 Να αναγνωρίηουν ςε
χειραπτικό ι εικονικό
υλικό (ςε μια καταςκευι
με τουβλάκια ι μια
φωτογραφία) ποφ
υπάρχει και ποιο είναι το
μοτίβο που
επαναλαμβάνεται
(αναγνϊριςθ
κανονικότθτασ, του
κανόνα που διζπει τθν
επανάλθψθ μιασ βαςικισ
μονάδασ) (iii).
 Να ςυμπλθρϊνουν, να
διορκϊνουν
επαναλαμβανόμενεσ
κανονικότθτεσ (iii).
 Να περιγράφουν και να
εξθγοφν
επαναλαμβανόμενεσ
κανονικότθτεσ και τθ
διαδικαςία δθμιουργίασ
τουσ χρθςιμοποιϊντασ
εικονικό ι χειραπτικό
υλικό (iii).
 Να καταςκευάηουν
επαναλαμβανόμενεσ
κανονικότθτεσ
χρθςιμοποιϊντασ
εικονικό ι χειραπτικό
υλικό (iii).
 Να εξοικειϊνονται με τισ
ςχζςεισ μεταξφ των
ςτοιχείων ςε δφο ςφνολα
(ιςότθτα, ανιςότθτα,
αντιςτοιχίςεισ) (iii).
 Να ςυγκρίνουν τον
πλθκικό αρικμό δφο
ςυνόλων με τθ βοικεια
των αντιςτοιχιϊν, χωρίσ
τθν απαρίκμθςθ των
ςτοιχείων των ςυνόλων
(με τθ χριςθ
διαγραμμάτων ι
πινάκων διπλισ ειςόδου)
(iii).
τάςεισ
 Να αντιλαμβάνονται τθ
ςυμβολι των πολιτιςμϊν
ςτθν ανάπτυξθ του
παγκόςμιου αρικμθτικοφ
ςυςτιματοσ (i).
 Να εκτιμοφν τθ γνϊςθ
των αρικμϊν και τθ
ςθμαςία τθσ
καταμζτρθςθσ ςε
κακθμερινζσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

• Βοθκοφν τον Άγιο Βαςίλθ
να βάλει τα δϊρα που ζχει
να μοιράςει ςε δφο
διαφορετικοφσ ςάκουσ,
που κα τουσ κουβαλιςουν
οι βοθκοί του. θκϊνουν
κάρτα με τον αρικμό των
δϊρων που ζχει κάκε φορά
να μοιράςει και του
προτείνουν διαφορετικοφσ
ςυνδυαςμοφσ των αρικμϊν
για να επιλζξει (π.χ. τα 11
δϊρα μποροφν να
μοιραςτοφν ςε 6 και 5, 7
και 4 κτλ.) ϊςτε να μθν
αδικθκεί κανείσ.
• Μια ομάδα παιδιϊν
ςτρϊνει το τραπζηι των
νάνων με λάκοσ τρόπο. Σα
υπόλοιπα βοθκοφν τθ
Χιονάτθ να ςτρϊςει ςωςτά
το τραπζηι για τουσ επτά
νάνουσ προςκζτοντασ και
αφαιρϊντασ αντικείμενα
(π.χ. τα πιάτα, τισ καρζκλεσ
κτλ.).
• Δθμιουργοφν ομάδεσ για
να παίξουν παιχνίδια ςτθν
τάξθ και απαντοφν πόςα
παιδιά είναι ςε κάκε
ομάδα και πόςα είναι όλα
μαηί χωρίσ να τα
καταμετριςουν.
• Μοιράηουν το οικοδομικό
υλικό τθσ τάξθσ για να
παίξουν ταυτόχρονα δφο ι
τρεισ ομάδεσ.
• Παρατθροφν ζργα
ελλθνικισ παραδοςιακισ
λαϊκισ τζχνθσ και
αναγνωρίηουν
κανονικότθτεσ και μοτίβα.
• ε ζναν πίνακα
ηωγραφικισ
ςυμπλθρϊνουν τα
χρϊματα και τα ςχιματα
που ζχουν αναγνωρίςει για
να ολοκλθρωκεί ο πίνακασ.
• Δθμιουργοφν τθ
χορογραφία τθσ τάξθσ
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καταςτάςεισ (i).
 Να ςυνεργάηονται για να
εκτελζςουν απλζσ
μακθματικζσ πράξεισ και
να επιλφςουν
κακθμερινά προβλιματα
ςτο ςχολείο και αλλοφ
(ii).
 Να αντιλαμβάνονται τθ
ςθμαςία των
κανονικοτιτων ςε
κακθμερινά κζματα (π.χ.
καταγραφι
προτιμιςεων,
ψθφοφορία κτλ.) και ςε
ςχζςθ με κοινωνικά και
πολιτιςμικά ηθτιματα
(π.χ. οι διαφορετικζσ
προτιμιςεισ των
αγοριϊν και των
κοριτςιϊν ςε παιχνίδια ι
ταινίεσ) (ii).

Γ.1.3
τοχαςτικά
Μακθματικά
i. επίλυςθ απλϊν
μακθματικϊν
προβλθμάτων
ςυλλογισ και
οργάνωςθσ
δεδομζνων
ii. εξοικείωςθ με τον
ςυλλογιςμό των
πικανοτιτων

Γνϊςεισ
 Να κατανοοφν τθν
ζννοια των αρικμϊν
(διατιρθςθ αρικμϊν,
διαδοχι αρικμϊν) (i)
(αφορά ςτόχουσ τθσ
προθγοφμενθσ
υποενότθτασ Γ.1.2).
 Να αναγνωρίηουν τα
ςτάδια επίλυςθσ ενόσ
προβλιματοσ
(μοντελοποίθςθ) (i).
 Να διερευνοφν ςχζςεισ
ανάμεςα ςε αρικμοφσ
και ςφνολα, ςφμβολα,
ςχιματα (να εςτιάηουν
ςε μια ιδιότθτα ενόσ
αντικειμζνου, π.χ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

καταςκευάηοντασ
επαναλαμβανόμενα μοτίβα
κίνθςθσ, τα οποία
καταγράφουν
χρθςιμοποιϊντασ ςφμβολα
(π.χ. για τθν αποτφπωςθ
των βθμάτων του ςυρτοφ
χοροφ: μεγάλο-μικρόμικρό-μεγάλο-μικρόμικρό).
• Παίηουν μια παραλλαγι
από το παιχνίδι μουςικζσ
καρζκλεσ. τθν αρχι όλα τα
παιδιά ζχουν από μία
καρζκλα (και πρζπει να
απαντιςουν ςε ερωτιςεισ
όπωσ: είναι οι καρζκλεσ
όςα τα παιδιά, πόςεσ είναι
οι καρζκλεσ;). Σο παιχνίδι
ςυνεχίηεται βάηοντασ και
βγάηοντασ καρζκλεσ (τα
παιδιά ςυνεχίηουν να
απαντοφν ςε αντίςτοιχεσ
ερωτιςεισ).
• Ψθφίηουν για να
εκλζξουν τον
πρωταγωνιςτι ςτθ γιορτι
των Χριςτουγζννων. ε
κάκε παιδί αντιςτοιχεί ζνα
ςχιμα, το οποίο κολλάει
ςτο καπελάκι του
υποψθφίου. Θ ψθφοφορία
ςτθν κάλπθ γίνεται με τα
αντίςτοιχα ςχιματα, ενϊ
για τθν καταμζτρθςθ των
ψιφων καταςκευάηουν
ζνα ραβδόγραμμα.
• ε ομάδεσ
αναλαμβάνουν ρόλουσ και
κζτουν ςτθ ςωςτι ςειρά τα
βιματα που πρζπει να
ακολουκιςουν για να
λφςουν ζνα πρόβλθμα,
όπωσ για να αποφαςίςουν
με ποιο από τα
προτεινόμενα κζματα κα
αςχολθκοφν (π.χ. εντοπίηω
τον ςτόχο, καταγράφω τα
κζματα που ζχουν
προτακεί, κάνω
ψθφοφορία, ςυλλζγω
δεδομζνα κτλ.).
• υλλζγουν δεδομζνα ςε
ψθφοφορίεσ που
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χρϊμα, να κάνουν απλζσ
μακθματικζσ πράξεισ, να
κάνουν ςυγκρίςεισ, π.χ.
μεγεκϊν) (i, ii).
Δεξιότθτεσ
 Να διατυπϊνουν με
κατάλλθλο τρόπο τα
ερωτιματα ενόσ
μακθματικοφ
προβλιματοσ, τα οποία
μποροφν να απαντθκοφν
με (κατθγορικά)
δεδομζνα (π.χ. ποιο είναι
το αγαπθμζνο ςασ
χρϊμα, ποια από τισ
ιδζεσ που
διατυπϊκθκαν,
προτιμάτε) (i).
 Να αναλφουν και να
επιμερίηουν το
μακθματικό πρόβλθμα
ςε βιματα ανάλογα με
τισ ςυνκικεσ και το
πλαίςιο του
προβλιματοσ (i).
 Να ςυλλζγουν και να
οργανϊνουν δεδομζνα
μζςω μικρϊν ερευνϊν
χρθςιμοποιϊντασ τα
κατάλλθλα εργαλεία (π.χ.
χαρτιά, μολφβια,
υπολογιςτι,
φωτογραφικι μθχανι,
πίνακα διπλισ ειςόδου,
υπολογιςτικό φφλλο) (i).
 Να καταςκευάηουν
πίνακεσ μονισ ι διπλισ
ειςόδου για να
οργανϊςουν τα
δεδομζνα τουσ (i).
 Να καταςκευάηουν
γραφικζσ παραςτάςεισ
(διαγράμματα και
εικονογράμματα)
χρθςιμοποιϊντασ
ςφμβολα και αντικείμενα
που αφοροφν διάφορεσ
εκπαιδευτικζσ και
κακθμερινζσ
καταςτάςεισ (i).
 Να «διαβάηουν»
πλθροφορίεσ ςε
εικονογράμματα και
διαγράμματα και να
αξιολογοφν τισ
λφςεισ/απαντιςεισ ςτα
προβλιματα που ζχουν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

οργανϊνουν ςτθν τάξθ για
να πάρουν αποφάςεισ με
δθμοκρατικό τρόπο (π.χ. να
απαντιςουν ςτο ποιοσ
είναι ο αγαπθμζνοσ
ςοφπερ ιρωασ τθσ τάξθσ).
• Για τθν οργάνωςθ των
δεδομζνων ςε ζνα χαρτόνι
δθμιουργοφν ζναν πίνακα
διπλισ ειςόδου με τα
ονόματά τουσ και τουσ
ιρωεσ που ζχουν
εκτυπϊςει, ϊςτε
ςυμπλθρϊνοντασ τισ
επιλογζσ τουσ να
δθμιουργθκεί μια εικονικι
απεικόνιςθ με τισ επιλογζσ
τουσ για τον αγαπθμζνο
ιρωα (π.χ. υπεριρωα,
ιρωεσ τθσ Επανάςταςθσ
του 1821 κτλ.).
• Για τθ διεξαγωγι των
αποτελεςμάτων ςε μια
ψθφοφορία μελετοφν το
ραβδόγραμμα που ζχει
δθμιουργθκεί,
καταμετροφν τισ ψιφουσ
και καταλιγουν ςε
ςυμπζραςμα (βάηοντασ τισ
εικόνεσ των θρϊων τθ μία
πάνω από τθν άλλθ
δθμιουργείται μια ράβδοσ
για τον κάκε ιρωα, ϊςτε
τα παιδιά να κάνουν
εκτιμιςεισ και να τισ
ελζγξουν «διαβάηοντασ» το
ραβδόγραμμα).
• ε εικόνεσ με διάφορεσ
καταςτάςεισ κολλάνε
αυτοκόλλθτα
διαφορετικοφ χρϊματοσ
για να δθλϊςουν τθν
πικανότθτα να ςυμβοφν
(πράςινο για κάτι που είναι
βζβαιο, π.χ. αφριο είναι
Σρίτθ, πορτοκαλί για κάτι
που είναι πικανό, π.χ.
αφριο κα βρζξει, και
κόκκινο για κάτι που είναι
αδφνατο, π.χ. αφριο κα
ζρκει ςτο ςχολείο ο
οφπερμαν).
• υμμετζχουν ςε ομάδεσ
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εργαςτεί ανάλογα με τα
ερωτιματα που ζχουν
κζςει ςτθν αρχι (i).
Να περιγράφουν ζνα
γεγονόσ ωσ βζβαιο,
πικανό, αδφνατο (ii).
Να πραγματοποιοφν
απλά πειράματα τφχθσ
ενόσ ςταδίου (ii).
Να περιγράφουν τον
δειγματικό χϊρο (το
ςφνολο των πικανϊν
εκβάςεων) (ii).
Να χαρακτθρίηουν ζνα
παιχνίδι ωσ δίκαιο ι
άδικο και να
μετατρζπουν ζνα
παιχνίδι από άδικο ςε
δίκαιο (ii).

τάςεισ
 Να υιοκετοφν ςταδιακά
τθ μεκοδολογία
επίλυςθσ προβλιματοσ
(αλγορικμικι ςκζψθ) για
να αναλφουν και να
ερμθνεφουν
εκπαιδευτικζσ και
κακθμερινζσ
καταςτάςεισ εντόσ και
εκτόσ τθσ ςχολικισ τάξθσ
(i).
 Να αξιοποιοφν τισ
γνϊςεισ και να κάνουν
εκτιμιςεισ για να
διατυπϊςουν υποκζςεισ
ςε ςχζςθ με ζνα
πρόβλθμα που ζχουν να
λφςουν (i),
 Να αντιπαραβάλλουν τισ
διαφορετικζσ λφςεισ
ενόσ προβλιματοσ (i).
 Να εκτιμοφν τισ
διαφορετικζσ
προςεγγίςεισδιαδικαςίεσ επίλυςθσ
προβλιματοσ (ii).
 Να υιοκετοφν ςταδιακά
τθν πικανολογικι ςκζψθ
για να αναλφουν και να
ερμθνεφουν
εκπαιδευτικζσ και
κακθμερινζσ
καταςτάςεισ εντόσ και
εκτόσ τθσ ςχολικισ τάξθσ
(ii).

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςε απλά πειράματα τφχθσ
αξιοποιϊντασ από τισ ΣΠΕ
τον «Σροχό τθσ Σφχθσ:
Πικανότθτεσ» από το
Φωτόδεντρο «Μακθςιακά
Αντικείμενα». Κάνουν
προβλζψεισ, εκτελοφν το
πείραμα και ςυηθτοφν αν
αυτζσ επιβεβαιϊκθκαν ι
όχι και γιατί.
• Ανά τρεισ ομάδεσ
χρθςιμοποιοφν ζνα ηάρι (το
οποίο ζχει φτιαχτεί με
τρόπο ϊςτε να δίνει άνιςεσ
πικανότθτεσ νίκθσ ςτισ
ομάδεσ) που ζχει τζςςερισ
πράςινεσ πλευρζσ, μία
κόκκινθ και μία μπλε. Θ
κάκε ομάδα ζχει διαλζξει
ζνα από τα χρϊματα και
κάκε φορά που τυχαίνει το
χρϊμα τθσ εκτελεί μια
διαδρομι για να μαηζψει
πόντουσ. Σα παιδιά
καλοφνται να εντοπίςουν
αν το παιχνίδι ςτο οποίο
ςυμμετείχαν είναι δίκαιο ι
άδικο και προτείνουν
λφςεισ για να το
μετατρζψουν ςε δίκαιο.
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Γ.2 Φυςικζσ Επιςτιμεσ
Σα παιδιά που ξεκινοφν το νθπιαγωγείο ζχουν αρκετά εξελιγμζνεσ ιδζεσ για τον
κόςμο που τα περιβάλλει, οι οποίεσ διαμορφϊνονται από τθν άμεςθ εμπειρία τουσ με το
φυςικό περιβάλλον, από τισ ςυηθτιςεισ με τουσ γονείσ και άλλουσ ενιλικεσ, βλζποντασ
τθλεόραςθ και παίηοντασ με τουσ φίλουσ τουσ. Οι αρχικζσ ιδζεσ που ζχουν τα παιδιά για
τον κόςμο και τα φυςικά φαινόμενα μπορεί να είναι περιςςότερο ι λιγότερο ςυνεκτικζσ,
ςαφείσ και ολοκλθρωμζνεσ, αλλά αποτελοφν βαςικι αφετθρία για τον ςχεδιαςμό ςχετικϊν
δραςτθριοτιτων. Οι κακθμερινζσ εμπειρίεσ και θ ζμφυτθ περιζργεια των παιδιϊν δεν
αρκοφν από μόνεσ τουσ για να πυροδοτιςουν γνωςτικζσ ςυγκροφςεισ που κα οδθγιςουν
ςτθ διαμόρφωςθ επιςτθμονικϊν ιδεϊν, οι οποίεσ βοθκοφν τα παιδιά να κατανοιςουν
επαρκϊσ τθν κακθμερινότθτά τουσ. Επιπλζον, το ενδιαφζρον και θ ευαιςκθτοποίθςθ των
παιδιϊν για τθ μελζτθ του φυςικοφ κόςμου ατονεί κακϊσ μεγαλϊνουν, εάν δεν
καλλιεργθκοφν ςτο νθπιαγωγείο. Οι εςφαλμζνεσ, πολλζσ φορζσ, ιδζεσ των παιδιϊν
φαίνεται να ζχουν ανκεκτικότθτα, κάποιεσ από τισ οποίεσ μζχρι και τθν ενιλικθ ηωι. το
νθπιαγωγείο, μζςα από αναπτυξιακά κατάλλθλεσ και υψθλισ ποιότθτασ μακθςιακζσ
καταςτάςεισ τα παιδιά υιοκετοφν κετικι ςτάςθ απζναντι ςτον επιςτθμονικό τρόπο ςκζψθσ
και αναπτφςςουν ςχετικζσ ικανότθτεσ.
Θ Κεματικι Ενότθτα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν αξιοποιεί το ιδιαίτερο ενδιαφζρον και
τθ φυςικι περιζργεια των μικρϊν παιδιϊν να κατανοιςουν τον φυςικό κόςμο και τα
φυςικά φαινόμενα, ϊςτε να ειςαχκοφν ςταδιακά ςτον επιςτθμονικό τρόπο ςκζψθσ.
Δθμιουργοφνται ευκαιρίεσ για μακθςιακζσ εμπειρίεσ ςτο πλαίςιο διερευνιςεων και
επίλυςθσ προβλιματοσ που διευκολφνουν τθν κατανόθςθ εννοιϊν και τθν οικειοποίθςθ τθσ
επιςτθμονικισ μεκόδου. το πλαίςιο του επιςτθμονικοφ γραμματιςμοφ επιδιϊκεται: α) θ
δθμιουργία ενόσ κατάλλθλου υπόβακρου για τθ μελλοντικι ανάπτυξθ νζου και
υψθλότερου επιπζδου επιςτθμονικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων, β) θ ανάπτυξθ κετικισ
ςτάςθσ απζναντι ςτθν επιςτιμθ και θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ ςτθν κακθμερινι
ηωι, και γ) θ ανάπτυξθ υπεφκυνθσ ςτάςθσ και δράςθσ για τθν προςταςία τθσ ηωισ και του
φυςικοφ περιβάλλοντοσ.
Θ Κεματικι Ενότθτα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν περιλαμβάνει αντιπροςωπευτικά μακθςιακά
αντικείμενα και διαρκρϊνεται ςτισ εξισ τρεισ (3) υποενότθτεσ:
α) Ζωντανοί Οργανιςμοί. τοχεφει: i. ςτθν αναγνϊριςθ των ηωντανϊν και μθ ηωντανϊν
οργανιςμϊν, ii. ςτθ διάκριςθ των χαρακτθριςτικϊν των ηωντανϊν οργανιςμϊν, iii. ςτον
προςδιοριςμό του ενδιαιτιματοσ και του ρόλου του ςτθν προςαρμογι των ηωντανϊν
οργανιςμϊν.
β) Ύλθ και Φαινόμενα. τοχεφει: i. ςτθν αναγνϊριςθ των μορφολογικϊν χαρακτθριςτικϊν
και των ιδιοτιτων των αντικειμζνων, ii. ςτθν κατανόθςθ του φυςικοφ κόςμου και των
διαφόρων μεταβολϊν τθσ φλθσ, iii. ςτθν κατανόθςθ των φυςικϊν φαινομζνων και των
τρόπων που επενεργοφν οι δυνάμεισ.
γ) Γθ-Πλανθτικό Σφςτθμα και Διάςτθμα. τοχεφει: i. ςτο να αντιλαμβάνονται τα παιδιά τθ
κζςθ και τθν υπόςταςθ τθσ Γθσ, ωσ μζροσ του πλανθτικοφ μασ ςυςτιματοσ, ii. ςτο να
αντιλαμβάνονται τθ κζςθ και τθν κίνθςθ τθσ Γθσ ςτο πλανθτικό μασ ςφςτθμα και να κάνουν
τισ απαραίτθτεσ ςυνδζςεισ με τθν εναλλαγι μζρασ-νφχτασ και τθν εναλλαγι εποχϊν, iii. ςτο
να διακρίνουν τα καιρικά φαινόμενα και να αντιλαμβάνονται τθν επίδραςι τουσ ςτουσ
οργανιςμοφσ.
Οι νθπιαγωγοί λαμβάνουν υπόψθ τα ατομικά, κοινωνικά, και πολιτιςμικά
χαρακτθριςτικά τθσ εμπλοκισ των παιδιϊν με τθ Κεματικι Ενότθτα των Φυςικϊν
Επιςτθμϊν, ϊςτε να διαςφαλίςουν ίςεσ ευκαιρίεσ για όλα τα παιδιά και να προάγουν τθν
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αυτοπεποίκθςι τουσ μζςα από ολοκλθρωμζνεσ εμπειρίεσ μάκθςθσ. Είναι ςθμαντικό να
δοκοφν οι κατάλλθλεσ ευκαιρίεσ και ο χρόνοσ που τα παιδιά χρειάηονται για να
προβλθματιςτοφν και να μελετιςουν εισ βάκοσ τισ πτυχζσ του κζματοσ που κα επιλζξουν.
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Κεματικζσ
Τποενότθτεσ

