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Περίληψη 
 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στις απόψεις του Πλάτωνα για την εκπαίδευση και 

κατά πόσο οι απόψεις του εφαρμόζονται και στη σημερινή εποχή και κυρίως στο 

Νηπιαγωγείο. Αρχικά, παρουσιάζονται η ζωή, οι θεωρίες αλλά και το έργο του 

Πλάτωνα με έμφαση όμως στις εκπαιδευτικές του απόψεις και το σύστημα 

εκπαίδευσης που θεωρούσε ότι είναι σωστό με σκοπό να φτάσουν οι πολίτες να 

γίνουν άριστοι. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι ενότητες του Διαθεματικού Ενιαίου 

Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών του Νηπιαγωγείου που βρίσκονται σε αντιστοιχία 

με τις εκπαιδευτικές απόψεις του Πλάτωνα. Ακόμη, αναφέρονται κάποιες 

οργανωμένες δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν στο Νηπιαγωγείο 

λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους στόχους του Πλάτωνα για την εκπαίδευση. Τέλος, 

αναφέρονται τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από όλη τη διαδικασία της 

ενδοσκόπησης.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Πλάτωνας, Πλατωνική Εκπαίδευση, Εκπαίδευση, Διαθεματικό 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών  

Abstract 
 

The present work refers to Plato's views on education and whether his views are 

applied to the present day and especially to the Kindergarten. Initially, the life, 

theories and the work of Plato are presented, but with emphasis on his educational 

attitudes and the education system he considered to be correct in order to reach the 

citizens to become appreciated. In addition, the sections of the Cross 

Curricular/Thematic Studies Framework of the Kindergarten are presented in 

correspondence with Plato's educational views. There are also some organized 

activities that can be implemented in the Kindergarten, always taking into account 

Plato's goals for education. Finally, the conclusions that have emerged from the entire 

endoscopy process are reported. 

 

Key Words: Plato, Platonic education, Education, Cross Curricular/Thematic Studies 

Framework of the Kindergarten 
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Εισαγωγή 
 

«Εις τελειότητα του ανθρώπου τρία δει συνδράμιν: φύσιν, μάθησιν και άσκησιν» 

αναφέρει ο Πλάτων ένας από τους μεγαλύτερους αρχαίους φιλοσόφους της Αθήνας 

και ο πιο γνωστός μαθητής του Σωκράτη. Ο Πλάτων άσκησε μεγάλη επιρροή στην 

αρχαία ελληνική φιλοσοφία και γενικότερα στη δυτική φιλοσοφική παράδοση μέχρι 

σήμερα. Τα έργα του Πλάτωνα με τη μορφή διαλόγων έχουν ολόκληρα μέχρι σήμερα. 

Ο Πλάτων υπήρξε κύριος οικοδόμος της φιλοσοφίας και εμπνευστής άμεσα ή έμμεσα 

των σπουδαιότερων κοινωνικοπολιτισμικών οραμάτων. 

Ο Πλάτων πιστεύει ότι η παιδεία είναι το «εν μέγα» το οποίο θα συγκροτήσει 

ηθικά και πνευματικά το άτομο και ο λίθος που θα θεμελιωθεί η ιδανική πολιτεία.  Ως 

δημόσιο αγαθό οφείλει να είναι προγραμματισμένη και κατάλληλα δομημένη με 

στόχο την απόκτηση της αρετής και περαιτέρω της ευδαιμονίας. Υπήρξε ο πρώτος 

που την κατέστησε αντικείμενο συστηματικής διερεύνησης και τη συνέδεσε με τη 

φιλοσοφία. Η παιδεία δεν μπορεί να έχει ως σκοπό, απλώς, τη διατήρηση και 

εξασφάλιση της ζωής, αλλά την έξαρσή της προς την τελειότητα, την ανάταση της 

ψυχής προς το ύψιστο Αγαθό (Γεραρής, 2014).  