Γ.2.1
Ηωντανοί
Οργανιςμοί
i. Ηωντανοί και μθ
ηωντανοί
οργανιςμοί
ii. Χαρακτθριςτικά
ηωντανϊν
οργανιςμϊν
iii. Ενδιαίτθμα και
προςαρμογι των
ηωντανϊν
οργανιςμϊν

Προςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ/-τριεσ να είναι
ςε κζςθ:

Οι μακθτζσ/-τριεσ:

Γνϊςεισ
 Να αναγνωρίηουν
βαςικά μορφολογικά και
άλλα χαρακτθριςτικά
των ηωντανϊν και μθ
ηωντανϊν οργανιςμϊν
(i).
 Να διακρίνουν τα
χαρακτθριςτικά και τισ
λειτουργίεσ των
ανκρϊπων, των ηϊων και
των φυτϊν (ii).
 Να προςδιορίηουν τθ
λειτουργία των
αιςκιςεων και των
οργάνων ςτον άνκρωπο
και ςτα ηϊα και να
αναγνωρίηουν το ρόλο
τουσ ςτθν προςαρμογι
τουσ ςτο περιβάλλον (ii).
 Να αναγνωρίηουν τισ
ςχζςεισ αλλθλεξάρτθςθσ
ανάμεςα ςτουσ
ηωντανοφσ οργανιςμοφσ
και το περιβάλλον ςτο
οποίο ηουν (iii).
 Να διακρίνουν τουσ
κινδφνουσ και τουσ
παράγοντεσ επιβίωςθσ
των ηωντανϊν
οργανιςμϊν (iii).

• Με αφορμι εποπτικό
υλικό που παρουςιάηεται
ςχετικά με ηωντανοφσ και
μθ ηωντανοφσ
οργανιςμοφσ, διακρίνουν
ομοιότθτεσ και διαφορζσ
και τουσ ομαδοποιοφν
ανάλογα με τα
χαρακτθριςτικά τουσ,
προςπακϊντασ να
απαντιςουν ςε ερωτιματα
όπωσ: α) Πϊσ ξζρουμε ότι
ζχουν ηωι (από αυτά που
ιταν κάποτε ηωντανοί
οργανιςμοί, πϊσ
καταλαβαίνουμε τϊρα ότι
δεν είναι;), β) ποια
επουλϊνονται και ποια
χρειάηονται επιδιόρκωςθ,
γ) πϊσ κα δείχνουν όταν
περάςει πολφσ καιρόσ/ςε
μεγαλφτερθ θλικία, δ) πϊσ
οι ηωντανοί οργανιςμοί
μποροφν να βοθκιςουν
άλλουσ οργανιςμοφσ να
επουλωκοφν;

Δεξιότθτεσ
 Να εντοπίηουν
παράγοντεσ που
επιδροφν ςτθ φυςικι και
μθ φκορά των
οργανιςμϊν και να
προτείνουν λφςεισ (i).
 Να κατθγοριοποιοφν
τουσ ηωντανοφσ και μθ
ηωντανοφσ οργανιςμοφσ
με βάςθ χαρακτθριςτικά
και ιδιότθτεσ (i).
 Να αποτυπϊνουν το
εςωτερικό του ςϊματοσ
διαφόρων οργανιςμϊν
και να βρίςκουν
ομοιότθτεσ, διαφορζσ
και αναλογίεσ ςτθ
λειτουργία τουσ (ii).

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

• ε ομάδεσ βρίςκουν
πλθροφορίεσ για το πϊσ
γεννιοφνται και
μεγαλϊνουν διάφοροι
οργανιςμοί (ζνα φυτό, ο
άνκρωποσ, διάφορα ηϊαψάρια-πουλιά) και
ταξινομοφν με βάςθ
ομοιότθτεσ και διαφορζσ
που παρατθροφν,
ςυηθτϊντασ ςε ςχζςθ με
τον τρόπο και τον χρόνο
φροντίδασ που χρειάηονται
(π.χ. τα μωρά εξαρτϊνται
από τον φροντιςτι πολφ
καιρό μζχρι να μποροφν να
περπατιςουν ςυγκριτικά
με τα μικρά των ηϊων, ι τα
χελωνάκια, όταν βγαίνουν
από το αυγό, δεν είναι με
τουσ γονείσ τουσ).
• Αναπαριςτοφν τα όργανα
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 Να καταγράφουν
τρόπουσ που οι
αιςκιςεισ βοθκοφν τον
άνκρωπο και τα ηϊα να
λειτουργιςουν
αποτελεςματικά ςτο
περιβάλλον (ii).
 Να ςυγκρίνουν τα
διαφορετικά ςτάδια
ανάπτυξθσ των ηωντανϊν
οργανιςμϊν και να τα
ςυνδζουν με τον κφκλο
τθσ ηωισ (ii).
 Να ομαδοποιοφν τουσ
ηωντανοφσ οργανιςμοφσ
ανάλογα με το
ενδιαίτθμα και τισ
ςυνκικεσ ηωισ τουσ (iii).
 Να αξιοποιοφν ςτοιχεία
από τθ μορφολογία των
ηωντανϊν οργανιςμϊν
για να κάνουν υποκζςεισ
για το είδοσ τουσ, το
μζροσ και τον τρόπο που
ηουν (iii).
 Να καταγράφουν και να
ςυγκρίνουν τουσ
μθχανιςμοφσ άμυνασ και
προςαρμογισ των
ηωντανϊν οργανιςμϊν
ςτισ ςυνκικεσ του
περιβάλλοντοσ που
μεταβάλλονται (iii).
τάςεισ
 Να ςζβονται τα ζμβια
όντα και να οργανϊνουν
δράςεισ
ευαιςκθτοποίθςθσ για
τθν προςταςία τθσ ηωισ
και τθσ φφςθσ (i).
 Να ςυνειδθτοποιοφν ότι
ο κφκλοσ τθσ ηωισ είναι
μια φυςιολογικι
διαδικαςία και να
αποδζχονται τθ κζςθ του
ανκρϊπου ςε αυτι (ii).
 Να εκτιμοφν τθ ςθμαςία
τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ
ομαδικότθτασ για τθν
επιβίωςθ ςτα ηϊα και
τουσ ανκρϊπουσ (iii).
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του ανκρϊπινου ςϊματοσ
και ςυηθτοφν για τθ
λειτουργία τουσ,
ςυγκρίνοντασ με τα
χαρακτθριςτικά και τισ
αντίςτοιχεσ λειτουργίεσ
άλλων οργανιςμϊν
(προςπακοφν να
απαντιςουν ςε ερωτιματα
όπωσ: γιατί ο φπνοσ είναι
απαραίτθτοσ, γιατί δεν
πρζπει να κολυμπάμε με
γεμάτο το ςτομάχι, τι
ςυμβαίνει ςτο ςϊμα των
ηϊων που πζφτουν ςε
χειμερία νάρκθ, πϊσ
κάποια ηϊα λειτουργοφν
μζςα και ζξω από το νερό,
πϊσ τα πουλιά που
αποδθμοφν βρίςκουν τον
δρόμο τουσ, τα φυτά
τρϊνε/αναπνζουν, γιατί ςε
κάποια αλλάηουν χρϊμα τα
φφλλα τουσ και πζφτουν,
ενϊ ςε άλλα όχι κτλ.).
• Παίηουν παιχνίδια με
ψθφιακζσ καρτζλεσ ηϊων
και προςπακοφν να βρουν
ποιο είναι κάκε φορά
κάνοντασ ερωτιςεισ του
ναι/όχι για τα
χαρακτθριςτικά και τον
τρόπο ηωισ του, ϊςτε να
βρουν ποιο ηϊο είναι. Θ
ομάδα που βρικε το ηϊο
τοποκετεί τθν καρτζλα ςε
ψθφιακό πίνακα
ταξινόμθςθσ με βάςθ το
ενδιαίτθμα ι άλλα
χαρακτθριςτικά (π.χ.
ςαρκοφάγα-φυτοφάγαπαμφάγα, νυκτόβιαθμερόβια κτλ.).
υμπλθρϊνουν τον πίνακα
με ςτοιχεία για το πϊσ το
κάκε ηϊο βρίςκει τθν
τροφι του και
αντιμετωπίηει τουσ
φυςικοφσ κινδφνουσ (π.χ.
κθρευτζσ, το κρφο, τθ
ηζςτθ, τθ λειψυδρία κτλ.)
και παρουςιάηουν ςτθν
ολομζλεια. Δθμιουργοφν
αναλογίεσ ςε κακθμερινζσ
καταςτάςεισ και τουσ
τρόπουσ προςαρμογισ-
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επιβίωςθσ των ηϊων (π.χ.
τι μπορϊ να μάκω από το
πϊσ χρθςιμοποιοφν το
ςϊμα τουσ ι πϊσ
ξεφεφγουν από τουσ
κθρευτζσ).
• Αναηθτοφν πλθροφορίεσ
και ςυλλζγουν εικόνεσ για
οργανιςμοφσ που δεν
υπάρχουν πια ι
απειλοφνται με εξαφάνιςθ,
και ςε ομάδεσ
παρουςιάηουν ςτοιχεία για
τισ ςυνκικεσ ηωισ τουσ και
τουσ παράγοντεσ που
μπορεί να οδιγθςαν ι να
οδθγιςουν ςε αφανιςμό,
προτείνοντασ λφςεισ για να
φτιάξουν ζνα ενθμερωτικό
φυλλάδιο ι εφθμερίδα για
τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ.
• ε ομάδεσ φυτεφουν
διάφορουσ ςπόρουσ ςε
κουπάκια και τα
τοποκετοφν ςε
διαφορετικό μζροσ τθσ
τάξθσ και με διαφορετικζσ
ςυνκικεσ (με/χωρίσ φωσ,
με/χωρίσ αζρα, με/ χωρίσ
νερό κτλ.). Διατυπϊνουν
υποκζςεισ για το πϊσ κα
μεγαλϊςει το φυτό και
καταγράφουν ςυςτθματικά
ςε ζναν πίνακα τισ αλλαγζσ
για ζνα προκακοριςμζνο
χρονικό διάςτθμα.
Παρουςιάηουν τα
αποτελζςματα, ςυηθτοφν
για τισ αλλαγζσ που
παρατιρθςαν και
διατυπϊνουν
ςυμπεράςματα για τουσ
παράγοντεσ που
επθρζαςαν τθν ανάπτυξθ
των φυτϊν. Ζχοντασ
φτιάξει ζνα «υμβόλαιοΔζςμευςθ» για το τι
χρειάηονται τα φυτά για να
μεγαλϊςουν, μποροφν να
«υιοκετιςουν» το πάρκο
τθσ γειτονιάσ, να
καταγράψουν τα φυτά που
υπάρχουν και να
μοιραςτοφν τθ φροντίδα
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Γ.2.2
Υλθ και Φαινόμενα
i. Μορφολογικά
χαρακτθριςτικά και
ιδιότθτεσ
αντικειμζνων
ii. Φυςικι
κατάςταςθ και
μεταβολζσ τθσ φλθσ
iii. Δυνάμεισ και
φυςικά φαινόμενα

Γνϊςεισ
 Να αναγνωρίηουν τα
ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά των
αντικειμζνων και τισ
απλζσ ιδιότθτεσ των
υλικϊν καταςκευισ τουσ
(i).
 Να αναγνωρίηουν ότι τα
φυςικά υλικά μποροφν
να αναμειχκοφν, να
ςυνδυαςτοφν, να
κερμανκοφν κτλ. και ότι
μποροφν να παρζμβουν
και να τροποποιιςουν
τισ ιδιότθτζσ τουσ (ii).
 Να αντιλαμβάνονται και
να περιγράφουν απλά
φυςικά φαινόμενα (iii).
 Να προςδιορίηουν τθ
δφναμθ-ενζργεια μζςα
από το δίπολο
«ςπρϊχνω και τραβϊ»
(iii).
 Να αναγνωρίηουν τα
είδθ ενζργειασ και να τα
αντιςτοιχοφν με τισ
πθγζσ τουσ (iii).
Δεξιότθτεσ
 Να χρθςιμοποιοφν τισ
αιςκιςεισ και κατάλλθλο
λεξιλόγιο για να
περιγράψουν
αντικείμενα (i).
 Να εντοπίηουν διαφορζσ
και ομοιότθτεσ
αντικειμζνων με βάςθ τα
μορφολογικά
χαρακτθριςτικά τουσ και
να διατυπϊνουν
υποκζςεισ για το υλικό
καταςκευισ τουσ (i).
 Να χειρίηονται και να
περιγράφουν υλικά ςε
διαφορετικζσ
καταςτάςεισ (π.χ.
ςτερεό, υγρό) (ii).
 Να διατυπϊνουν
υποκζςεισ και
προβλζψεισ για το ςχιμα
των αντικειμζνων και τθ
φυςικι μεταβολι των
υλικϊν και τουσ
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τουσ, ι κάνουν το ίδιο με
ζνα φυτό τθσ τάξθσ ι τθσ
αυλισ του ςχολείου.
• Με κλειςτά μάτια
αγγίηουν διάφορα
αντικείμενα και υποκζτουν
ποια μπορεί να είναι
περιγράφοντασ τα
χαρακτθριςτικά τουσ, όπωσ
μζγεκοσ, υφι, ςχιμα κτλ.,
ι δοκιμάηοντασ τθ γεφςθ
(π.χ. ξινό, γλυκό, αλμυρό,
πικρό, επίπεδο, ςτερεό,
ςτρογγυλό, μυτερό, με
γωνίεσ, υγρό, μαλακό,
ςκλθρό).
• ε ηευγάρια προςπακοφν
να βρουν από ποιο υλικό
είναι καταςκευαςμζνα
αντικείμενα που υπάρχουν
ςε ζνα κουτί (π.χ. το χαρτί
από το ξφλο, θ μπατονζτα
από βαμβάκι και πλαςτικό,
ο ςυνδετιρασ από ςίδερο
κτλ.) και ςε μικρζσ ομάδεσ
καταςκευάηουν ζνα
ιςτόγραμμα με το κάκε
υλικό και τα αντικείμενα
που είναι φτιαγμζνα από
αυτό και παρουςιάηουν
ςτθν ολομζλεια.
• Επιλζγουν διάφορα υλικά
από τθν τάξθ (π.χ.
πλαςτελίνθ, διάφορα
χαρτιά, ςυνδετιρεσ,
λάςτιχα, ςχοινιά,
ςφουγγάρι,
αλουμινόχαρτο, υφάςματα
κτλ.) και κάνουν υποκζςεισ
για το τι κα ςυμβεί εάν
τουσ αλλάξουν μορφι (π.χ.
τα τςαλακϊςουν, τα
τεντϊςουν, τα πιζςουν
κτλ.), ϊςτε να χωρζςουν ςε
διαφορετικά δοχεία.
Δοκιμάηουν, παρατθροφν
τισ αλλαγζσ ςτθ μορφι και
κάνουν διαπιςτϊςεισ για
τισ ιδιότθτεσ των υλικϊν
(ςχιμα, φυςικι
κατάςταςθ, ανκεκτικότθτα
κτλ.).
• Προςπακϊντασ να
απαντιςουν ςτο ερϊτθμα
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παράγοντεσ που
οδθγοφν ςε αυτζσ τισ
μεταβολζσ (ii).
Να κάνουν διαπιςτϊςεισ
για τθ φυςικι μεταβολι
των υλικϊν και τουσ
παράγοντεσ που
οδθγοφν ςε αυτζσ τισ
μεταβολζσ (ii).
Να εντοπίηουν
παραδείγματα χριςθσ
και μεταςχθματιςμοφ
τθσ ενζργειασ ςτθν
κακθμερινότθτα (iii).
Να εντοπίηουν
παραδείγματα
μεταςχθματιςμοφ και
χριςθσ ανανεϊςιμων
πθγϊν ενζργειασ (iii).
Να μελετοφν απλά
φυςικά φαινόμενα
(ενδεικτικά: πλεφςθβφκιςθ, κερμικά
φαινόμενα, ανάμειξθδιαλυτότθτα,
μαγνθτιςμόσ, φωσ-ςκιά)
(iii).
Να αναπαράγουν τθ
διαδικαςία μθχανιςμοφ
των ςκιϊν (διάταξθ
φωτεινισ πθγισ και
εμποδίου) (iii).
Να αντιςτοιχίηουν τον
αρικμό φωτεινϊν πθγϊν
και τον αρικμό
ςχθματιηόμενων ςκιϊν
(iii).
Να μεταβάλλουν το
ςχιμα μιασ ςκιάσ ςε
οριηόντιο και
κατακόρυφο επίπεδο
(iii).
Να μεταβάλλουν το
μζγεκοσ των ςκιϊν με
κατάλλθλουσ χειριςμοφσ
(iii).
Να ανακαλφπτουν τθν
ελκτικι μαγνθτικι
ιδιότθτα μεταξφ των
μαγνθτϊν και μεταξφ
μαγνθτιηόμενων υλικϊν
(iii).
Να ομαδοποιοφν τα
υλικά με κριτιριο αν
μαγνθτίηονται ι όχι (iii).
Να ανακαλφπτουν τθν
απωςτικι ιδιότθτα
μεταξφ των πόλων (iii).
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εάν θ κάλαςςα παγϊνει,
ςε ομάδεσ κάνουν
υποκζςεισ και
πειραματίηονται με νερό,
χωρίσ και με αλάτι (ςε
διαφορετικζσ ποςότθτεσ),
το οποίο τοποκετοφν ςε
διάφανα πλαςτικά ποτιρια
ςτθν κατάψυξθ. Θ κάκε
ομάδα παρατθρεί και
καταγράφει κακθμερινά τισ
τυχόν αλλαγζσ ςτο ποτιρι
τθσ. Αποτυπϊνουν τισ
υποκζςεισ και τθν
πειραματικι διαδικαςία με
όποιον τρόπο επικυμοφν
(π.χ. ηωγραφίηοντασ ι
αξιοποιϊντασ ψθφιακά
εργαλεία κτλ.) και
παρουςιάηουν τα
αποτελζςματα.
Διατυπϊνουν
ςυμπεράςματα και
ελζγχουν νζεσ υποκζςεισ
(π.χ. ςε ποιο ποτιρι ο
πάγοσ κα λιϊςει πιο
γριγορα, τι κα ςυμβεί εάν
βάλουμε περιςςότερο
αλάτι ι ςαποφνι κτλ.).
υηθτοφν τθ χριςθ του
αλατιοφ όταν χιονίηει για
να μθ γίνεται πάγοσ και
γλιςτράμε.
• ε ηευγάρια προςπακοφν
να αντιςτοιχίςουν
ανανεϊςιμεσ πθγζσ
ενζργειασ (π.χ. αιολικι,
θλιακι, ενζργεια από το
νερό) με τεχνολογικά
ςυςτιματα που τισ
μετατρζπουν ςε
αξιοποιιςιμεσ πθγζσ
ενζργειασ (π.χ.
φωτοβολταϊκά,
ανεμογεννιτρια, φράγμα)
και εκφράηουν τισ ιδζεσ
τουσ για το πϊσ αυτά
ςυνδζονται με καταςτάςεισ
ςτθν κακθμερινι ηωι
(πθγι-αποτζλεςμα).
• Αφοφ διατυπϊςουν τισ
αρχικζσ ιδζεσ τουσ για τουσ
μαγνιτεσ, ςε ομάδεσ
πειραματίηονται με
διάφορα αντικείμενα,
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 Να διατυπϊνουν
προβλζψεισ για διάφορα
απλά φυςικά φαινόμενα
και τισ επιπτϊςεισ τουσ
και να διαμορφϊνουν
μοντζλα με βάςθ τισ
παρατθριςεισ τουσ (iii).
τάςεισ
 Να αξιοποιοφν φυςικά
υλικά ςτο παιχνίδι και τισ
καταςκευζσ τουσ (i).
 Να εντοπίηουν τθ
χρθςιμότθτα τθσ
μεταβολισ τθσ φλθσ ςτθν
κακθμερινι ηωι (ii).
 Να ςυνειδθτοποιοφν τισ
πολλαπλζσ ςυνδζςεισ
μεταξφ διαφόρων
παραγόντων για τθν
παραγωγι φυςικϊν
φαινομζνων (iii).
 Να εκτιμοφν τθ ςθμαςία
τθσ ενζργειασ ςτθν
κακθμερινι ηωι (iii).
 Να κάνουν προβλζψεισ
και να υιοκετοφν ορκζσ
ςυμπεριφορζσ για τθν
αποφυγι ατυχθμάτων
που ςχετίηονται με τθν
ενζργεια και τα φυςικά
φαινόμενα (iii).