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να εξετάσει τις θεωρίες του 

Πλάτωνα με έμφαση στις απόψεις του για την εκπαίδευση. Στα πρώτα κεφάλαια 

αναλύονται η ζωή και το έργο του Πλάτωνα, οι πολιτικές αντιλήψεις του, η Ιδέα του 

Αγαθού, η ίδρυση της Ακαδημίας, η συμβολή του στην επιστήμη και τη φιλοσοφία 

αλλά και οι εκπαιδευτικές του απόψεις όπως και το σύστημα εκπαίδευσης του όπου 

οι πολίτες που θα καταφέρουν να φτάσουν στην τελευταία βαθμίδα θα γίνουν άριστοι 

πολίτες και θα μπορέσουν να ατενίσουν το Αγαθό. Έπειτα, γίνεται αναφορά στο 

σκοπό του νηπιαγωγείου, στις βασικές αρχές που διέπουν το Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών όπως και τις ενότητες του που όμως που 

βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις παιδαγωγικές απόψεις του Πλάτωνα. Στο τρίτο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποιες δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο από τις 

παρακάτω μαθησιακές περιοχές: Παιδί και Γλώσσα, Παιδί και Μαθηματική, Παιδί 

και Δημιουργία- Έκφραση. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε γύρω από το 

συγκεκριμένο θέμα έγινε μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης και  ο στόχος της είναι 
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να δούμε αν οι παιδαγωγικές απόψεις του Πλάτωνα βρίσκουν εφαρμογή στο 

σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανασκόπησης 

διάφορων επιστημόνων της ελληνικής κοινότητας. Στο τέλος, παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα από όλη τη διαδικασία της ανασκόπησης.  

Κεφάλαιο 1ο  

1.1 Βίος του Πλάτωνα 
 

Ο Πλάτων γεννήθηκε το 427-428 π.Χ. στην Αθήνα. Το πραγματικό όνομα του ήταν 

Αριστοκλής, όμως, ένας δάσκαλος του στην Γυμναστική, του έδωσε το όνομα 

Πλάτων εξαιτίας του πλατιού στέρνου του και του φαρδιού μετώπου του. 

Η καταγωγή του ήταν αριστοκρατική τόσο από τον πατερά του Αρίστωνα όσα 

και από τη μητέρα του Περικτιόνη. Ο Πλάτων είχε δύο ακόμη αδερφούς τον 

Αδείμαντο και το Γλαύκωνα και μια αδερφή τη Ποτώνη. Ο πατέρας του ήταν 

απόγονος του μυθικού βασιλιά Κάδρου ενώ οι ρίζες της μητεράς του έφταναν μέχρι 

το νομοθέτη Σόλωνα. Η Περικτιόνη ήταν συγγενείς με τον Κριτία και τον Χαρμίδη, 

αδελφός και ξάδερφος αντίστοιχα, οι οποίοι ενεπλάκησαν με την πολιτική το 

διάστημα που οι Τριάκοντα ήταν στην εξουσία αμέσως μετά τον Πελοποννησιακό 

πόλεμο και άσκησαν επίδραση στην πολιτική σκέψη του Πλάτων (Κρεμμύδας, χ.η.). 

Ο πατέρας του Πλάτωνα πέθανε όταν εκείνος ήταν ακόμη σε μικρή ηλικία και η 

μητέρα του ξαναπαντρεύτηκε το θείο της Πυριλάμπη, στενό φίλο του Περικλή, και 

απόκτησαν ένα παιδί τον Αντιφώντα. 

Ο Πλάτων έζησε τα παιδικά του χρόνια στη φρίκη του πολέμου, ωστόσο, 

έλαβε την παιδεία που αναλογούσε σε πρόσωπα που προορίζονται να ασχοληθούν με 

τα κοινά. Έλαβε επιμελημένη παιδεία και γνώση με τους καλύτερους δασκάλους της 

εποχής του.  Σύμφωνα με το Διογένη Λαέρτη ο Πλάτων έμαθε γραφή και ανάγνωση 

δίπλα στον Διογένη και γυμναστική στον Αρίστων τον Αργείο. Μετά τη στοιχειώδη 

εκπαίδευση μαθήτευσε κοντά στον Κρατύλο. Ο Πλάτων ήρθε σε επαφή με τη 

«φυσιολογία» των Ιώνων και την προσωκρατική σκέψη. Παρόλα αυτά αληθινός του 

δάσκαλος ήταν ο Σωκράτης. Ο Σωκράτης έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση 

του Πλάτωνα με τον αγώνα που έκανε συνεχώς να αναζητεί προβλήματα και 

θέτοντας ερωτήσεις στους συνομιλητές του να λαμβάνει απαντήσεις (Τριαντάρη Σ. , 

2005). 
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Μετά το θάνατο του Σωκράτη ο Πλάτων κατέφυγε στα Μέγαρα, στον 