μεταξφ των οποίων και
μαγνιτεσ ςε διάφορα
μεγζκθ, για να απαντιςουν
ςε ερωτιματα που ζχουν
κζςει: α) ποια αντικείμενα
ζλκει ο μαγνιτθσ και από τι
είναι φτιαγμζνα, β) πόςα
αντικείμενα (π.χ.
ςυνδετιρεσ) μπορεί να
τραβιξει ο κάκε μαγνιτθσ,
γ) μπορεί να τραβιξει τα
αντικείμενα μζςα ςτο νερό
ι πάνω ςε ζνα χαρτί, δ) τι
κα γίνει εάν πλθςιάςουν
δφο μαγνιτεσ τα
διαφορετικά άκρα τουσ
(π.χ. κρατοφν το ςχοινί από
το οποίο ζχουν κρεμάςει
τον κάκε μαγνιτθ και
φζρνουν κοντά τα δφο
ςχοινιά, δοκιμάηοντασ τθν
επαφι των διαφορετικϊν
πόλων), ε) τι κα γίνει εάν
κόψουμε τον μαγνιτθ ςε
δφο κομμάτια; Θ κάκε
ομάδα αποτυπϊνει όπωσ
μπορεί και παρουςιάηει τα
ςυμπεράςματά τθσ για τα
αντικείμενα που ζλκονται
από τουσ μαγνιτεσ, το
μαγνθτικό πεδίο και τουσ
μαγνθτικοφσ πόλουσ.
• Χρθςιμοποιοφν μπάλεσ
ίδιου μεγζκουσ από
διάφορα υλικά (π.χ. χαρτί,
ςφουγγάρι, πλαςτελίνθ,
ελαςτικό ςφρμα, φφαςμα
κτλ.) και κάνουν υποκζςεισ
ςυγκρίνοντασ τθ δφναμθ
που κα χρειαςτεί να
βάλουν για να πιζςουν ζνα
ελατιριο, ϊςτε να δοκεί θ
ίδια ϊκθςθ ςτθν κάκε
μπάλα για να φτάςει ςτο
τζρμα μιασ διαδρομισ: α)
δοκιμάηουν ςε
διαφορετικζσ επιφάνειεσ
(τραχιά-λεία) τθν μπάλα
από το ίδιο κάκε φορά
υλικό, β) δοκιμάηουν ςτθν
ίδια επιφάνεια μπάλεσ από
διαφορετικό υλικό. Κάνουν
υποκζςεισ,
πειραματίηονται και
διατυπϊνουν
ςυμπεράςματα, με ςτόχο
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να φτιάξουν ζνα παιχνίδι
ςτθν τάξθ ι ςτθν αυλι.

Γ.2.3
Γθ-Πλανθτικό
φςτθμα και
Διάςτθμα
i. Θ κζςθ τθσ Γθσ
ii. Εναλλαγι μζρασ νφχτασ και θ
εναλλαγι εποχϊν
iii. Καιρικά
φαινόμενα

Γνϊςεισ
 Να αναγνωρίηουν το
ςχιμα και τθν κίνθςθ τθσ
Γθσ και των άλλων
πλανθτϊν του
πλανθτικοφ μασ
ςυςτιματοσ (i).
 Να αντιλαμβάνονται τθν
υπόςταςθ του
πλανθτικοφ ςυςτιματοσ
ωσ μζροσ του γαλαξία
ςτο διάςτθμα (i).
 Να γνωρίηουν τθ
μορφολογία τθσ Γθσ (i).
 Να αντιλαμβάνονται τθ
ςφνδεςθ τθσ κζςθσ και
τθσ κίνθςθσ τθσ Γθσ ςτο
πλανθτικό ςφςτθμα με
τθ μζτρθςθ του χρόνου
(ii).
 Να διακρίνουν τα
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• Πειραματίηονται με τισ
ςκιζσ των οντοτιτων
(ζμψυχων και άψυχων)
ςτον εξωτερικό χϊρο και
προςπακοφν να
παρζμβουν με διάφορουσ
τρόπουσ ςτισ ςκιζσ που
δθμιουργοφνται (π.χ.
εντοπίηουν τισ ςκιζσ τουσ
και αυτζσ των φίλων τουσ,
προςπακοφν να τισ
πατιςουν/ να τισ κρφψουν
/ να τισ κυνθγιςουν /να
χορζψουν με τισ ςκιζσ των
φίλων τουσ/ να τισ
μικρφνουν και να τισ
μεγαλϊςουν κτλ.).
Σοποκετοφν μια ομπρζλα
ςτθν αυλι και
καταγράφουν μζςα ςτθ
μζρα τθ ςκιά που
δθμιουργείται. Αξιοποιοφν
τισ παρατθριςεισ τουσ για
να δθμιουργιςουν ςκιζσ ςε
διαφορετικά μεγζκθ ςτθν
τάξθ με ζναν ι και
περιςςότερουσ φακοφσ
επιλζγοντασ κάκε φορά
διαφορετικζσ διατάξεισ
(π.χ. ανάβουν-ςβινουν τον
φακό, βάηουν τον φακό
πάνω από το κεφάλι, ςτο
πλάι, κοντά μακριά κτλ.).
• Με αφορμι το ερϊτθμα
για το πϊσ βλζπουν οι
αςτροναφτεσ τθ Γθ από το
διάςτθμα, ςυηθτοφν για το
ςχιμα τθσ Γθσ και τθ
μορφολογία τθσ.
Αποτυπϊνουν με όποιον
τρόπο μποροφν τισ ιδζεσ
τουσ για το ςχιμα τθσ Γθσ.
Βλζπουν ζνα ςχετικό
βίντεο και ςυγκρίνουν τισ
αρχικζσ τουσ ιδζεσ με το
υλικό που βλζπουν.
• υγκρίνουν τθν
απεικόνιςθ τθσ Γθσ ςτθν
υδρόγειο ςφαίρα και ςτον
παγκόςμιο γεωφυςικό
χάρτθ και ςε ομάδεσ
φτιάχνουν τθ Γθ όπωσ
φαίνεται από το διάςτθμα
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καιρικά φαινόμενα και
να εντοπίηουν ςθμαντικά
χαρακτθριςτικά των
μετεωρολογικϊν
παρατθριςεων (iii).
 Να αναγνωρίηουν
χάρτεσ που
παρουςιάηουν τον καιρό
τθσ περιοχισ τουσ και
άλλων περιοχϊν (iii).
 Να αντιλαμβάνονται τθν
επίδραςθ των καιρικϊν
φαινομζνων ςτουσ
οργανιςμοφσ (iii).
Δεξιότθτεσ
 Να αναπαριςτοφν το
πλανθτικό μασ ςφςτθμα
με διάφορουσ τρόπουσ
και να διατυπϊνουν
υποκζςεισ για τθν
ιςορροπία του
ςυςτιματοσ (i).
 Να καταγράφουν
ομοιότθτεσ και διαφορζσ
ανάμεςα ςτθ Γθ και
ςτουσ άλλουσ πλανιτεσ
του πλανθτικοφ μασ
ςυςτιματοσ και να
αιτιολογοφν τθν φπαρξθ
ηωισ ςτθ Γθ (i).
 Να αναπαριςτοφν με
διάφορουσ τρόπουσ τθ
μορφολογία τθσ Γθσ και
να ςυγκρίνουν μεταξφ
διαφορετικϊν ιςτορικϊν
περιόδων (i).
 Να καταγράφουν τα
οφζλθ και τουσ
κινδφνουσ τθσ θλιακισ
ακτινοβολίασ (i).
 Να διατυπϊνουν
υποκζςεισ για τθν
φπαρξθ του
διαςτιματοσ-ςφμπαντοσ
(i).
 Να ςυςχετίηουν τθν
κίνθςθ τθσ Γθσ γφρω από
τον εαυτό τθσ με τθν
εναλλαγι μζρασ-νφχτασ
και τθν κίνθςι τθσ γφρω
από τον Ιλιο με τθν
εναλλαγι των εποχϊν
(ii).
 Να ςυνδζουν τθν
εναλλαγι μζρασ-νφχτασ
και εποχϊν με τθν
ανκρϊπινθ
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με υλικά τθσ επιλογισ τουσ.
• Για να απαντιςουν ςτο
ερϊτθμα πϊσ ιταν θ Γθ
όταν ζηθςαν οι
δεινόςαυροι, ςε ομάδεσ
αναηθτοφν ςτο διαδίκτυο
χάρτεσ τθσ Γθσ από
διαφορετικζσ γεωλογικζσ
περιόδουσ και τουσ
αναπαριςτοφν, για
παράδειγμα ςε χαρτόνι με
πλαςτελίνθ, τοποκετϊντασ
επάνω δεινόςαυρουσ που
ζηθςαν τθν κάκε περίοδο.
Παρουςιάηουν τουσ χάρτεσ
που ζφτιαξαν, τουσ
ςυγκρίνουν μεταξφ τουσ
και με τον ςφγχρονο
παγκόςμιο γεωφυςικό
χάρτθ.
• τθν εφαρμογι Google
Earth και ςε βίντεο για τθν
περιςτροφι τθσ Γθσ γφρω
από τον εαυτό τθσ και τον
Ιλιο εντοπίηουν τισ
διαφορετικζσ κινιςεισ και
τθν τροχιά τθσ Γθσ ςτο
πλανθτικό ςφςτθμα και
διατυπϊνουν υποκζςεισ
για τθ ςχζςθ με τθν
εναλλαγι μζρασ-νφχτασ και
των εποχϊν. Προςπακοφν
να απαντιςουν ςε
ερωτιςεισ όπωσ τι κα
ςυνζβαινε αν
απομακρυνόταν θ Γθ από
τον Ιλιο, αν ςταματοφςε θ
Γθ να κινείται κτλ.
• ε ομάδεσ παίηουν
παιχνίδια ρόλων
αναπαριςτϊντασ τον Ιλιο
και τουσ άλλουσ πλανιτεσ,
επιλζγοντασ και κρατϊντασ
με τεντωμζνα ψθλά τα
χζρια μπάλα ςε μζγεκοσ
που παραπζμπει ςτθν
αναλογία του μεγζκουσ
του πλανιτθ που ζχει το
κακζνα επιλζξει. Κινοφνται
ςε κυκλικζσ τροχιζσ γφρω
από τον εαυτό τουσ και
γφρω από τον Ιλιο,
ανάλογα με τθν απόςταςθ
του κάκε πλανιτθ από
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δραςτθριότθτα και τισ
ςυνικειεσ των ηϊων (ii).
Να κάνουν ςυγκρίςεισ
για τθν οργάνωςθ τθσ
ηωισ ςε διάφορα μζρθ
του πλανιτθ ςε ςχζςθ με
τθν εναλλαγι των
εποχϊν και τθσ μζρασνφχτασ (ii).
Να παρατθροφν και να
καταγράφουν τισ
αλλαγζσ ςτισ εποχζσ και
ςτον καιρό, να
αναγνωρίηουν μοτίβα
ςτα καιρικά φαινόμενα
και να εξοικειϊνονται με
τα ςφμβολα του καιροφ
και τθ ςθμαςία τουσ (iii).
Να περιγράφουν και να
ερμθνεφουν τισ
επιπτϊςεισ των αλλαγϊν
των εποχϊν και του
καιροφ ςτθ ηωι των
ηωντανϊν οργανιςμϊν
και των μθ ηωντανϊν
ςτοιχείων (iii).
Να κάνουν προβλζψεισ
και να προτείνουν λφςεισ
για τθν επίλυςθ
προβλθμάτων που
αφοροφν τα καιρικά
φαινόμενα (iii).

τάςεισ
 Να ςυνειδθτοποιοφν τθ
ςθμαςία τθσ λειτουργίασ
του πλανθτικοφ
ςυςτιματοσ και τον
τρόπο που επθρεάηει τθ
ηωι ςτθ Γθ (i).
 Να εκτιμοφν τθν
ευεργετικι ςυμβολι του
Ιλιου ςτθ ηωι των
ανκρϊπων και να
αναπτφςςουν
κατάλλθλεσ
ςυμπεριφορζσ για να
προλάβουν κινδφνουσ (i).
 Να ςυνειδθτοποιοφν ότι
οι μφκοι για τθ Γθ, το
πλανθτικό ςφςτθμα και
το διάςτθμα
αναπτφχκθκαν ςτο
πλαίςιο τθσ ανάγκθσ των
ανκρϊπων διαχρονικά
να εξθγιςουν το ςφμπαν
(i).
 Να εκτιμοφν τθ
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αυτόν, αναπαριςτϊντασ
τθν κίνθςθ του πλανθτικοφ
ςυςτιματοσ. Κάνουν
υποκζςεισ για το εάν ζνα
παιδί-πλανιτθσ μπορεί να
φφγει από τθν τροχιά του
και προςπακοφν να
εξθγιςουν πϊσ οι
πλανιτεσ διατθροφν τθ
κζςθ τουσ ςτο πλανθτικό
ςφςτθμα.
• Αξιοποιϊντασ μια δυνατι
λάμπα που είναι
τοποκετθμζνθ ςτο κζντρο
τθσ τάξθσ, χωριςμζνα ςε
ομάδεσ προτείνουν πϊσ
μποροφν να
αναπαραςτιςουν τθν
τροχιά και τισ κινιςεισ τθσ
Γθσ γφρω από τον Ιλιο, με
το ςϊμα τουσ ι/και
χρθςιμοποιϊντασ
αντικείμενα.
• υηθτοφν για τισ αλλαγζσ
ςτον τρόπο ηωισ και τισ
ςυνικειεσ των ηωντανϊν
οργανιςμϊν με βάςθ τθν
εναλλαγι μζρασ-νφχτασ και
εποχϊν (π.χ. νυκτόβια ηϊα,
χειμερία νάρκθ,
φυλλοβόλα δζντρα,
ανκοφορία και
καρποφορία, αποδθμθτικά
πουλιά κτλ.). ε ομάδεσ
φτιάχνουν ψθφιακά βιβλία
για να περιγράψουν το
«ταξίδι» ςτισ εποχζσ ενόσ
οργανιςμοφ που ζχουν
επιλζξει (π.χ. το ταξίδι ενόσ
πουλιοφ, το ταξίδι ενόσ
φφλλου κτλ.).
• Με αφορμι αφιγθςθ
μφκων για τουσ
αςτεριςμοφσ, αναηθτοφν
ςτο διαδίκτυο τουσ
ςχθματιςμοφσ γνωςτϊν
αςτεριςμϊν και ςε ομάδεσ
ςχεδιάηουν ςε χαρτί τισ
κζςεισ των φωτεινϊν
αςτζρων του αςτεριςμοφ
που ζχουν επιλζξει. Κάκε
ομάδα αποτυπϊνει τον
ςχθματιςμό του
αςτεριςμοφ ςτο δάπεδο
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μοναδικότθτα τθσ Γθσ και
να ςυνειδθτοποιοφν τθν
ανάγκθ προςταςίασ του
πλανιτθ μασ (i).
 Να ςυνειδθτοποιοφν τθ
ςθμαςία τθσ κίνθςθσ τθσ
Γθσ ςτο πλανθτικό
ςφςτθμα, για τθ ηωι και
τθν ανκρϊπινθ
δραςτθριότθτα (ii).
 Να βελτιϊνουν τθν
κακθμερινότθτά τουσ με
τθ ςυςτθματικι
παρατιρθςθ των
καιρικϊν φαινομζνων
(iii).
 Να εκτιμοφν τθ ςθμαςία
τθσ πρόβλεψθσ των
καιρικϊν φαινομζνων
(iii).

χρθςιμοποιϊντασ για
παράδειγμα κεριά ρεςό (τα
οποία μπορεί να ανάψει
θ/ο νθπιαγωγόσ).
• Καταςκευάηουν
ανεμόμυλουσ από απλά
υλικά, τουσ τοποκετοφν
ςτθν αυλι και κάνουν
υποκζςεισ για τθν ζνταςθ
του ανζμου (πόςο γριγορα
κα γυρίςει ο ανεμόμυλοσ),
ϊςτε να φζρουν ςτθν τάξθ
τα μικρά γλαςτράκια με
λουλοφδια που ζχουν ςτθν
αυλι για να τα
προςτατζψουν, αν
χρειαςτεί.
• Δθμιουργοφν ζναν
ψθφιακό πίνακα αναφοράσ
με εικονίδια, ςφμβολα και
λζξεισ που δθλϊνουν τισ
καιρικζσ ςυνκικεσ. ε
εβδομαδιαίεσ καρτζλεσ,
ςθμειϊνουν κακθμερινά
τον καιρό. το τζλοσ κάκε
εβδομάδασ ςθμειϊνουν
τον επικρατζςτερο καιρό
τθσ εβδομάδασ.
υγκρίνουν τον καιρό
μεταξφ των εβδομάδων.
Αντίςτοιχα δθμιουργοφν
μοντζλα καιροφ για τουσ
μινεσ και ςυγκρίνουν τισ
εναλλαγζσ του καιροφ,
ανάλογα με τισ εποχζσ.
• Παρακολουκοφν ζνα
δελτίο καιροφ και
αξιοποιοφν ζναν χάρτθ και
τισ παρατθριςεισ τουσ από
τον καιρό τθσ εβδομάδασ
για να κάνουν προβλζψεισ
για τον καιρό ςτθν περιοχι
τουσ. Διατυπϊνουν
προτάςεισ για το πϊσ
μποροφν οι άνκρωποι να
αξιοποιιςουν αυτζσ τισ
προβλζψεισ (π.χ. να ζχουν
μαηί τουσ μια ομπρζλα, να
βάλουν καπζλο και
αντθλιακό κτλ.).
• ε ομάδεσ βρίςκουν ςτο
διαδίκτυο φωτογραφίεσ
καιρικϊν φαινομζνων και
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βλζπουν ςχετικά βίντεο,
που χαρακτθρίηουν
διάφορεσ περιοχζσ του
πλανιτθ και μελετοφν τα
χαρακτθριςτικά του
περιβάλλοντοσ όπωσ
απεικονίηονται.
Διατυπϊνουν
ςυμπεράςματα για τισ
επιπτϊςεισ των καιρικϊν
φαινομζνων ςτθ ηωι των
ανκρϊπων και του
φυςικοφ περιβάλλοντοσ.
Αποτυπϊνουν τισ
παρατθριςεισ τουσ ςε μια
ψθφιακι διαδραςτικι
αφίςα-χάρτθ και αφοφ τθν
παρουςιάςουν ςτα παιδιά
τθσ άλλθσ τάξθσ ι ενόσ
άλλου ςχολείου, ςυηθτοφν
ςε ςχζςθ με προλθπτικά
μζτρα που μποροφν να
προτείνουν ςτθ δικι τουσ
περιοχι.
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Γ.3 Σεχνολογία Καταςκευϊν
Σα παιδιά ςυνεχϊσ αποςυνκζτουν τα πράγματα για να καταλάβουν πϊσ λειτουργοφν,
και τα αναςκευάηουν με τον δικό τουσ τρόπο για να ικανοποιιςουν νζουσ ςτόχουσ και
λειτουργίεσ. Είναι λοιπόν από τθ φφςθ τουσ «μικροί μθχανικοί». Θ Κεματικι Ενότθτα τθσ
Σεχνολογίασ Καταςκευϊν βοθκά τα παιδιά να λφςουν προβλιματα ςχεδίαςθσ και
καταςκευϊν (παρατιρθςθ, ςφγκριςθ, ταξινόμθςθ, καταςκευι απλϊν μθχανϊν, ςχεδιαςμόσ
των βθμάτων πορείασ ενόσ προβλιματοσ κ.ά.) και να κατανοιςουν τθ ςθμαςία τθσ
τεχνολογίασ ςτον κόςμο διαχρονικά. κοπόσ τθσ Κεματικισ Ενότθτασ Σεχνολογία
Καταςκευϊν είναι θ εξοικείωςθ των παιδιϊν µε το τεχνθτό και τεχνολογικό περιβάλλον και
θ απόκτθςθ κετικισ ςτάςθσ απζναντι ςτθν επιςτθμονικι πρακτικι. υνεπϊσ, επιδιϊκεται θ
ανάπτυξθ του τεχνολογικοφ γραμματιςμοφ, μζςα από τθν εξοικείωςθ με επιςτθμονικζσ
ζννοιεσ, νόμουσ και μοντζλα, κακϊσ και αξιοποιϊντασ ςτοιχεία τθσ ιςτορίασ των επιςτθμϊν
και τθσ τεχνολογίασ.
τθ Κεματικι Ενότθτα Σεχνολογία Καταςκευϊν επιδιϊκεται θ δθμιουργία ενόσ
δθμιουργικοφ πλαιςίου για τθν ανάπτυξθ επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν δράςεων, ϊςτε
τα παιδιά να αναπτφξουν τισ απαιτοφμενεσ τεχνολογικζσ ικανότθτεσ, με τζτοιον τρόπο που
να αιςκάνονται αυτοπεποίκθςθ, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ και να είναι ςε κζςθ να
αντιμετωπίηουν τισ απαιτιςεισ τθσ κακθμερινισ τουσ ηωισ με αςφάλεια. Θ Σεχνολογία των
Καταςκευϊν αξιοποιεί τθν επιςτιμθ ςτθν ανάπτυξθ ςυςκευϊν και μθχανϊν, ςχετίηεται
άμεςα με το φυςικό περιβάλλον και αποτελεί ςθμαντικι ςυνιςτϊςα τθσ πνευματικισ και
πολιτιςμικισ μασ κλθρονομιάσ. Δεν περιλαμβάνει μόνο ςφνκετεσ τεχνολογικζσ και
βιομθχανικζσ εφαρμογζσ, όπωσ ο υπολογιςτισ ι το αυτοκίνθτο, αλλά και απλά εργαλεία,
όπωσ ζνα κατςαβίδι. Επίςθσ, το αντικείμενο τθσ Σεχνολογίασ των Καταςκευϊν δεν είναι
πάντα αποτζλεςμα επιςτθμονικισ ζρευνασ, αλλά αφορά και τυχαίεσ ανακαλφψεισ. Θ
Σεχνολογία των Καταςκευϊν διαρκρϊνεται ςε δφο υποενότθτεσ:
α) Παραδοςιακά και Σφγχρονα Τεχνολογικά Εργαλεία/εξοπλιςμόσ και Συςκευζσ. τοχεφει:
i. ςτθν εξοικείωςθ με απλά κακθμερινά εργαλεία, εξοπλιςμό και ςυςκευζσ, ii. ςτθ γνωριμία
με τα τεχνολογικά επιτεφγματα και τισ εφευρζςεισ ςτθν ιςτορία των επιςτθμϊν.
β) Τεχνολογία των Καταςκευϊν ωσ Εργαλείο ςτθν Κακθμερινι Ζωι. τοχεφει: i. ςτθν
κατανόθςθ τθσ επίδραςθσ τθσ τεχνολογίασ ςτθν κοινωνία και ςτο περιβάλλον, ii. ςτθν
επίλυςθ προβλθμάτων ςχεδίαςθσ και καταςκευϊν.
Θ Κεματικι Ενότθτα τθσ Σεχνολογίασ Καταςκευϊν είναι ςε αμοιβαία και γόνιμθ
ςχζςθ με το Πρόγραμμα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, αφοφ θ ανάπτυξθ των γνϊςεων και
δεξιοτιτων γίνεται με τθν ίδια μεκοδολογία, ενϊ ταυτόχρονα το Πρόγραμμα τθσ
Σεχνολογίασ Καταςκευϊν αποτελεί τθν εφαρμογι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν προσ τθν
κατεφκυνςθ τθσ «εφαρμοςμζνθσ επιςτιμθσ».
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Κεματικζσ
Τποενότθτεσ

Γ.3.1
Παραδοςιακά και
φγχρονα
Σεχνολογικά
Εργαλεία/Εξοπλιςμόσ και υςκευζσ
i. Απλά κακθμερινά
εργαλεία,
εξοπλιςμόσ και
ςυςκευζσ
ii. Σεχνολογικά
επιτεφγματα και
εφευρζςεισ ςτθν
ιςτορία των
επιςτθμϊν

Προςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ/-τριεσ να είναι
ςε κζςθ:

Οι μακθτζσ/-τριεσ:

Γνϊςεισ
 Να αναγνωρίηουν απλά
κακθμερινά εργαλεία,
εξοπλιςμό και ςυςκευζσ
εντόσ και εκτόσ τθσ τάξθσ
του νθπιαγωγείου (i).
 Να αναγνωρίηουν
τεχνολογικά
επιτεφγματα,
εφευρζςεισ,
ανακαλφψεισ, κακϊσ και
επιςτιμονεσ και ομάδεσ
επιςτθμόνων ςτθν
ιςτορία των επιςτθμϊν
(ii).
 Να διακρίνουν τισ απλζσ
μθχανζσ ςε αντικείμενα
κακθμερινισ χριςθσ (ii).

• Δθμιουργοφν τθν
εργαλειοκικθ του Κζντρου
Σεχνολογίασ Καταςκευϊν
τθσ τάξθσ,
κατθγοριοποιϊντασ
εργαλεία από άλλα κζντρα
μάκθςθσ *π.χ. κατςαβίδια,
πζνςεσ (περιοχι μάςτορα),
μεγεκυντικόσ φακόσ,
λαβίδα (κζντρο
παρατιρθςθσ) κτλ.+ και
ςυλλζγουν παλιζσ
ςυςκευζσ από τθν τάξθ ι
το ςπίτι (π.χ. παλιό
τθλζφωνο, φωτογραφικι
μθχανι, ραδιόφωνο κτλ.)
για να τισ μελετιςουν.
Οργανϊνουν τα υλικά και
βάηουν ετικζτεσ.

Δεξιότθτεσ
 Να κατονομάηουν και να
περιγράφουν τα απλά,
κακθμερινά εργαλεία (i).
 Να επιλζγουν, να
χειρίηονται και να
χρθςιμοποιοφν με
κατάλλθλο τρόπο
εργαλεία, εξοπλιςμό και
ςυςκευζσ ανάλογα με το
πεδίο δράςθσ που
εργάηονται (π.χ. να
κόψουν υφάςματα) (i).
 Να ςυγκρίνουν τα
ςφγχρονα με τα
παραδοςιακά εργαλεία
με βάςθ τισ ιδιότθτεσ και
τθν ευχρθςτία τουσ,
κακϊσ και τα
αποτελζςματα από τθν
πρακτικι εφαρμογι τουσ
ςε απλά κακθμερινά
προβλιματα (i).
 Να περιγράφουν μια
επιςτθμονικι
ανακάλυψθ ςτο παρόν
και το παρελκόν και να
κάνουν ςχετικζσ
υποκζςεισ για το μζλλον
(ii).
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• ε μια ιςτοριογραμμι
τοποκετοφν φωτογραφίεσ
από τεχνολογικά
επιτεφγματα και τα
περιγράφουν (π.χ. ρομπότ,
αεροπλάνο, αυτοκίνθτο,
λαμπτιρασ, τροχόσ, λίκινα
εργαλεία κτλ.).
• Μζςα από τθν ανάγνωςθ
γνωςτϊν παραμυκιϊν
αξιοποιοφν τισ γνϊςεισ
τουσ για τισ απλζσ μθχανζσ
και αλλάηουν τθν εξζλιξθ
τθσ ιςτορίασ (π.χ. τι κα
γινόταν αν τα τρία
γουρουνάκια
χρθςιμοποιοφςαν τροχαλία
και κεκλιμζνα επίπεδα ςτο
χτίςιμο των ςπιτιϊν τουσ).
• ε ςχζςθ με διάφορα
ςενάρια που αφοροφν
κακθμερινζσ εργαςίεσ ςτο
ςπίτι, ςτθν οικοδομι, ςτο
ξυλουργείο, ςτο ςυνεργείο,
ιατρείο κτλ., προτείνουν
και αντιςτοιχίηουν τα
κατάλλθλα εργαλεία.
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 Να παρατθροφν και να
περιγράφουν τα μζρθ
και τισ βαςικζσ
λειτουργίεσ απλϊν
μθχανϊν (γρανάηι,
κεκλιμζνο επίπεδο,
μοχλόσ, τροχαλία,
τροχόσ) (ii).
 Να αναηθτοφν
πλθροφορίεσ που
αφοροφν εφαρμογζσ τθσ
τεχνολογίασ μζςα και
ζξω από τθ ςχολικι τάξθ
(ii).
 Να πειραματίηονται και
να χρθςιμοποιοφν
αποτελεςματικά απλζσ
μθχανζσ (γρανάηι,
μοχλόσ, τροχαλία, τροχόσ
κτλ.) (ii).
 Να ςυναρμολογοφν ζνα
απλό ςφςτθμα/απλι
μθχανι ι ςυςκευι (ii).
 Να ταξινομοφν τα
αποτελζςματα από τθ
λειτουργία των απλϊν
μθχανϊν/ςυςκευϊν
γφρω μασ ςε ωφζλιμα
και μθ (ii).
τάςεισ
 Να ςυνειδθτοποιοφν τισ
αλλαγζσ που ζχουν
επιφζρει τα απλά
κακθμερινά εργαλεία και
οι ςυςκευζσ ςτθν
κακθμερινι ηωι (i).
 Να αποκτοφν ςταδιακά
κετικζσ ςτάςεισ για τθν
ταυτότθτα και τον ρόλο
των επιςτθμϊν ςτθν
ιςτορία τθσ
ανκρωπότθτασ (ii).
 Να κζτουν ερωτιςεισ
ςχετικά με τισ
μθχανζσ/ςυςκευζσ που
επιτρζπεται να
χρθςιμοποιοφν ι/και να
ςυναρμολογοφν μόνοι/εσ τουσ (ii).

• Δραματοποιοφν ζνα ςπίτι
ςτο παρελκόν και ζνα
ςφγχρονο, ςυηθτϊντασ πϊσ
κα λφςουν ςτο κάκε ςπίτι
κακθμερινά προβλιματα
και κα ικανοποιιςουν
βαςικζσ ανάγκεσ (π.χ. πϊσ
κα διαβάςουν ζνα βιβλίο
το βράδυ, πϊσ κα
μαγειρζψουν, πϊσ κα
ειδοποιιςουν κάποιον
άμεςα, πϊσ κα πλφνουν
ροφχα, κα κάνουν μπάνιο
κτλ.).
• Παρακολουκοφν
ντοκιμαντζρ ι βίντεο με τα
πρϊτα αυτοκίνθτα και
δθμιουργοφν διαγράμματα
Venn με τισ ομοιότθτεσ και
τισ διαφορζσ με τα
ςφγχρονα αυτοκίνθτα.
• Καταςκευάηουν το
αυτοκίνθτο του μζλλοντοσ
χρθςιμοποιϊντασ υλικά και
εργαλεία από το
νθπιαγωγείο και το ςπίτι.
• Καταςκευάηουν
εννοιολογικοφσ χάρτεσ
καταγράφοντασ τα μζρθ
από τα οποία αποτελείται
μια καταςκευι ι μια απλι
μθχανι (ποδιλατο,
τραμπάλα, πθγάδι κ.ά.) και
το τι κα ςυμβεί αν ζνα
μζροσ ςταματιςει να
λειτουργεί.
• Αξιοποιοφν ξφλινεσ
επιφάνειεσ και οικοδομικό
υλικό για να
καταςκευάςουν
κεκαλυμμζνα επίπεδα για
τον αγϊνα δρόμου με τα
αυτοκινθτάκια, ϊςτε να
κινθκοφν πιο γριγορα ι
για να μεταφζρουν πιο
εφκολα τισ κοφκλεσ με το
καρότςι.
• ε ομάδεσ
αναλαμβάνουν να
ολοκλθρϊςουν μια μικρι
ζρευνα για μια τεχνολογία
που χρθςιμοποιείται ςτο
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Γ.3.2
ΣΕΧΝΟΛΟΓΛΑ ΣΩΝ
ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ Ω
ΕΡΓΑΛΕΛΟ ΣΘΝ
ΚΑΚΘΜΕΡΛΝΘ ΗΩΘ
i. Επίδραςθ τθσ
τεχνολογίασ ςτθν
κοινωνία και το
περιβάλλον
ii. Επίλυςθ
προβλθμάτων
ςχεδίαςθσ και
καταςκευϊν