Ευκλείδη, τον ιδρυτή της Μεγαρικής Σχολής. Στα Μέγαρα έμεινε λιγότερο από ένα 

χρόνο, επέστρεψε στην Αθήνα όπου ξεκίνησε τα ταξίδια του στην Αίγυπτο, την 

Κυρήνη και την Ιταλία. Σε κάποιες επιστολές του, ο ίδιος ο Πλάτων, γράφει για τα 

ταξίδια του στην Ιταλία και τη Σικελία. Το πρώτο του ταξίδι στην Ιταλία 

πραγματοποιήθηκε στα 389 π.Χ συνοδευόμενος από πρόσωπα του περιβάλλοντος 

του, τον Σπεύσιππο και τον Ξενοκράτη έφτασε αρχικά στον Τάραντα. Η γνωριμία του 

με τον Αρχύτα, τον έφερε σε επαφή με τον Ορφισμό και τους Πυθαγόρειους. Κατά τη 

διάρκεια αυτή του ταξιδιού συνέλαβε τη δυνατότητα να μελετηθεί και να ερμηνευθεί 

η πραγματικότητα με βάση τα γεωμετρικά και αριθμητικά μεγέθη. Έπειτα πήγε στις 

Συρακούσες όπου ήταν τύραννος ο Διονύσιος Α΄ ο Πρεσβύτερος. Ο Πλάτων 

σχετίστηκε με το νεαρό τότε Δίωνα, ο οποίος έγινε οπαδός του Πλάτωνα. Ο Δίων τον 

έφερε σε επαφή με τον τύραννο Διονύσιο τον Πρεσβύτερο. Ο Διονύσιος τον 

παρέδωσε στον Πόλλιδα, τον Λακεδαιμόνιο, για να τον πουλήσει ως δούλο σε 

σκλαβοπάζαρο της Αίγινας, όμως τον απελευθέρωσε ο Αννικέρης ο Κυρηναίος 

(Κρεμμύδας, χ.η.).  

Μετά την επιστροφή του στην πατρίδα το 387 π.Χ., ο Πλάτων ιδρύει τη 

φιλοσοφική του σχολή, την Ακαδημία όπου πήρε το όνομα της από το χώρο που 

βρισκόταν το ιερό του ήρωα Ακάδημου ή Εκάδημου. Το 347π.Χ. απεβίωσε με ήρεμο 

τρόπο σε ηλικία των 80 ετών και θάβεται στην Ακαδημία όπου και δίδασκε ο ίδιος. 

 

1.1.1 Η Ακαδημία 

 

Αποτελεί γεγονός πως η Ακαδημία του Πλάτωνα θεωρείται ως τώρα το μακροβιότερο 

αν όχι σπουδαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα (Παππά, 1981). Η Ακαδημία λειτούργησε 

αμέσως μετά από την πρώτη επιστροφή του Πλάτωνα στην Αθήνα το 387 π.Χ. Η 

Ακαδημία λειτούργησε για περίπου 900 χρόνια και έκλεισε οριστικά το δεύτερο 

τέταρτο του 6ου αιώνα μ.Χ. Το τέλος της σχολής το έδωσε ο Ιουστινιανός το 529 μ.Χ. 

καθώς πίστευε πως νεοπλατωνισμός αποτελεί απειλή για τη διδασκαλία του 

χριστιανισμού (Παππά, 1981). Σύμφωνα με μια παλιά παράδοση, στην είσοδο της 

Ακαδημίας υπήρχε η επιγραφή «αγεωμέτρητος μηδείς εισίτω» (ας μην εισέλθει 

κανείς που αγνοεί τη γεωμετρία). 

Ο Πλάτων δίδαξε στην Ακαδημία επί 40 χρόνια και πάντα προφορικά. 

Ενδιαφερόταν να συγκεντρώσει στη σχολή του παιδιά αριστοκρατικών οικογενειών, 
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από διάφορες πόλεις, νέους που θα παίζανε ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου τους 

και να τους διαμορφώσει έτσι ώστε να αποτελέσουν στο βαθμό του εφικτού την 

ενσάρκωση του «Πολιτικού» τους. (Παππά, 1981) Σκοπός του Πλάτωνα ήταν να 

διαμορφώσει ερευνητές αλλά και ταυτόχρονα πολιτικούς ικανούς να κυβερνάνε τις 

πόλεις σύμφωνα με τις επιταγές του ορθού λόγου. (Ηλίαδη, χ.η) 