Γνϊςεισ
 Να αναγνωρίηουν τισ
κετικζσ και αρνθτικζσ
ςυνζπειεσ τθσ ανάπτυξθσ
τθσ τεχνολογίασ ςτθν
κοινωνία και ςτο
περιβάλλον (i).
 Να προςδιορίηουν τα
μζρθ μιασ καταςκευισ
(ii).
 Να διακρίνουν τα υλικά
και τα εργαλεία που
χρειάηονται για να
μεταςχθματίςουν μια
απλι καταςκευι
ανάλογα με τισ ανάγκεσ
που κζλουν να
καλφψουν (ii).
Δεξιότθτεσ
 Να ςυνδζουν κετικζσ και
αρνθτικζσ επιπτϊςεισ
από τθ χριςθ τθσ
τεχνολογίασ ςε
καταςτάςεισ τθσ
κακθμερινισ ηωισ (i)
 Να προτείνουν λφςεισ
για τθν αντιμετϊπιςθ
των αρνθτικϊν
ςυνεπειϊν από τθ χριςθ
τθσ τεχνολογίασ ςτθν
κακθμερινι ηωι (i).
 Να δθμιουργοφν απλζσ
καταςκευζσ με εργαλεία
και υλικά τθσ τάξθσ και
τθσ κακθμερινισ ηωισ
(ςπίτι, γζφυρα, τροχαλία,
αυτοκινθτάκι,
ανεμογεννιτρια, μφλοσ,
τρενάκι, ςκάλα,
ςιδθρόδρομοσ,
παιχνίδια) (ii).
 Να αναλφουν τα δομικά
χαρακτθριςτικά μιασ
απλισ καταςκευισ (ii).
 Να ςχεδιάηουν, να
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Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ευρφτερο περιβάλλον τουσ
(π.χ. κερμοκιπιο)
αξιοποιϊντασ το διαδίκτυο
ι πλθροφορίεσ που
ανακτοφν με τθ βοικεια
των γονζων τουσ ι ειδικϊν,
ϊςτε να κάνουν μια
ςχετικι καταςκευι ςτο
ςχολείο (π.χ. ζνα μικρό
κερμοκιπιο ςτθν τάξθ).
• Αναηθτοφν ςτο διαδίκτυο
ςθμαντικά γεγονότα που
ζχουν ςυνδεκεί με τθν
εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ
(π.χ. διαςτθμικά ταξίδια,
τυπογραφία, διαδίκτυο,
πόλεμοσ, εκιςμόσ ςτισ
οκόνεσ κ.ά.) και
χρθςιμοποιϊντασ κόκκινεσ
και πράςινεσ ςθμαίεσ τα
χαρακτθρίηουν ωσ κετικά ι
ωσ αρνθτικά ςε ςχζςθ με
τισ ςυνζπειεσ ςτον
άνκρωπο και το
περιβάλλον.
• Προτείνουν λφςεισ ςε
υποκετικά ι πραγματικά
ςενάρια για τθν
αντιμετϊπιςθ αρνθτικϊν
ςυνεπειϊν τθσ τεχνολογίασ
(π.χ. ρφπανςθ του
περιβάλλοντοσ από τθ
χριςθ αυτοκινιτου)
αξιοποιϊντασ τισ ΣΠΕ, και
ςε ςυνεργαςία με φορείσ
τθσ τοπικισ κοινότθτασ ι
επιςτιμονεσ προβαίνουν
ςε ςχετικζσ δράςεισ.
• Χρθςιμοποιοφν τισ ΣΠΕ
(π.χ. λογιςμικά
ηωγραφικισ) για να
ςχεδιάςουν και να
περιγράψουν όλα τα μζρθ
μιασ απλισ καταςκευισ
(π.χ. ζνα αυτοκινθτάκι),
πριν τθν καταςκευάςουν.
• Χρθςιμοποιοφν απλά
υλικά του νθπιαγωγείου
για να ςχεδιάςουν και να
καταςκευάςουν ζναν απλό
μθχανιςμό μεταφοράσ
υλικϊν ι νεροφ ςε
διαφορετικά επίπεδα (π.χ.
ενϊνουν πλαςτικοφσ
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εφαρμόηουν και να
αξιολογοφν λφςεισ
βελτιςτοποίθςθσ μιασ
απλισ καταςκευισ (ii).
 Να ςχεδιάηουν και να
καταςκευάηουν μακζτεσ
με εργαλεία και υλικά
τθσ τάξθσ και τθσ
κακθμερινισ ηωισ (ii).
τάςεισ
 Να ςυνειδθτοποιοφν τον
διαμεςολαβθτικό ρόλο
τθσ τεχνολογίασ και των
απλϊν μθχανϊν ςτθ
διαμόρφωςθ του
ςφγχρονου τρόπου ηωισ,
ςτθν τζχνθ κτλ. (i).
 Να αποκτοφν κριτικι
ςτάςθ απζναντι ςτθ
χριςθ τθσ τεχνολογίασ
και τισ ςυνζπειεσ που
ζχει ςτθν κακθμερινι
ηωι (i).
 Να ςυνεργάηονται με
άλλα παιδιά,
επιςτιμονεσ ι
επιςτθμονικοφσ φορείσ
που δραςτθριοποιοφνται
ςτο πλαίςιο τθσ
κοινότθτασ των παιδιϊν
ι τθσ κοινωνίασ (i).
 Να αποκτοφν αυκεντικά
κίνθτρα για τθ
δθμιουργικι ανακάλυψθ
και καταςκευι (ii).
 Να ςυνεργάηονται για να
καταςκευάςουν και να
μεταςχθματίςουν απλζσ
καταςκευζσ με ςκοπό να
επιλφςουν προβλιματα
εντόσ και εκτόσ τθσ τάξθσ
(ii).
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ςωλινεσ ι καλαμάκια με
ποτθράκια για να
μεταφζρουν το νερό,
φτιάχνουν μια τροχαλία να
γυρίηει με κουβαδάκι κτλ.).
• Με απλά υλικά από τθν
κουηίνα καταςκευάηουν
καλοφπια για να φτιάξουν
αποτυπϊματα ηϊων,
φφλλων κτλ. για μια
μακζτα (π.χ. τθσ ηοφγκλασ).
• Χρθςιμοποιοφν υλικά
από τθν περιοχι των
καταςκευϊν ι και φυςικά
υλικά για να φτιάξουν μια
γζφυρα, ϊςτε να
πθγαίνουν τα
αυτοκινθτάκια τουσ από τθ
μία πόλθ ςτθν άλλθ,
περνϊντασ πάνω από το
ποτάμι που τισ χωρίηει.
• υνεργάηονται με άλλεσ
τάξεισ του νθπιαγωγείου ι
του δθμοτικοφ και
αξιοποιοφν υλικά και
εργαλεία για να
ςχεδιάςουν και να
καταςκευάςουν μια
μακζτα με τισ προτάςεισ
τουσ για το πϊσ κα ικελαν
να είναι το ςχολείο τουσ
(με ό,τι κα ικελαν να
περιλαμβάνει, π.χ. χϊρο
για παιχνίδια, κιπο,
παιδικι χαρά, δζντρα,
κιόςκι κτλ.).
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Δϋ Κεματικό Πεδίο: Παιδί, ϊμα, Δθμιουργία και Ζκφραςθ
Δ.1 Κινθτικι Αγωγι
Θ ςωματικι ανάπτυξθ, οι ανάγκεσ, το είδοσ και το επίπεδο τθσ κίνθςθσ των παιδιϊν
υφίςτανται ραγδαίεσ αλλαγζσ κατά τθ διάρκεια τθσ προςχολικισ θλικίασ, με κφριο
χαρακτθριςτικό τθν ενίςχυςθ ελζγχου του ςϊματοσ. Θ Κεματικι Ενότθτα τθσ Κινθτικισ
Αγωγισ του νθπιαγωγείου λαμβάνει υπόψθ αυτζσ τισ αλλαγζσ και εμπλζκει τα παιδιά ςε
οργανωμζνεσ κινθτικζσ εμπειρίεσ, οι οποίεσ ζχουν νόθμα για αυτά και ςυμβάλλουν ςτθ
ςωματικι ευθμερία, ςτθν κατανόθςθ των ερεκιςμάτων του περιβάλλοντοσ και γενικότερα
ςτθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ, αναπτφςςοντασ κετικι ςτάςθ απζναντι ςτθν κίνθςθ και τθ
φυςικι δραςτθριότθτα. Κφριοσ ςτόχοσ είναι να βοθκιςει τα παιδιά να γνωρίςουν και να
χρθςιμοποιοφν το ςϊμα και τισ κινθτικζσ τουσ δυνατότθτεσ με δθμιουργικό τρόπο.
Ο κινθτικόσ γραμματιςμόσ αποτελεί τον βαςικό πυλϊνα που ςτθρίηει τθ ςτοχοκεςία
και προςδιορίηει το περιεχόμενο τθσ Κινθτικισ Αγωγισ. Σο ςϊμα, θ κίνθςθ, το κινθτικό
παιχνίδι και θ φυςικι δραςτθριότθτα αναδεικνφονται ςε βαςικά μζςα, τα οποία αφενόσ
ενιςχφουν τθν αυτοπεποίκθςθ των παιδιϊν και τα κινθτοποιοφν να ςυμμετζχουν ςε
κινθτικζσ δράςεισ, αφετζρου ςθματοδοτοφν το προςωπικό και διά βίου ταξίδι για τθ
διαςφάλιςθ τθσ υγείασ και τθσ ευθμερίασ. Θ Κινθτικι Αγωγι, προςφζροντασ ευκαιρίεσ για
δομθμζνεσ, μθ δομθμζνεσ και δθμιουργικζσ παιγνιϊδεισ κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ, γίνεται
το πλαίςιο ςτο οποίο θ ψυχοκινθτικι και θ φυςικι αγωγι ενςωματϊνονται ωσ βαςικζσ
προςεγγίςεισ
για
τθν
επίτευξθ
των
ςτόχων
τθσ
Κεματικισ
Ενότθτασ
αλλθλοςυμπλθρϊνοντασ θ μία τθν άλλθ. Θ ψυχοκινθτικι αγωγι κακιςτά τθν κίνθςθ μζςο
για τθ ςωματικι επίγνωςθ και τθν ολιςτικι ανάπτυξθ του παιδιοφ, ενϊ θ φυςικι αγωγι
παρζχει το πλαίςιο των αρχϊν, των κανόνων και των πρακτικϊν για τθν εξζλιξθ των
κινθτικϊν ικανοτιτων των παιδιϊν. Θ Κεματικι Ενότθτα τθσ Κινθτικισ Αγωγισ
διαρκρϊνεται ςε τρεισ υποενότθτεσ:
α) Σϊμα και Κίνθςθ. τοχεφει: i. ςτθν αντιλθπτικοκινθτικι μάκθςθ ωσ διαδικαςία που
προάγει τθ ςωματικι επίγνωςθ και τθν οργάνωςθ τθσ κίνθςθσ ςτον χϊρο και ςτον χρόνο, ii.
ςτθν ανάπτυξθ των βαςικϊν κινθτικϊν δεξιοτιτων.
β) Φυςικά Δραςτιρια Ζωι. τοχεφει: i. ςτθ βελτίωςθ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ και τθσ
υγείασ των παιδιϊν, ii. ςτθν κινθτοποίθςι τουσ όςον αφορά τθν υιοκζτθςθ ενόσ φυςικά
δραςτιριου τρόπου ηωισ.
γ) Ακλθτικι-Πολιτιςτικι Παράδοςθ και Δθμιουργικι Κίνθςθ. τοχεφει: i. ςτθ γνωριμία των
παιδιϊν με τθν ακλθτικι-πολιτιςτικι παράδοςθ και τισ ακλθτικζσ οργανϊςεισ-εκδθλϊςεισ,
ii. ςτθν εξάςκθςθ των παιδιϊν ωσ προσ τθν πραγματοποίθςθ κινθτικϊν αυτοςχεδιαςμϊν
και ςτθν ενίςχυςθ τθσ εκφραςτικισ τουσ δθμιουργικότθτασ μζςω τθσ ελεφκερθσ ςωματικισ
ζκφραςθσ.
Θ Κινθτικι Αγωγι, κακϊσ εςτιάηει ςτο ςϊμα και τθν κίνθςθ, προςφζρει το πλαίςιο
ϊςτε τα παιδιά να οργανϊνουν κατάλλθλα τθ δράςθ τουσ ςτον χϊρο, να διαχειρίηονται τθν
αλλθλεπίδραςθ με τουσ άλλουσ, να χρθςιμοποιοφν επιδζξια μζςα και υλικά για να
εξερευνοφν τα ερεκίςματα του φυςικοφ και κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ και να επιλφουν
προβλιματα, ςυμβάλλοντασ ζτςι ποικιλοτρόπωσ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του
Προγράμματοσ πουδϊν. Παράλλθλα, δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ για τθν ενδυνάμωςθ
των παιδιϊν δθμιουργϊντασ μια άλλθ «γλϊςςα» επικοινωνίασ, μζςω τθσ κίνθςθσ, θ οποία
ενιςχφει τθν ενταξιακι προοπτικι τθσ ςυμμετοχισ όλων των παιδιϊν ςτο πρόγραμμα του
νθπιαγωγείου. Θ Κινθτικι Αγωγι δε ςυνιςτά ζνα ςφνολο δραςτθριοτιτων αλλά διαπνζει το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του νθπιαγωγείου οργανϊνοντασ και εμπλουτίηοντασ τισ κινθτικζσ
εμπειρίεσ των παιδιϊν ςε όλα τα μακθςιακά πλαίςια.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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Κεματικζσ
Τποενότθτεσ

Δ.1.1
ϊμα και Κίνθςθ
i. Αντιλθπτικοκινθτικι μάκθςθ
ii. Ανάπτυξθ
βαςικϊν κινθτικϊν
δεξιοτιτων

Προςδοκϊμενα
μακθςιακά
αποτελζςματα

Ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ/-τριεσ να είναι
ςε κζςθ:

Οι μακθτζσ/-τριεσ:

Γνϊςεισ
 Να αναγνωρίηουν τα
μζλθ του ςϊματοσ και τισ
κινθτικζσ τουσ
δυνατότθτεσ (i).
 Να παρατθροφν ότι το
ςϊμα ζχει δφο πλευρζσ
και ςταδιακά να
διακρίνουν τθν αριςτερι
και τθ δεξιά πλευρά,
κακϊσ και τθν κυρίαρχθ
πλευρά του ςϊματοσ (i).
 Να αναγνωρίηουν
βαςικζσ ζννοιεσ του
χϊρου ςε ςχζςθ με τα
επίπεδα τθσ κίνθςθσ
(χαμθλό, μεςαίο, ψθλό),
τθν κατεφκυνςθ (πίςω,
μπροσ, πάνω, κάτω,
πλάγια) και τθ διαδρομι
(ευκεία, ηικ-ηακ, κφκλοσ,
κτλ.) (i).
 Να διακρίνουν τα όρια
του ςϊματοσ ςε ςχζςθ
με τον «προςωπικό» και
τον ευρφτερο χϊρο (i).
 Να αναγνωρίηουν τισ
βαςικζσ χρονικζσ ζννοιεσ
και ςχζςεισ ςτθν κίνθςθ
(διάρκεια, διαδοχι,
ταχφτθτα, παφςθ,
περιοδικότθτα, ρυκμόσ)
(i).
 Να αναγνωρίηουν τισ
βαςικζσ ζννοιεσ και
δυνατότθτεσ που
απαιτοφνται για τθν
πραγματοποίθςθ των
βαςικϊν κινθτικϊν
δεξιοτιτων (ςϊμα,
χϊροσ, τρόποσ,
ςχζςθ/ςυνδυαςμόσ) (ii).

 Βαδίηουν ςε ηευγάρια ςε
διαφορετικζσ διαδρομζσ
που ζχουν ςχεδιαςτεί με
κιμωλία (π.χ. ευκεία,
καμπφλθ γραμμι, ηικηακ) και ςτθν παφςθ τθσ
μουςικισ ςταματοφν και
ακουμποφν-ενϊνουν
μεταξφ τουσ τα μζλθ του
ςϊματοσ που τουσ
υποδεικνφονται.

Δεξιότθτεσ
 Να χρθςιμοποιοφν τισ
δυνατότθτεσ των μελϊν
του ςϊματοσ για να
κινθκοφν και να
ανταποκρικοφν ςτα
ερεκίςματα του

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Ωσ μζλθ μιασ ορχιςτρασ
παίηουν το αυτοςχζδιο
μουςικό όργανο που
ζχουν φτιάξει, πρϊτα με
το «επιδζξιο» χζρι τουσ
και ζπειτα με το άλλο
χζρι, και διαπιςτϊνουν
τισ διαφορζσ
 Κινοφνται ωσ πιόνια
επάνω ςτθ ςκακιζρα που
ζχει ςχεδιαςτεί ςτο
δάπεδο (π.χ. ςτθν αυλι ι
ςτθν τάξθ), ςε
ςυγκεκριμζνεσ
κατευκφνςεισ (π.χ. 2
τετράγωνα μπροςτά, 1
τετράγωνο προσ ςτθν
αριςτερι μου πλευρά),
μζχρι να φτάςουν ςτον
βαςιλιά.
 Αναπαριςτοφν τα ηϊαιρωεσ μιασ ιςτορίασ, τα
οποία κινοφνται κάκε
φορά με διαφορετικό
τρόπο, ανάλογα με το
είδοσ του ηϊου (π.χ.
περπατοφν ςτισ μφτεσ
των ποδιϊν τουσ, κάνουν
μικρζσ αναπθδιςεισ,
πραγματοποιοφν ζνα
χαλαρό τρζξιμο,
ςζρνονται κτλ.), ϊςπου
να φτάςουν ςτθ φωλιά
τουσ.
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περιβάλλοντοσ (i).
 Να ενεργοποιοφν τθν
αριςτερι ι τθ δεξιά
πλευρά για να
ανταποκρικοφν ςτισ
κινθτικζσ απαιτιςεισ των
δραςτθριοτιτων (i).
 Να κινοφνται και να
τροποποιοφν τθν κίνθςθ
με βάςθ τισ χρονικζσ και
χωρικζσ ζννοιεσ και
ςχζςεισ (i).
 Να ελζγχουν τθν κίνθςθ
ϊςτε να ςυντονίηουν
χζρι-μάτι και πόδι-μάτι
για να πραγματοποιοφν
τισ δραςτθριότθτεσ με
τον κατάλλθλο τρόπο
(οπτικοκινθτικόσ
ςυντονιςμόσ) (i).
 Να βελτιϊνουν
προοδευτικά τισ βαςικζσ
ικανότθτεσ μετακίνθςθσ
(βάδιςμα, τρζξιμο, άλμα)
(ii).
 Να βελτιϊνουν τισ
βαςικζσ ικανότθτεσ
ιςορροπίασ, ςε ςτατικι
κζςθ ι ςε κίνθςθ (ii).
 Να ενεργοποιοφν
κατάλλθλα τα άνω και τα
κάτω άκρα για να
χειρίηονται τα
αντικείμενα (π.χ. ρίψεισ,
λάκτιςμα κτλ.) (ii).
 Να χρθςιμοποιοφν τα
δάχτυλα των χεριϊν με
κατάλλθλο τρόπο και
αςκϊντασ τθν κατάλλθλθ
πίεςθ για τθν
πραγματοποίθςθ
επιδζξιων κινιςεων
χειριςμοφ αντικειμζνων
(ii).
τάςεισ
 Να ςζβονται τον
προςωπικό χϊρο των
άλλων και να
ςυνεργάηονται για να
ικανοποιιςουν
κινθτικοφσ ςτόχουσ (i).
 Να λαμβάνουν υπόψθ
διάφορεσ παραμζτρουσ
που αφοροφν τον χϊρο,
τον χρόνο, τα μζςα και
υλικά για να επιλφςουν
κινθτικά προβλιματα (ii).

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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 Ζχοντασ ςχθματίςει
ολιγομελείσ ομάδεσ,
γίνονται μαριονζτεσ, οι
οποίεσ προςκζτουν
ςταδιακά κινιςεισ θ μία
ςτθν άλλθ και ςτο τζλοσ
του παιχνιδιοφ
επαναλαμβάνουν τισ
κινιςεισ με τθ ςωςτι
διαδοχικι ςειρά.
 Πιάνονται από τουσ
ϊμουσ και
αναπαριςτϊντασ τα
βαγόνια ενόσ τρζνου,
ακολουκοφν τον οδθγό,
που κινείται άλλοτε αργά
και άλλοτε γριγορα,
χωρίσ να χαλάςει το
τρζνο. Ζνα παιδί κάκε
φορά ακουμπά ζνα
βαγόνι, το οποίο αφινει
τα χζρια και γίνεται
οδθγόσ ςτο δικό του
τρζνο, φροντίηοντασ να
μθ ςυγκρουςτοφν τα
τρζνα που
δθμιουργοφνται.
 τζκονται απζναντι ςε
ηευγάρια και με βάςθ μια
απαλι μουςικι,
ςυγχρονίηουν τθ ρυκμικι
κίνθςθ των μελϊν του
ςϊματοσ, λειτουργϊντασ
ο ζνασ ωσ κακρζπτθσ του
άλλου και
εναλλάςςοντασ τουσ
ρόλουσ.
 Περπατοφν επάνω ςε μια
χαμθλι «γζφυρα» (π.χ.
μια χαμθλι ξφλινθ δοκό
ι ςε τοφβλα ςτθ ςειρά)
για να περάςουν ςτθν
απζναντι όχκθ του
ποταμοφ και ςτο
ςφνκθμα που δίνεται
ιςορροποφν ςτο ζνα τουσ
πόδι.
 χθματίηουν ζναν κφκλο
που γυρίηει και ςτο
ςταμάτθμα τθσ μουςικισ
το παιδί που κρατά τθν
μπάλα είτε τθν κυλάει

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

93 |

Προςχολικι Εκπαίδευςθ
 Να εκτιμοφν τθν κινθτικι
προςπάκεια των
ςυμπαικτϊν τουσ και να
επιδεικνφουν διάκεςθ
ςυνεργαςίασ κατά τθ
ςυμμετοχι τουσ ςτισ
κινθτικζσ
δραςτθριότθτεσ (ii).
 Να ςζβονται τισ κινθτικζσ
δυςκολίεσ των ατόμων
και να προςφζρουν τθ
βοικειά τουσ όταν
χρειαςτεί (ii).
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προσ τθν κατεφκυνςθ
του απζναντι παιδιοφ,
είτε του τθν πετά ςτο
φψοσ τθσ μζςθσ ι των
ϊμων.
 Φτιάχνουν το βραχιόλι
τθσ φιλίασ περνϊντασ
χάντρεσ ςε ζνα κορδόνι.
 Φτιάχνουν μπάλεσ από
εφθμερίδα και τισ πετοφν
μζςα ςε κουτιά, με
μικρότερο και
μεγαλφτερο άνοιγμα,
που βρίςκονται ςε
διαφορετικζσ
αποςτάςεισ από τθ
γραμμι ρίψθσ, μζχρι να
τελειϊςει ο χρόνοσ.
• Κρατοφν το ηευγάρι τουσ,
που ζχει κλειςτά μάτια ι
δεμζνο το πόδι, από το
μπράτςο και το βοθκοφν
να «περάςει» μια
διαδρομι με εμπόδια.