Η Ακαδημία εκτός από τη φιλοσοφία έκανε έρευνα στο πεδίο των 

μαθηματικών με σημαντικές ανακαλύψεις στη γεωμετρία. Ταυτόχρονα, υπήρξε 

σπουδαστήριο της πολιτικής επιστήμης αλλά και της θεωρίας του δικαίου. Επομένως, 

τα ενδιαφέροντα της Ακαδημίας δεν περιοριζόταν μόνο στη φιλοσοφία αλλά 

επεκτεινόταν και σε άλλα πεδία. Η Ακαδημία ήταν χωρισμένη σε τρεις περιόδους α) 

Την περίοδο της αρχαίας Ακαδημίας (387-250 π.Χ) , β) Την περίοδο της μέσης 

Ακαδημίας (250-160 π.Χ), γ) Την περίοδο της νέας Ακαδημίας ή της «Εκλεκτής» 

(Ηλίαδη, χ.η). 

 

1.2 Φιλοσοφικές θεωρήσεις του Πλάτωνα 
  

1.2.1 Οι πολιτικές αντιλήψεις του Πλάτωνα 

 

Ο Πλάτωνας αφιέρωσε ένα μέρος της φιλοσοφίας του στην πολιτική. Η επιδίωξη του 

να διαπλάσσει την κοινωνική πραγματικότητα ώστε να εγκαταστήσει δηλαδή 

κοινωνικό σύστημα, ενσαρκωτικό της δικαιοσύνης λυτρωτικό της ανθρωπότητας από 

τη διανθρώπινη κακοδαιμονία, υπηρετικό της ευδαιμονίας του συνόλου των 

ανθρώπων και όχι μιας ιδιαίτερης ομάδας υπήρξε μέλημα της ζωής του 

(Δεσποτόπουλος, 1980). 

Κύριο χαρακτηριστικό της πολιτικής φιλοσοφίας του Πλάτωνα είναι η ριζική 

και ακέραιη αντιμετώπιση του πολιτικού προβλήματος. Σύμφωνα προς το αίτημα να 

κυβερνούν την κοινωνία οι άριστοι, και με την ερμηνεία του ότι ο άριστοι και μόνοι 

άξιοι είναι οι κατάλληλοι να κυβερνούν την κοινωνία είναι οι αληθινοί φιλόσοφοι, 

άνθρωποι δηλαδή εξαίρετοι από τη φύση τους, με ηθική αντοχή, δοκιμασμένη και 

σφυρηλατημένη πολύχρονα και αυτή με ολοκληρωμένη φιλοσοφική συγκρότηση και 

πρακτική εμπειρία (Δεσποτόπουλος, 1980). 

Οι αντιδημοκρατικές αντιλήψεις του Πλάτωνα αποδίδονται από την εχθρική 

στάση της αθηναϊκής δημοκρατίας απέναντί στους φιλοσόφους και ιδιαίτερα στο 

δάσκαλό του, Σωκράτη. Στη φιλοσοφία του Πλάτωνα υπάρχει μια διαστρωμάτωση 
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της κοινωνίας όπου οι τεχνίτες και οι πολεμιστές δεν θα ΄χουν ατομική ιδιοκτησία 

αλλά θα μοιράζονται τα πάντα. Ο Πλάτωνας θεωρούσε πως δεν χρειάζονται στην 

κοινωνία ούτε οι μουσικοί, ούτε οι ποιητές, ούτε οι ζωγράφοι γιατί σύμφωνα με την 

αντίληψη του διαφθείρουν τα ήθη. 

Στην άρθρωση της «ορθής πολιτείας» υπάρχουν μόνο δύο κατηγορίες 

πολιτών, οι «φύλακες» ως μια ενιαία κατηγορία πολιτών και οι «άλλοι πολίτες» 

δηλαδή ο παραγωγικός λαός. Ανάμεσα  στους «φύλακες» υπάρχουν διακρίσεις που 

αφορούν την επίδοση τους στην παιδεία και σε άλλη δοκιμασία και με τη διαλογή 

τους αντίστοιχα και με την εξέλιξη ή μη της σταδιοδρομίας τους. Και οι διακρίσεις 

αυτές είναι όχι μόνο δύο κάθε φορά, αλλά περισσότερες, και σε καθορισμένη κάθε 

φορά ηλικία των «φυλάκων». Πιο συγκεκριμένα τα στάδια των δοκιμασιών των 

«φυλάκων» είναι στην ηλικία των είκοσι χρόνων, στην ηλικία των τριάντα χρόνων 

και στην ηλικία των πενήντα χρόνων με αποτέλεσμα να ξεχωρίζονται κάθε φορά για 

να υποβληθούν και στην επόμενη φάση παιδείας και δοκιμασίας, όσοι μόνο από του 

«φύλακες» έχουν πετύχει στο προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας (Δεσποτόπουλος, 

1980). 