Δ.1.2
Φυςικά Δραςτιρια
Ηωι
i. Φυςικι
κατάςταςθ και
υγεία
ii. Τιοκζτθςθ
φυςικά δραςτιριου
τρόπου ηωισ

Γνϊςεισ
 Να προςδιορίηουν τα
βαςικά ςτοιχεία τθσ
φυςικισ κατάςταςθσ
(αερόβια αντοχι, μυϊκι
δφναμθ, αντοχι και
ευκαμψία) και να
αναγνωρίηουν τρόπουσ
με τουσ οποίουσ
μποροφν να τα
βελτιϊςουν (i).
 Να αναγνωρίηουν
βαςικοφσ όρουσ τθσ
φυςιολογίασ και τθσ
ανατομίασ που
ςυνδζονται με τθ φυςικι
κατάςταςθ (i).
 Να διακρίνουν τθ ςχζςθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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 Με δεμζνα χζρια,
προςπακοφν να
«πιάςουν» ξφλινεσ
μεγάλεσ χάντρεσ με τα
δάκτυλα των ποδιϊν και
να τισ βάλουν ςτο κουτί,
ι με κλειςτά μάτια
προςπακοφν να βάλουν
τουσ κρίκουσ με τθ ςειρά
ςτθ ράβδο για να
φτιάξουν τθν πυραμίδα.
• Τποδφονται τον ιρωα
τθσ αγαπθμζνθσ τουσ
ιςτορίασ και επιλζγοντασ
από τθ ςτοίβα μια κάρτα
που ςυμβολίηει ζνα από
τα ςτοιχεία τθσ φυςικισ
κατάςταςθσ (π.χ. τθν
εικόνα που δείχνει ζνα
λάςτιχο που τεντϊνει για
τον ςυμβολιςμό τθσ
ευκαμψίασ)
πραγματοποιοφν μια
αντίςτοιχθ κίνθςθ.
• «Ψαρεφουν» με
αυτοςχζδια καλάμια
εικόνεσ ςχετικζσ με
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ανάμεςα ςτθ ςωςτι
διατροφι, τθ φυςικι
κατάςταςθ και τθν υγεία
(i).
 Να διακρίνουν τισ
ςυνζπειεσ του
ςφγχρονου τρόπου ηωισ
ςτθ φυςικι κατάςταςθ
και τθν υγεία (ii).
 Να προςδιορίηουν τα
οφζλθ και τθν
αναγκαιότθτα τθσ ςυχνισ
και κακθμερινισ
ςυμμετοχισ ςε φυςικζσ
δραςτθριότθτεσ (ii).
Δεξιότθτεσ
 Να αςκοφν τθ μυϊκι
δφναμθ που χρειάηεται
ϊςτε να αντεπεξζλκουν
ςτισ απαιτιςεισ μιασ
κινθτικισ προςπάκειασ
(i).
 Να παρατείνουν χρονικά
τθν κινθτικι τουσ
προςπάκεια ϊςτε να
βελτιϊςουν τθ μυϊκι
αντοχι (i).
 Να εκτελοφν αςκιςεισ
που βελτιϊνουν τθν
ευκαμψία των
αρκρϊςεων (i).
 Να οργανϊνουν με βάςθ
κατάλλθλα κριτιρια
δραςτθριότθτεσ που
προάγουν τθ φυςικι
κατάςταςθ και τθν υγεία
(i).
 Να εφαρμόηουν
κεκτθμζνεσ κινθτικζσ
ζννοιεσ και δεξιότθτεσ
ςτισ φυςικζσ
δραςτθριότθτεσ, ςε κάκε
ευκαιρία (ii).
τάςεισ
 Να καταβάλλουν τθν
προςπάκεια που
χρειάηεται ϊςτε να
ςυμμετζχουν ςε μια
ζντονα κινθτικι και
κατάλλθλθ για τα
αναπτυξιακά τουσ
χαρακτθριςτικά
δραςτθριότθτα,
ενιςχφοντασ τθν αερόβια
ικανότθτα (i).
 Να υιοκετοφν τον

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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διατροφι, κακθμερινζσ
ςυνικειεσ και κινθτικζσ
δραςτθριότθτεσ, και,
αφοφ τισ περιγράψουν,
απαντοφν ςτθν ερϊτθςθ
τι μπορεί να ςυμβεί ςτθν
υγεία μασ όταν
πραγματοποιοφμε πολφ
ςυχνά ι και κακθμερινά
αυτό που δείχνει θ
εικόνα.
• Κινοφνται ςτον ρυκμό
μουςικισ, απαλισ και
ζντονθσ εναλλάξ, και ςτο
ςταμάτθμα γίνονται
αγάλματα. Ακουμποφν
τισ παλάμεσ ςτθν καρδιά
και μπροςτά από το
ςτόμα, παρατθρϊντασ
και ανταλλάςςοντασ
απόψεισ για τισ αλλαγζσ
ςτουσ χτφπουσ τθσ
καρδιάσ και τθν
αναπνοι.
• ε ηευγάρια ι ατομικά
εμπλζκονται ςε δράςεισ
ενίςχυςθσ μυϊκισ
δφναμθσ και αντοχισ
περνϊντασ από
ςτακμοφσ. Ενδεικτικά: α.
κάνουν τθ βαρκοφλα
κακιςμζνα ςτο πάτωμα
με τεντωμζνα πόδια και
τραβϊντασ μια το ζνα
μια το άλλο, β.
πραγματοποιοφν μικρά
άλματα πάνω από ζνα
χαμθλό εμπόδιο, γ.
ςτθρίηουν τισ παλάμεσ
τουσ ςτον τοίχο, λυγίηουν
τα χζρια και ςπρϊχνουν
τον τοίχο (κάμψεισ) (θ
διάρκεια τθσ άςκθςθσ ςε
κάκε ςτακμό
προςδιορίηεται με ζνα
τραγοφδι διάρκειασ το
πολφ 2 λεπτϊν).
• Σεντϊνουν τα χζρια
ψθλά και κάνουν πλάγια
κάμψθ του κορμοφ
αναπαριςτϊντασ τα
κλαδιά ενόσ δζντρου που
τα φυςά ο αζρασ και
γίνονται πφραυλοι
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φυςικά δραςτιριο τρόπο
ηωισ ςυμμετζχοντασ ςε
δομθμζνεσ και μθ
δομθμζνεσ κινθτικζσ
δραςτθριότθτεσ, ςτο
πλαίςιο των
ενδοςχολικϊν και
εξωςχολικϊν τουσ
ςυνθκειϊν και δράςεων
(π.χ. παίηουν κινθτικά
παιχνίδια ςτο διάλειμμα,
αςχολοφνται με χορό,
κάποιο άκλθμα ι
πθγαίνουν περιπάτουσ
το απόγευμα) (ii).
 Να εκτιμοφν τθν ανάγκθ
τθσ διά βίου κινθτικισ
άςκθςθσ (ii).
 Να υιοκετοφν ςωςτζσ
διατροφικζσ ςυνικειεσ
και να φροντίηουν τθν
υγεία τουσ (ii).

κάνοντασ διαδοχικζσ
εκτοξεφςεισ για να
φτάςουν ςτουσ πλανιτεσ
που είναι περιςςότερο ι
λιγότερο κοντά ςτθ Γθ.
• Παίηουν το «γφρω γφρω
όλοι» με παραλλαγζσ του
τρόπου μετακίνθςθσ (π.χ.
με μικρά άλματα, με
πλάγια βιματα κτλ.),
πραγματοποιϊντασ
δεξιόςτροφθ ι
αριςτερόςτροφθ κίνθςθ.
• Προτείνουν ςτο
ςυμβοφλιο τθσ τάξθσ
κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ
και παιχνίδια που κα
μποροφςαν να παίηουν
όλοι μαηί ι ςε ομάδεσ
ςτο διάλειμμα για
κάποιο διάςτθμα.
• Φτιάχνουν ζνα
εβδομαδιαίο πρόγραμμα
ι ζνα θμερολόγιο
κινθτικισ
δραςτθριότθτασ όπου
αποτυπϊνουν τισ
κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ
και παιχνίδια που
πραγματοποιοφν ςτο
ςχολείο και ςτον
ελεφκερο χρόνο τουσ.
το τζλοσ τθσ εβδομάδασ
κάνουν απολογιςμό
προτείνοντασ βελτιϊςεισ
τθσ κινθτικισ τουσ
δραςτθριότθτασ και
εντάςςουν τισ
παρατθριςεισ ςτον
Ατομικό Φάκελο
Προόδου.
 Φτιάχνουν το
διατροφολόγιο τθσ
τάξθσ, ορίηοντασ τισ
τροφζσ που είναι
χριςιμο να τρϊνε ςτο
πρόγευμα, λαμβάνοντασ
υπόψθ τισ διατροφικζσ
ςυνικειεσ και τισ
επιλογζσ των
ςυμμακθτϊν/-τριϊν.
Διαμορφϊνουν το
ατομικό τουσ
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Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
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Δ.1.3 ΑκλθτικιΠολιτιςτικι
Παράδοςθ και
Δθμιουργικι Κίνθςθ
i. Ακλθτικιπολιτιςτικι
παράδοςθ και
ακλθτικζσ
διοργανϊςεισ
ii. Κινθτικοί
αυτοςχεδιαςμοί και
εκφραςτικι
δθμιουργικότθτα
μζςω τθσ ελεφκερθσ
ςωματικισ
ζκφραςθσ

Γνϊςεισ
 Να αναγνωρίηουν βαςικά
ακλιματα (i).
 Να κάνουν αναςκόπθςθ
τθσ ιςτορικισ ςυνζχειασ
των Ολυμπιακϊν και
Παραολυμπιακϊν
Αγϊνων (i).
 Να ονομάηουν
παραδοςιακά κινθτικά
παιχνίδια του τόπου τουσ
και από διάφορεσ
περιοχζσ και να
διακρίνουν τθν εξζλιξι
τουσ ςτθ ςφγχρονθ
εποχι (i).
 Να περιγράφουν
διάφορα είδθ χοροφ και
να αναγνωρίηουν
κινθτικά μοτίβα που
ςχετίηονται με αυτοφσ (i).
 Να αναγνωρίηουν τα
βαςικά ςτοιχεία που
δφνανται να
μεταβάλλονται κάνοντασ
τθν κίνθςθ πιο
δθμιουργικι *ζλεγχοσ
των μελϊν του ςϊματοσ,
ενζργεια και εφροσ τθσ
κίνθςθσ, χϊροσ, χρόνοσ,
ςυνεργαςία (άνκρωποι),
ςχζςθ (αντικείμενα)+ (ii).
 Να διακρίνουν ότι
υπάρχουν παραπάνω
από μία κινθτικζσ
επιλογζσ ι λφςεισ ςε ζνα
κινθτικό ερϊτθμα,
πρόβλθμα ι μια
δραςτθριότθτα (ii).
Δεξιότθτεσ
 Να διαχειρίηονται
κατάλλθλα τθν ζννοια
τθσ νίκθσ και τθσ ιττασ
ςτο πλαίςιο των
ακλθτικϊν
δραςτθριοτιτων (i).
 Να οργανϊνουν
κατάλλθλεσ για τθν
θλικία τουσ ακλθτικζσ
δραςτθριότθτεσ και
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διατροφολόγιο για το
ςπίτι, ϊςτε να
οργανϊςουν καλφτερα
ςε ςυνεργαςία με τουσ
γονείσ το «πρωινό τθσ
οικογζνειασ».
• Φτιάχνουν πίνακεσ
διπλισ ειςόδου
παρουςιάηοντασ τα
ακλιματα με βάςθ τα
κοινά τουσ
χαρακτθριςτικά (π.χ.
ομαδικά ακλιματα με
μπάλα κτλ.).
• Γίνονται ακλθτικοί
δθμοςιογράφοι και
επιςκζπτονται το
ακλθτικό κζντρο τθσ
περιοχισ τουσ, ϊςτε να
πάρουν ςυνεντεφξεισ
από τουσ/τισ ακλθτζσ/τριεσ και να βγάλουν
φωτογραφίεσ για τθν
ζρευνα που κάνουν ςε
ςχζςθ με τα ακλιματα
που περιλαμβάνονται
ςτουσ ςφγχρονουσ
Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ.
• Γιορτάηουν τθν
παγκόςμια θμζρα για τα
δικαιϊματα του παιδιοφ
οργανϊνοντασ με
ςυνεργαηόμενα
νθπιαγωγεία μια
εκδιλωςθ όπου κα
παρουςιάςουν και κα
παίξουν παραδοςιακά
κινθτικά παιχνίδια που
ζπαιηαν οι γονείσ ι οι
παπποφδεσ τουσ όταν
ιταν παιδιά.
• ε ομάδεσ,
παρακολουκοφν
βιντεοςκοπθμζνα
μουςικοχορευτικά
δρϊμενα (από διάφορα
μζρθ τθσ Ελλάδασ ι
διαφορετικζσ χϊρεσ) και
παρουςιάηουν ςτθν τάξθ,
όπωσ μποροφν, τα
βαςικά βιματα/κινθτικά
μοτίβα.
• Σροποποιοφν τθ
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εκδθλϊςεισ (i).
 Να προςαρμόηουν τθν
κίνθςι τουσ, ϊςτε να
ανταποκρικοφν ςε
κινθτικά και ρυκμικά
μοτίβα (i).
 Να μεταςχθματίηουν
γνωςτά και κεκτθμζνα
κινθτικά πρότυπα ςε
νζεσ κινθτικζσ μορφζσ
(ii).
 Να χειρίηονται με νζουσ
και πρωτότυπουσ
τρόπουσ τα υλικά που
χρθςιμοποιοφν ςτισ
κινθτικζσ τουσ
δραςτθριότθτεσ (ii).
 Να μεταβάλλουν με
διαφορετικοφσ τρόπουσ
τισ κινιςεισ τουσ και το
ςχιμα του ςϊματοσ (π.χ.
κουλουριάηομαι, κάνω
καμπφλθ, τεντϊνω το
ςϊμα, το κάνω ςτενόφαρδφ κτλ.) για να
επικοινωνιςουν
προςωπικζσ ςκζψεισ και
ςυναιςκιματα (ii).
 Να εφευρίςκουν νζουσ
τρόπουσ για να
ανταποκρίνονται ςτισ
κινθτικζσ προκλιςεισ ι
δυςκολίεσ που
προκφπτουν ςτο
περιβάλλον
δραςτθριοποίθςισ τουσ
(ii).
τάςεισ
 Να επιδεικνφουν ευγενι
άμιλλα κατά τθ
ςυμμετοχι τουσ ςε
ακλθτικζσ
δραςτθριότθτεσ (i).
 Να εκτιμοφν τθ ςθμαςία
των ακλθτικϊν
διοργανϊςεων και
παραδόςεων για τθν
προαγωγι τθσ υγείασ και
τθν κοινωνικι ςυνοχι (i).
 Να εκτιμοφν το κινθτικό
παιχνίδι και τον χορό ωσ
ςτοιχεία κουλτοφρασ και
πολιτιςμοφ (i).
 Να υιοκετοφν τθ
δθμιουργικι κίνθςθ ωσ
μζςο προςωπικισ
ζκφραςθσ, αφιγθςθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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χορογραφία από ζνα
αγαπθμζνο τουσ παιδικό
τραγοφδι προτείνοντασ
για κάκε ςτίχο τισ
κινιςεισ που μποροφν να
κάνουν, το πϊσ κα
χορζψουν (μόνα τουσ, ςε
ηευγάρια ι με ομάδεσ)
και τα υλικά που κα
χρθςιμοποιιςουν (π.χ.
μαντίλια).
• Διοργανϊνουν ςτο τζλοσ
τθσ ςχολικισ χρονιάσ, ςε
ςυνεργαςία με τα παιδιά
τθσ Αϋ τάξθσ του
Δθμοτικοφ, ακλθτικοφσ
αγϊνεσ λαμβάνοντασ
αποφάςεισ για τα
ακλιματα ι και τα
παιχνίδια που κα
ςυμπεριλάβουν, τθ
ςυγκρότθςθ των ομάδων
και τθν απονομι
μεταλλίων ςε όλουσ/-εσ
τουσ/τισ ακλθτζσ/-τριεσπαίκτεσ/-τριεσ για τθν
επιβράβευςθ τθσ
προςπάκειάσ τουσ.
• Παριςτάνουν τα
αγάλματα που ςτο
άκουςμα τθσ μουςικισ
«ηωντανεφουν»,
κουνϊντασ τα μζλθ του
ςϊματόσ τουσ και
προςαρμόηοντασ
κατάλλθλα το ςχιμα του,
ϊςτε να ανταποκρικοφν
ςτον ρυκμό τθσ μουςικισ
και να εκφράςουν το
ςυναίςκθμα που
νιϊκουν. το ςταμάτθμα
τθσ μουςικισ μζνουν
ακίνθτα, παίρνοντασ τθν
πόηα που επικυμοφν.
• Κινοφνται ςτον ρυκμό
μιασ χαλαρισ μουςικισ
και ςτο ςφνκθμα
χρθςιμοποιοφν ζνα υλικό
που επιλζγουν από το
καλάκι και υποδφονται
ζναν διαφορετικό, κάκε
φορά, ρόλο ανάλογα με
τον τρόπο που το
χρθςιμοποιοφν (ζνα
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προςωπικϊν ιςτοριϊν
και ενδυνάμωςθσ
διαπροςωπικϊν ςχζςεων
(ii).
 Να ςυνεργάηονται για να
επιλφςουν κινθτικά
προβλιματα ι να
ανταποκρικοφν ςε
κινθτικζσ προκλιςεισ (ii).

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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φφαςμα γίνεται θ
μπζρτα ενόσ ςοφπερ
ιρωα, το φόρεμα μιασ
πριγκίπιςςασ κτλ.).
 Φτιάχνουν υποκετικά
ςενάρια για το πϊσ κα
μποροφςαν να
διαςχίςουν ζνα ρυάκι,
ϊςτε να περάςουν ςτθν
απζναντι όχκθ με
αςφάλεια, και
δοκιμάηουν τισ ςχετικζσ
λφςεισ με υλικά που
ζχουν ςτθν τάξθ (π.χ. τα
τουβλάκια γίνονται
πζτρεσ, μια ςανίδα πάνω
ςε τοφβλα μετατρζπεται
ςε γζφυρα κτλ.).
Προτείνουν τρόπουσ για
να υποςτθρίξουν
ςυμμακθτζσ/-τριεσ με
κινθτικζσ ι άλλεσ
δυςκολίεσ (π.χ. κρατοφν
το χζρι, πιάνουν από τθ
μζςθ και περνοφν μαηί,
μετακινοφν αντικείμενα
ι χρθςιμοποιοφν άλλα,
όπωσ ζνα μπαςτοφνι
κτλ.).
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Δ.2 Σζχνεσ
Θ επαφι με τισ τζχνεσ ςυνιςτά μία μακθςιακι εμπειρία που είναι ςφμφυτθ με τθν
ανάγκθ των παιδιϊν να εκφράςουν δθμιουργικά τισ ιδζεσ, τα ςυναιςκιματα και τισ
απόψεισ τουσ, απζναντι ςε ηθτιματα και καταςτάςεισ που τα αφοροφν. Μζςα από τθν
οργανωμζνθ και ςυςτθματικι εμπλοκι τουσ με τισ τζχνεσ, αναπτφςςουν αιςκθτικι
αντίλθψθ και κρίςθ, γίνονται δεκτικά ςε αξίεσ και ςτοιχεία του τοπικοφ και παγκόςμιου
πολιτιςμοφ, διαπραγματεφονται επιλογζσ και δθμιουργικζσ λφςεισ, και αντλοφν
ευχαρίςτθςθ από τθν καλλιτεχνικι δθμιουργία.
Θ Κεματικι Προςζγγιςθ των Σεχνϊν οργανϊνεται ςτα κεντρικά ςτοιχεία των
κεωρθτικϊν προςεγγίςεων του αιςκθτικοφ γραμματιςμοφ, του κεατρικοφ γραμματιςμοφ
και του μουςικοφ γραμματιςμοφ, που ςυνυπάρχουν και διαπλζκονται αρμονικά ςε όλα τα
Κεματικά Πεδία. Ο αιςκθτικόσ γραμματιςμόσ αναφζρεται ςτθν ευαιςκθςία που
επιδεικνφουν τα παιδιά κατά τθν επαφι τουσ με τα ζργα τζχνθσ, κακϊσ και ςτθν ικανότθτα
ερμθνείασ των ςυμβολικϊν ςυςτθμάτων που αναπαρίςτανται ςτα καλλιτεχνικά
δθμιουργιματα. Μζςα από ερωτιματα, ςυνειρμοφσ και αφθγιςεισ, τα παιδιά ωσ κεατζσ
ενόσ ζργου τζχνθσ επιχειροφν να προςεγγίςουν τον πρωτογενι τρόπο ςκζψθσ του
καλλιτζχνθ και ταυτόχρονα δθμιουργοφν νζεσ ιδζεσ για να κατανοιςουν μια κατάςταςθ,
ενϊ τα ίδια γίνονται μικροί καλλιτζχνεσ, κακϊσ αξιοποιοφν τισ ιδζεσ αυτζσ για να
πειραματιςτοφν με φόρμεσ και υλικά, ςτισ δικζσ τουσ δθμιουργίεσ. το πλαίςιο του
κεατρικοφ γραμματιςμοφ, τα παιδιά εμβακφνουν ςτο περιεχόμενο και τισ τεχνικζσ των
κεατρικϊν δρϊμενων και παιχνιδιϊν, προςεγγίηοντασ κριτικά τισ ζννοιεσ και τα νοιματα.
Σαυτόχρονα, εμπλουτίηουν το λεξιλόγιό τουσ, κακϊσ περιγράφουν, αναλφουν και
κατανοοφν τθ κεατρικι εμπειρία. Θ εμπλοκι ςτθ κεατρικι δθμιουργία, μζςα από τα
κεατρικά παιχνίδια και τθν οργάνωςθ παραςτάςεων, βοθκά τα παιδιά να εξελίξουν τα
εκφραςτικά τουσ μζςα, κακϊσ αντλοφν απόλαυςθ από το κεατρικό βίωμα. Ο μουςικόσ
γραμματιςμόσ περιγράφει το φάςμα των γνϊςεων και των εκτιμιςεων που ςχετίηονται με
διάφορα μουςικά παραδείγματα και ςτιλ και προςδιορίηει τθν ικανότθτα
αποκωδικοποίθςθσ των μουςικϊν ιχων και των πθγϊν τουσ. Σαυτόχρονα, αναφζρεται ςτθ
μφθςθ των παιδιϊν ςτθν απόλαυςθ τθσ μουςικισ ακρόαςθσ, ςτθ μουςικι ζκφραςθ και
εκτζλεςθ και ςτθν παραγωγι νοιματοσ ςτο πλαίςιο αυτισ. Θ Κεματικι Ενότθτα των Σεχνϊν
διαρκρϊνεται ςε τρεισ άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ υποενότθτεσ:
α) Εικαςτικζσ Τζχνεσ. τοχεφει: i. ςτθν επαφι με τθν εικαςτικι μορφι και ςφνκεςθ, ii. ςτθν
εξοικείωςθ με το εικαςτικό περιεχόμενο, iii. ςτθ μφθςθ με τον εικαςτικό χϊρο και τθν
παρουςίαςθ.
β) Θεατρικι Τζχνθ. τοχεφει: i. ςτθ κεατρικι ζκφραςθ και αλλθλεπίδραςθ, ii. ςτθ γνωριμία
με τα κεατρικά ςτοιχεία και τθ κεατρικι δθμιουργία, iii. ςτθ γνωριμία με τα είδθ κεάτρου
ςτα διάφορα κοινωνικοπολιτιςμικά πλαίςια.
γ) Μουςικι. τοχεφει: i. ςτθν αναγνϊριςθ του ιχου και ςτθν εξοικείωςθ με τθ μουςικι
γραφι, ii. ςτθ μουςικι παραγωγι και εκτζλεςθ, iii. ςτθν εξοικείωςθ με τα ςυςτιματα
ρυκμοφ, iv. ςτθν ανάπτυξθ μουςικισ κουλτοφρασ.
Θ δυνατότθτα εξωτερίκευςθσ και δθμιουργικισ αποκάλυψθσ των δυνατοτιτων κάκε
παιδιοφ μζςα από τισ Σζχνεσ αποτελεί ζνα εξζχον πλεονζκτθμα «παιδοκεντρικισ»
προςζγγιςθσ τθσ μάκθςθσ, κακϊσ και ζνα μζςο που ευνοεί τθν εξατομικευμζνθ εμπλοκι
αλλά και τθ ςυνεργαςία των παιδιϊν ςτο πλαίςιο τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ.
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Κεματικζσ
Τποενότθτεσ

Δ.2.1
Εικαςτικζσ Σζχνεσ
i. Εικαςτικι μορφι
και ςφνκεςθ
ii. Εικαςτικό
περιεχόμενο
iii. Εικαςτικόσ
χϊροσ και
παρουςίαςθ

Προςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ/-τριεσ να είναι
ςε κζςθ:

Οι μακθτζσ/-τριεσ:

Γνϊςεισ
 Να διακρίνουν χρϊματα,
είδθ γραμμϊν και
ςχθμάτων ςτο
περιβάλλον και ςτα ζργα
τζχνθσ (i).
 Να προςδιορίηουν
διαφορετικζσ τεχνικζσ
δθμιουργίασ και
αναπαράςταςθσ
αξιοποιϊντασ ζργα
τζχνθσ (i).
 Να αναγνωρίηουν τθ
ςθμαςία όλων των
αιςκιςεων για τθ
ςφνκεςθ μιασ
καλλιτεχνικισ
δθμιουργίασ (i).
 Να ονομάηουν γνωςτοφσ
εικαςτικοφσ και
ηωγράφουσ και να
προςδιορίηουν τα βαςικά
μθνφματα που
επικοινωνοφν μζςα από
τα ζργα τουσ (ii).
 Να αναγνωρίηουν τθν
εκνικι και παγκόςμια
εικαςτικι δθμιουργία
(iii).
 Να ονομάηουν τουσ
ειδικοφσ χϊρουσ όπου
εκτίκενται τα ζργα
τζχνθσ (iii).
 Να προςδιορίηουν
κριτιρια για τθν
οργάνωςθ μιασ
εικαςτικισ ζκκεςθσ (iii).
 Να αναγνωρίηουν
τρόπουσ εμπλοκισ τουσ
ςτθν καλλιτεχνικι
διαμόρφωςθ του άμεςου
και ζμμεςου
περιβάλλοντόσ τουσ (iii).

• Αναμειγνφουν βαςικά
χρϊματα και
ανακαλφπτουν
δευτερεφοντα τα οποία
αποτυπϊνουν ςταδιακά ςε
χαρτί ι άλλο υλικό,
προκειμζνου να
δθμιουργιςουν
ςυνεργατικά μία παλζτα
αποχρϊςεων.

Δεξιότθτεσ
 Να πειραματίηονται με
τθν ανάμειξθ χρωμάτων
και τθ χριςθ
διαφορετικϊν υλικϊν (i).
 Να μεταςχθματίηουν
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• Δθμιουργοφν ςυνκζςεισ
με χρωματιςτά τυπϊματα
χρθςιμοποιϊντασ
αντικείμενα και φυςικά
υλικά (π.χ. φελλοφσ,
ςφουγγάρια, φροφτα και
λαχανικά).
• Δθμιουργοφν ψθφιδωτά
ι διακοςμοφν ζργα τουσ με
όςπρια, ηυμαρικά,
πολφχρωμα είδθ χαρτιοφ
που κόβουν ι ςκίηουν ςε
διαφορετικά μεγζκθ και
ςχιματα.
• Καταςκευάηουν
τριςδιάςτατεσ δθμιουργίεσ
από ανακυκλϊςιμα υλικά
(π.χ. ρολό, καπάκια,
αυγοκικεσ, χάρτινεσ
ςυςκευαςίεσ).
• Πειραματίηονται με τον
ςυνδυαςμό φαινομενικά
«αταίριαςτων» υλικϊν και
ανακαλφπτουν νζεσ
τεχνικζσ καλλιτεχνικισ
δθμιουργίασ (π.χ.
ςχθματίηουν μία φιγοφρα
από πθλό, κλωςτζσ και
γλωςςοπίεςτρα).
• Εξοικειϊνονται με
τεχνοτροπίεσ ηωγραφικισ
όπωσ ο πουαντιγιςμόσ και
αντλοφν ζμπνευςθ για τθ
δθμιουργία προςωπικϊν
ζργων (π.χ. ςχεδιάηουν
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κακθμερινά αντικείμενα
(όπωσ ςφουγγάρια και
μπατονζτεσ) ςε εικαςτικά
μζςα (i).
Να ςυνκζτουν
πρωτότυπα ζργα
ςυνδυάηοντασ υλικά με
δθμιουργικό τρόπο (i).
Να χρθςιμοποιοφν τισ
δυνατότθτεσ τθσ
ψθφιακισ τεχνολογίασ
για τθν παραγωγι μιασ
εικαςτικισ δθμιουργίασ
(i).
Να περιγράφουν υλικά
και μζςα που
χρθςιμοποιοφν και τθ
διαδικαςία για τθ
δθμιουργία ενόσ ζργου
τζχνθσ (ii).
Να παρατθροφν ζνα ζργο
τζχνθσ και να κάνουν
υποκζςεισ για το
περιεχόμενό του (ii).
Να ςυςχετίηουν
προςωπικζσ εμπειρίεσ
και ςυναιςκιματα που
προκφπτουν από τθ
κζαςθ ενόσ ζργου τζχνθσ
(ii).
Να ςχεδιάηουν και να
οργανϊνουν μια
επίςκεψθ τθσ τάξθσ τουσ
ςε ζναν εικαςτικό χϊρο
(iii).
Να περιθγοφνται ζνα
περιβάλλον ψθφιακοφ
πολιτιςμοφ (iii).
Να διατυπϊνουν και να
αξιολογοφν προτάςεισ
παρουςίαςθσ μιασ
καλλιτεχνικισ
προςπάκειασ (iii).

τάςεισ
 Να αντιμετωπίηουν με
φανταςία και
δθμιουργικότθτα τθ
διαδικαςία ςφνκεςθσ
ενόσ ζργου τζχνθσ (i).
 Να υιοκετοφν ςταδιακά
το προςωπικό τουσ ςτιλ
καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ
(i).
 Να ςυνεργάηονται για τθ
δθμιουργία ενόσ
καλλιτεχνιματοσ (i).
 Να αναπτφςςουν
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λουλοφδια από μικρζσ
κουκίδεσ χρθςιμοποιϊντασ
μπατονζτεσ).
• Σοποκετοφν ανάγλυφα
ςτοιχεία (π.χ. φφλλα, φλοιό
κορμοφ) κάτω από χαρτί
και χρωματίηουν με
διάφορα μζςα για να
αναπαράγουν το
περίγραμμα και τισ υφζσ.
• Οικοδομοφν ςταδιακά
εικαςτικό λεξιλόγιο κακϊσ
ονομάηουν κατθγορίεσ
μουςειακϊν εκκεμάτων
(π.χ. γλυπτά), ζργων τζχνθσ
(π.χ. πίνακασ), διαφορετικά
είδθ ηωγραφικισ (π.χ.
πορτρζτο) και
περιγράφουν υλικά με
διεκνι ορολογία (π.χ.
τζμπερεσ).
• χεδιάηουν πρωτότυπεσ
δθμιουργίεσ με ζμπνευςθ
από παγκόςμια
καλλιτεχνικά κινιματα (π.χ.
pop art) αξιοποιϊντασ τισ
ΣΠΕ (π.χ. ειςάγουν
αςπρόμαυρεσ
φωτογραφίεσ ςε λογιςμικό
δθμιουργίασ και ζκφραςθσ
και μετατρζπουν ςε
ζγχρωμεσ εκδοχζσ
αξιοποιϊντασ τθν μπάρα
των εργαλείων).
• Βλζποντασ ζνα ζργο
τζχνθσ ονομάηουν και
περιγράφουν οπτικά
δεδομζνα (π.χ.
αντικείμενα, πρόςωπα,
κτλ.) βάςει των οποίων
ερμθνεφουν το κζμα του
ζργου.
• Χωρίηονται ςε ομάδεσ και
αναλαμβάνουν να
παρατθριςουν το ίδιο
ζργο τζχνθσ από μία
διαφορετικι οπτικι γωνία
(π.χ. από μακριά, από
κοντά, ανάποδα)
ηωγραφίηουν νζεσ εκδοχζσ
με βάςθ τουσ ςυνειρμοφσ
τουσ και κολλοφν
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Δ.2.2

ςεβαςμό και εκτίμθςθ
για τθν καλλιτεχνικι
ζκφραςθ των ατόμων με
ειδικζσ μακθςιακζσ
ανάγκεσ ι/και αναπθρία
(i).
Να αποκτοφν ςταδιακά
αυτοπεποίκθςθ ςτθν
προφορικι παρουςίαςθ
εικαςτικϊν δθμιουργιϊν
(ii).
Να ςυνειδθτοποιοφν ότι
τα ζργα τζχνθσ
υπόκεινται ςε
υποκειμενικζσ ερμθνείεσ
(ii).
Να διαμορφϊνουν
προςωπικά κριτιρια και
προτιμιςεισ για τα ζργα
τζχνθσ και να ςζβονται
τισ προτιμιςεισ των
άλλων (ii).
Να εκτιμοφν τθν τζχνθ
ωσ μια «παγκόςμια»
μορφι ζκφραςθσ και
επικοινωνίασ (ii).
Να απολαμβάνουν τθν
επίςκεψθ ςε ζναν
εικαςτικό χϊρο και να
αναπτφςςουν ςεβαςμό
απζναντι ςτα εκκζματα
(iii).
Να εκτιμοφν τθ
δυνατότθτα πρόςβαςισ
τουσ ςε χϊρουσ
παγκόςμιου πολιτιςμοφ
που τουσ παρζχει θ
τεχνολογία (iii).
Να ςυνεργάηονται για
τθν αναβάκμιςθ τθσ
αιςκθτικισ ποιότθτασ
του άμεςου
περιβάλλοντόσ τουσ και
τθν παρουςίαςθ των
ζργων τουσ (iii).
Να εκτιμοφν τθν
καλλιτεχνικι δθμιουργία
όλων των λαϊν (iii).

Γνϊςεισ
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περιμετρικά (ςαν ζναν
«κφκλο εναλλακτικϊν
οπτικϊν»).
• Εξετάηουν με προςοχι
μορφικά εικαςτικά
ςτοιχεία, όπωσ «χρϊματαςχιματα- γραμμζσ» για να
αποκωδικοποιιςουν τθν
πρόκεςθ του καλλιτζχνθ
(π.χ. πϊσ ζνιωκε, τι μινυμα
ικελε να περάςει) και να
διατυπϊςουν τισ
προςωπικζσ τουσ απόψεισ
(π.χ. τι «τίτλο» κα ζδινεσ
ςτο ζργο τζχνθσ;).
• Επιςκζπτονται τοπικά
μουςεία και
αντιλαμβάνονται τθν
ιςτορικι εξζλιξθ των
κεμάτων που ενζπνευςαν
τουσ καλλιτζχνεσ και τθσ
τεχνοτροπίασ που
χρθςιμοποίθςαν ςτα ζργα
τουσ (π.χ. ςυγκρίνουν
μεταξφ παραδοςιακϊν και
ςφγχρονων ηωγράφων).
• Περιθγοφνται ςε
ψθφιακζσ πλατφόρμεσ του
παγκόςμιου πολιτιςμοφ
(π.χ. Europeana) και
αξιοποιοφν τισ διακζςιμεσ
εφαρμογζσ για να
παρατθριςουν εκκζματα
ςε μεγζκυνςθ και να
δθμιουργιςουν τθ δικι
τουσ διαδικτυακι ςυλλογι
ζργων τζχνθσ.
• υνεργάηονται και
παρεμβαίνουν
καλλιτεχνικά ςτο άμεςο και
ζμμεςο περιβάλλον τουσ
(π.χ. ςτινουν μια ζκκεςθ
με γλυπτά, αλλάηουν μια
περιοχι τθσ τάξθσ, ϊςτε να
γίνει καλλιτεχνικό
εργαςτιρι) με αφορμι τθ
ςυμμετοχι του
νθπιαγωγείου ςε μία
εικαςτικι ζκκεςθ ι μία
εκδιλωςθ που
διοργανϊνει θ τοπικι
κοινότθτα.
• Κινοφνται ςτον χϊρο και

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

103 |
Δ. ΠΑΛΔΛ,
ΩΜΑ,
ΔΘΜΛΟΤΡΓΛΑ
ΚΑΛ ΕΚΦΡΑΘ
Δ.2 ΣΕΧΝΕ

Προςχολικι Εκπαίδευςθ
 Να αναγνωρίηουν το
ςϊμα, τθν κίνθςθ, το
πρόςωπο και τθ φωνι ωσ
i. Κεατρικι
μζςα κεατρικισ
ζκφραςθ και
ζκφραςθσ, επικοινωνίασ
αλλθλεπίδραςθ
και δθμιουργίασ
νοθμάτων (i).
ii. Κεατρικά
 Να προςδιορίηουν τον
ςτοιχεία και
ρόλο ωσ ζνα μζςο για να
δθμιουργία
υποδυκοφν ζναν
«άλλον» χαρακτιρα και
iii. Είδθ κεάτρου και
να αλλθλεπιδράςουν ςε
κοινωνικοζναν «άλλο» χρόνο και
πολιτιςμικά
χϊρο (i).
πλαίςια
 Να γνωρίηουν διάφορα
είδθ κεατρικϊν
εκφάνςεων και
ςυμβάςεων (ii).
 Να προςδιορίηουν τον
«χϊρο» του δράματοσ
και τον «χϊρο» του
κεατι (ii).
 Να διακρίνουν τεχνικζσ
καταςκευισ κεατρικοφ
υλικοφ (ii).
 Να αναγνωρίηουν
διάφορα είδθ του
ελλθνικοφ και
παγκόςμιου κεάτρου
(iii).
 Να εξθγοφν τουσ κανόνεσ
και τισ ςυμβάςεισ που
προςδιορίηουν τθ
ςυμπεριφορά του κεατι
μιασ κεατρικισ
παράςταςθσ (iii).
Κεατρικι Σζχνθ

Δεξιότθτεσ
 Να ανακαλφπτουν και να
επεξεργάηονται τισ
δυνατότθτεσ ζκφραςθσ
που τουσ δίνει το ςϊμα
τουσ (i).
 Να διακρίνουν τα
κινθςιολογικά όρια που
κζτει το ςϊμα ςε ςχζςθ
με τον χϊρο και τθν
ομάδα και να
προςαρμόηουν τθν
εκφραςτικι κίνθςθ (i).
 Να επιλζγουν τον ρόλο
που τουσ ταιριάηει και να
αιτιολογοφν τισ επιλογζσ
τουσ (i).
 Να δομοφν τα ςτοιχεία
του ρόλου τουσ ςτο
πλαίςιο ενόσ ςεναρίου
(i).
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εκφράηονται με το ςϊμα
τουσ, ακολουκϊντασ τθ
ροι μίασ αφιγθςθσ (π.χ.
περπατάμε ξυπόλθτοι ςτθ
ηεςτι άμμο, ςκάβουμε να
βροφμε τον κθςαυρό,
πανθγυρίηουμε που τα
καταφζραμε).
• Επαναλαμβάνουν ίδιεσ
φράςεισ με διαφορετικό
επιτονιςμό (π.χ. ποιοσ μου
πιρε το παιχνίδι λυπθμζνα, απορθμζνα,
κυμωμζνα) και ςυηθτοφν
για τισ εκφραςτικζσ και
νοθματικζσ αλλαγζσ.
• ε ομάδεσ κινοφνται
μζςα ςε ξεχωριςτά
προςδιοριςμζνο χϊρο (π.χ.
ςε τετράγωνα)
αποδίδοντασ κινθτικά το
ρόλο που ζχουν αναλάβει
(π.χ. ρομπότ, μπαλαρίνεσ,
κτλ.) διεκδικϊντασ τθν
ατομικι τουσ κζςθ αλλά
παράλλθλα
υποςτθρίηοντασ και τθν
ομάδα, ϊςτε κανείσ να μθ
βγει εκτόσ χϊρου.
• ε ηευγάρια καλοφνται να
επικοινωνιςουν ςε
ακαταλαβίςτικθ γλϊςςα
και να επιςτρατεφςουν τα
υπόλοιπα εκφραςτικά τουσ
μζςα για να γίνουν
κατανοθτοί.
• Με παντομίμα
αναπαριςτοφν φανταςτικά
ι πραγματικά πρόςωπα,
ηϊα, μθχανζσ, ςτοιχεία τθσ
φφςθσ και αντικείμενα.
• Δθμιουργοφν παγωμζνεσ
εικόνεσ ςκθνϊν από ζναν
πίνακα ηωγραφικισ ι από
το οικογενειακό και
ςχολικό περιβάλλον.
• Δθμιουργοφν λεκτικοφσ
και κινθτικοφσ
αυτοςχεδιαςμοφσ για τισ
ανάγκεσ παιχνιδιϊν ρόλων.
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 Να διατυπϊνουν
προτάςεισ επίλυςθσ ενόσ
ηθτιματοσ υπό το πρίςμα
του ρόλου που
ενςαρκϊνουν (i).
 Να επεξεργάηονται και
να επεκτείνουν τα
γλωςςικά και
εκφραςτικά τουσ μζςα,
ϊςτε να επικοινωνοφν
νοιματα ςτα πλαίςια
κεατρικϊν δρϊμενων και
παιχνιδιϊν (i).
 Να εμψυχϊνουν και να
προςδίδουν ποικίλουσ
ςυμβολιςμοφσ ςε
αντικείμενα, όπωσ μια
ςκοφπα ωσ άλογο (ii).
 Να προτείνουν και να
διαμορφϊνουν ςτοιχεία
που απαρτίηουν μια
παράςταςθ (ii).
 Να διατυπϊνουν
εκτιμιςεισ για το
αποτζλεςμα ενόσ
κεατρικοφ γεγονότοσ (ii).
 Να περιγράφουν τα
ςτοιχεία ενόσ κεατρικοφ
ζργου μζςα από τθ διά
ηϊςθσ ι διαδικτυακι
παρακολοφκθςθ μιασ
παράςταςθσ, όπωσ τθν
πλοκι, τουσ ιρωεσ, τθν
εποχι και τα μθνφματα
(iii).
 Να καταγράφουν τισ
προτιμιςεισ τουσ για
διαφορετικά ιδθ
κεάτρου (iii).
 Να ςυνδζουν το
περιεχόμενο ενόσ
κεατρικοφ ζργου με
ηθτιματα τθσ
κακθμερινότθτάσ τουσ
και τθσ ςφγχρονθσ ηωισ
(iii).
τάςεισ
 Να υιοκετοφν
εναλλακτικοφσ τρόπουσ
κεατρικισ ζκφραςθσ για
να επικοινωνιςουν
εμπειρίεσ και
ςυναιςκιματα (i).
 Να ςυμμετζχουν ςτθν
ομάδα και να
ςυντονίηουν τθν κίνθςθ
και τθν ζκφραςθ ςτο
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• Επινοοφν φανταςτικζσ
ιςτορίεσ και
μεταμορφϊνουν απλά
αντικείμενα (π.χ. κουτάλεσ,
μπουκάλια) ςε
αυτοςχζδιεσ κοφκλεσ που
εμψυχϊνουν με τθν κίνθςθ
και τθ φωνι τουσ για να
παίξουν κουκλοκζατρο.
• το πλαίςιο ελεφκερων ι
κατευκυνόμενων
κεατρικϊν παιχνιδιϊν
μεταμφιζηονται,
διαμορφϊνουν τον χϊρο,
τα ζπιπλα, προςαρμόηουν
τον φωτιςμό και επιλζγουν
μουςικι επζνδυςθ για να
δθμιουργιςουν το
«ςκθνικό» και τθν
κατάλλθλθ ατμόςφαιρα.
• Ορίηουν τον χϊρο των
«θκοποιϊν» και τον χϊρο
των «κεατϊν» και δρουν
ανάλογα με τον ρόλο που
αναλαμβάνουν ςε μια
αυτοςχζδια κεατρικι
παράςταςθ (δθμιουργοφν
και παριςτάνουν ι
παρακολουκοφν και
αξιολογοφν το κεατρικό
δρϊμενο με βάςθ κριτιρια
που ζχουν προςδιορίςει)
και αλλάηουν ρόλουσ.
• Αφοφ γνωρίςουν είδθ
μάςκασ από διαφορετικοφσ
πολιτιςμοφσ και ιςτορικζσ
περιόδουσ, κάκε παιδί
επιλζγει να καταςκευάςει
μία μάςκα που τθ
χρθςιμοποιεί για να
υποδυκεί κάποιο πρόςωπο
και να «μεταφερκεί» ςε
άλλο τόπο και χρόνο, ϊςτε
να αποκαλφψει τα
ςυναιςκιματά και τισ
ςκζψεισ του.
• Παρακολουκοφν
μαγνθτοςκοπθμζνα
αποςπάςματα από
παραςτάςεισ κεάτρου
ςκιϊν και καταςκευάηουν
χάρτινεσ φιγοφρεσ για να
παίξουν επιλεγμζνεσ
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Δ.2.3
Μουςικι
i. Ιχοσ και μουςικι
γραφι
ii. Μουςικι
παραγωγι και
εκτζλεςθ
iii. υςτιματα
ρυκμοφ
iv. Μουςικι
κουλτοφρα

πλαίςιο του κεατρικοφ
παιχνιδιοφ (i).
Να επιδεικνφουν
διάκεςθ επίλυςθσ
προβλιματοσ ςτα
πλαίςια τθσ οργάνωςθσ
κεατρικϊν δρϊμενων,
όπωσ όταν όλοι κζλουν
τον ίδιο ρόλο (i).
Να βιϊνουν πραγματικζσ
ι φανταςτικζσ
καταςτάςεισ και να
προςεγγίηουν τθν οπτικι
του «άλλου», μζςα από
τουσ ρόλουσ που
υποδφονται (i).
Να αποςταςιοποιοφνται
από τον ρόλο και να
γίνονται κριτικοί κεατζσ
(i).
Να απολαμβάνουν τθν
εμπειρία ςυμμετοχισ
τουσ ςε ποικίλεσ
κεατρικζσ ςυμβάςεισ (ii).
Να εκφράηονται
ςυμμετζχοντασ ςε
κεατρικά δρϊμενα και
παιχνίδια και να
ιςχυροποιοφν τουσ
δεςμοφσ τουσ με τθν
ομάδα (ii).
Να εκτιμοφν τθ κζςθ του
κεάτρου ςτθν ιςτορία
και τον πολιτιςμό κάκε
τόπου (iii).
Να ςυμπεριφζρονται ωσ
καλοί κεατζσ ςε ποικίλα
κεατρικά δρϊμενα (iii).

Γνϊςεισ
 Να διακρίνουν ιχουσ ςτο
περιβάλλον και να
αναγνωρίηουν τθν πθγι
από τθν οποία
παράγονται (i).
 Να προςδιορίηουν και να
ονομάηουν τισ ιδιότθτεσ
του ιχου (i).
 Να ςυςχετίηουν τουσ
ιχουσ με ςυγκεκριμζνα
ςφμβολα μουςικισ
ςθμειογραφίασ (i).
 Να διακρίνουν τθν
ομιλία από το τραγοφδι
(ii).
 Να αναγνωρίηουν τισ
δυνατότθτεσ τθσ φωνισ
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ςκθνζσ αξιοποιϊντασ
ςυνδυαςτικά τθ φωνι και
τθν ιδιαίτερθ κίνθςθ των
θρϊων.
• υμμετζχουν ςτθν
οργάνωςθ μίασ ςχολικισ
κεατρικισ παράςταςθσ και
ςυηθτοφν τι αλλαγζσ
πρζπει να γίνουν ςτθν
ζκφραςι τουσ, ςτθν ζνταςθ
τθσ φωνισ, ςτθν κίνθςθ και
ςτον χϊρο, ϊςτε θ
παράςταςθ να γίνει
κατανοθτι από ζνα
μεγαλφτερο ακροατιριο
(π.χ. παιδιά άλλθσ τάξθσ,
γονείσ κτλ.).
• Γνωρίηουν διαφορετικά
είδθ κεατρικισ τζχνθσ (π.χ.
μαριονζτεσ, μιοφηικαλ) και
ςυναποφαςίηουν τθν
παρακολοφκθςθ μίασ
κεατρικισ παράςταςθσ με
βάςθ το ενδιαφζρον και τισ
προτιμιςεισ τουσ.
• Με αφορμι τθ
δραματοποίθςθ ενόσ
παραμυκιοφ με οικολογικό
περιεχόμενο,
αναλαμβάνουν να
υποδυκοφν ρόλουσ, τουσ
οποίουσ αναπτφςςουν με
ςτόχο να διατυπϊςουν τα
επιχειριματά τουσ για τθν
προςταςία του
περιβάλλοντοσ.
• Με κλειςτά μάτια ακοφν
διαφορετικοφσ ιχουσ και
καλοφνται κάκε φορά να
μαντζψουν το αντικείμενο
ι το πρόςωπο που τουσ
παράγει (π.χ. ςφυρίχτρα,
χτφποσ ρολογιοφ, θ φωνι
τθσ Άννασ, του Νίκου).
• Αναπαριςτοφν βαςικζσ
ιδιότθτεσ του ιχου και τθσ
μουςικισ, όπωσ ζνταςθ,
διάρκεια και τονικό φψοσ
με το ςϊμα τουσ (π.χ.
ςθκϊνονται όρκια όταν
ςτο μεταλλόφωνο χτυπά
μία ψθλι νότα και
κάκονται όταν ακοφν μία
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τουσ (ii).
 Να ονομάηουν και να
κατθγοριοποιοφν
μουςικά όργανα (ii).
 Να προςδιορίηουν
τεχνικζσ καταςκευισ
μουςικϊν οργάνων από
απλά υλικά (ii).
 Να προςδιορίηουν τα
βαςικά χαρακτθριςτικά
του ρυκμοφ (iii).
 Να προςδιορίηουν
ζννοιεσ που αφοροφν τθ
μουςικι εκτζλεςθ (iii).
 Να αναγνωρίηουν
ποικίλα μουςικά είδθ
από ζνα ευρφ
ρεπερτόριο τθσ εκνικισ
και παγκόςμιασ
μουςικισ κλθρονομιάσ
(iv).
 Να διακρίνουν τισ
διαφορετικζσ
λειτουργίεσ τθσ μουςικισ
και του τραγουδιοφ ςτθν
κακθμερινότθτα του
τόπου τουσ και του
κόςμου, όπωσ για να
εκφράςουν
ςυναιςκιματα, να
περιγράψουν ςθμαντικζσ
ςτιγμζσ και να υμνιςουν
κατορκϊματα (iv).
Δεξιότθτεσ
 Να περιγράφουν
διαφορετικοφσ ιχουσ (i).
 Να επινοοφν αυκαίρετα
ςυςτιματα μθ
ςυμβατικισ
ςθμειογραφίασ για να
καταγράψουν ιχουσ και
να τουσ «διαβάςουν» ςε
μία απλι γραφικι
παρτιτοφρα (i).
 Να τραγουδοφν
ςυγχρονιςμζνα ςε μια
άτυπθ χορωδία (ii).
 Να καταςκευάηουν και
να πειραματίηονται με
μουςικά όργανα τθσ
τάξθσ τουσ (ii).
 Να ςυντονίηουν τθ
δράςθ τουσ ςε
αυτοςχζδιεσ ορχιςτρεσ
και χορωδίεσ (ii).
 Να αναπαράγουν απλά
ρυκμικά ςχιματα με
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χαμθλι, κάνουν
πθδθματάκια όταν το
ταμπουρίνο χτυπά staccato
και κάνουν το φίδι όταν ο
ιχοσ είναι ςυνεχόμενοσlegato).
• Παρατθροφν μία εικόνα
και ενκαρρφνονται να
ςκεφτοφν το «θχοτοπίο»
τθσ, καταγράφοντασ με
όποιο τρόπο μποροφν όςα
περιςςότερα ςτοιχεία
παράγουν ιχο (π.χ. ο
αζρασ, τα φφλλα των
δζντρων, τα πουλιά, το
νερό ςτο ρυάκι) με το
ςϊμα, με υλικά από τθ
φφςθ (π.χ. χτυπϊ πζτρεσ,
τρίβω φφλλα), με υλικά
από το νθπιαγωγείο (ςκίηω
εφθμερίδα, φυςϊ ςε
μπουκάλι, τινάηω ςακοφλα)
και με μουςικά όργανα.
• ε ηευγάρια επιλζγουν
ζναν ιχο του
περιβάλλοντοσ (π.χ. βροχι,
αζρασ, νερό που κυλά,
καλπαςμόσ αλόγου) και
πειραματίηονται με κάποιο
θχογόνο αντικείμενο ι ζνα
μουςικό όργανο τθσ τάξθσ,
ϊςτε να αποφαςίςουν
ποιο μπορεί να αποδϊςει
καλφτερα τον ιχο (π.χ.
χτυπϊντασ τα δάχτυλα
ςτθν παλάμθ ι παίηοντασ
τισ μαράκεσ αναπαράγεται
καλφτερα ο ιχοσ τθσ
βροχισ;). Παρουςιάηουν με
κατάλλθλο ςυντονιςμό και
ςυνεργαςία τισ επιλογζσ
τουσ και λαμβάνουν
ανατροφοδότθςθ από τθν
ολομζλεια.
• χεδιάηουν μία
θχοϊςτορία ςε μικρζσ
ομάδεσ και ορίηουν
μουςικά όργανα ανάλογα
με τθν παραγωγι ενόσ
ςυγκεκριμζνου ιχου.
Κάνουν πρόβεσ και
καταγράφουν με
αυτοςχζδια ςφμβολα ςε
ζνα χαρτί τθν ζκφραςθ του
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κίνθςθ ι με χτυπιματα
(iii).
Να ελζγχουν τθν
ταχφτθτα του ρυκμοφ και
να εκτελοφν
ςυντονιςμζνα (iii).
Να ςυνοδεφουν ρυκμικά,
απλά μελωδικά ςχιματα
(iii).
Να κατθγοριοποιοφν
ποικίλα μουςικά
κομμάτια ανάλογα με το
είδοσ τουσ (iv).
Να διατυπϊνουν και να
αιτιολογοφν τισ
προτιμιςεισ τουσ για
ςυγκεκριμζνα μουςικά
είδθ (iv).
Να ςυνδζουν τθ χριςθ
τθσ μουςικισ και του
τραγουδιοφ με
ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ
και καταςτάςεισ που
διζπουν τθν
κακθμερινότθτα
διαφορετικϊν λαϊν (iv).

τάςεισ
 Να επιδεικνφουν κετικι
ςτάςθ ωσ προσ τθ
μουςικι ακρόαςθ και να
καλλιεργοφν ςταδιακά το
«μουςικό» τουσ αυτί (i).
 Να αναπτφςςουν και να
υποςτθρίηουν τθν
τραγουδιςτικι τουσ
ζκφραςθ με όλεσ τουσ τισ
αιςκιςεισ (ii).
 Να ςζβονται τα μουςικά
όργανα και τθ μουςικι
δθμιουργία (ii).
 Να ςυνεργάηονται και να
ςυμβάλλουν ςε μουςικζσ
εκδθλϊςεισ τθσ τάξθσ
τουσ (ii).
 Να αυτοπεικαρχοφν και
να ελζγχουν τον εαυτό
τουσ ςτθν απόδοςθ του
ρυκμοφ (iii).
 Να υποςτθρίηουν τισ
μουςικζσ τουσ
προτιμιςεισ και να
ςζβονται τισ επιλογζσ
των άλλων (iv).
 Να εκτιμοφν τθν
παρουςία τθσ μουςικισ
ςε όλουσ τουσ
πολιτιςμοφσ (iv).
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ρυκμοφ εκτζλεςθσ (π.χ.
παίηουμε piano όταν
βλζπουμε ςτθν παρτιτοφρα
τουσ μικροφσ κφκλουσ και
forte τουσ μεγάλουσ).
• Αντιςτοιχοφν τισ
αυτοςχζδιεσ καταγραφζσ
με τθ μουςικι
ςθμειογραφία και
εξαςκοφν τισ ζννοιεσ τθσ
αξίασ-διάρκειασ με τθ
βοικεια των ρυκμικϊν
ςυλλαβϊν (τα-τα, τι-τι) με
κίνθςθ (π.χ. βιματα
μεγάλα και μικρά), με
χτυπιματα με παλαμάκια ι
με κρουςτά όργανα
ακολουκϊντασ ι και
δθμιουργϊντασ ρυκμικά
ςχιματα-μοτίβα.
• Καλοφν ζναν από τουσ
γονείσ τθσ τάξθσ που παίηει
ζνα παραδοςιακό μουςικό
όργανο (π.χ. λφρα,
λαοφτο), το παρατθροφν,
το επεξεργάηονται και
διατυπϊνουν ερωτιςεισ
ςχετικά με τθν ιςτορία, τον
τόπο καταγωγισ και τον
τρόπο καταςκευισ του.
• το πλαίςιο παγκόςμιων
εορτϊν, όπωσ θ
Πρωτοχρονιά, ακοφν,
ςυνοδεφουν ρυκμικά με
όργανα και τραγουδοφν
παραδοςιακά εκιμικά
τραγοφδια από διάφορεσ
χϊρεσ του κόςμου.
• Παρακολουκοφν βίντεο
από ποικιλία μουςικϊν
παραςτάςεων και
δρϊμενων και ςυηθτοφν
για τα χαρακτθριςτικά και
τισ ςυμβάςεισ που
παρατθροφν *π.χ. διάταξθκζςθ οργάνων, μαζςτρου,
χορωδίασ ι τραγουδιςτϊν,
κοινά χαρακτθριςτικά ςτθ
ςυμπεριφορά του
ακροατθρίου (π.χ. δεν
μιλοφν όςο παίηει θ
ορχιςτρα, ςτο τζλοσ πάντα
όλοι χειροκροτοφν)+.
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 Να ςυμπεριφζρονται ωσ
καλοί ακροατζσ ςε
ποικίλα μουςικά
δρϊμενα (iv).
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• Ανάλογα με τα
ενδιαφζροντά τουσ,
αναλαμβάνουν ρόλουσ ςε
μία μουςικι παράςταςθ
(κάποια παιδιά
τραγουδοφν, άλλα
ςυνοδεφουν ρυκμικά με τα
μουςικά όργανα και ο
μαζςτροσ κακοδθγεί και
ςυντονίηει μόνο με
χειρονομίεσ).
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