1.2.2 Η Ιδέα του Αγαθού στον Πλάτωνα 

 

Για την Ιδέα του Αγαθού ο Πλάτων μιλά μόνο στην Πολιτεία, με το μύθο του 

σπηλαίου στον οποίο σκιαγραφείται η μετάβαση από τον ένα κόσμο στον άλλο. Στο 

μύθο αυτό η Ιδέα του Αγαθού αντιμετωπίζεται ως αιτία ύπαρξης των άλλων ιδεών. 

Σύμφωνα με το μύθο η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων εκπροσωπεί τους 

δεσμώτες του σπηλαίου οι οποίοι δέχονται τη δεδομένη αισθητή πραγματικότητα δεν 

αποτελεί για το Σωκράτη την καθαρή πραγματικότητα, αλλά πρόκειται για απλές 

σκιές των πραγμάτων των οποίων τα πρωτότυπα δεν μπόρεσαν να συλλάβουν οι 

δεσμώτες του σπηλαίου. Στην πραγματικότητα εκείνοι, που γνωρίζουν καλύτερα την 

οντολογική κατωτερότητα των αντιληπτών αντικειμένων, είναι οι φιλόσοφοι, οι 

οποίοι ταυτόχρονα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την υπερβατική και υπερκόσμια 

πρωταρχή των αισθητών εικόνων. Κι αυτός ακριβώς ο πεπαιδευμένος φιλόσοφος 

είναι πρόσωπο ηγέτης που θα καθοδηγήσει τους αμαθείς δεσμώτες του σπηλαίου από 

το εσωτερικό του και τις απατηλές σκιές του στο βασίλειο των ιδεών  (Τριαντάρη Σ. , 

2005). 

Ο Πλάτων διακρίνει στο μύθο δύο είδη του όντος, το κατώτερο και το 

ανώτερο, αυτό συνεπάγεται δύο είδη γνώσεως. Το πρώτο αφορά στο «γίγνεσθαι» των 
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πραγμάτων, τα οποία είναι ορατά και μεταβλητά και μετέχουν στο ανώτερο είδος, τις 

ιδέες, επικυρώνοντας έτσι την ύπαρξη τους. Το ανώτερο είδος αφορά τα πραγματικά 

όντα που είναι αόρατα και αμετάβλητα. Οι ιδέες είναι αδιαίρετες και μη σύνθετες, 

είναι απόλυτες έννοιες του όντος, τις οποίες βέβαια κάποιος συλλαμβάνει με τη 

νόηση και όχι με την αίσθηση. Οι ιδέες υπάρχουν στην ψυχή μας, η οποία 

επικοινωνεί και με το νοητό και με τον αισθητό κόσμο, οι ιδέες είναι αντικείμενα του 

νου, αλλά είναι παραδείγματα, που υφίστανται στα πράγματα, που είναι είδωλα τους 

και των οποίων η ύπαρξη εξαρτάται από τις ιδέες (Τριαντάρη Σ. , 2005). 

Οι ιδέες που είναι αόρατες, νοητές και έμφυτες έννοιες δεν μπορεί να είναι 

ξεκομμένες από την ψυχή και ανεξάρτητες από τον άνθρωπο, αλλά υπάρχουν στη 

ψυχή, εφόσον είναι αντικείμενο της γνώσης. Στην ψυχή υπάρχουν οι Ιδέες ως 

νοήματα, δηλαδή εκφράζουν τις έννοιες των πραγμάτων, οι οποίες έτσι έχουν 

οντολογικό χαρακτήρα. Οι ιδέες καθώς είναι θαμμένες στη ψυχή, βοηθούν αυτή να 

γνωρίσει τα πράγματα και να φανερώσει έτσι την αλήθεια της γνώσης τους. Διαμέσου 

των ιδεών που επικοινωνεί η ψυχή με τον αισθητό κόσμο και γνωρίζει τα πράγματα 

που περιλαμβάνονται εντός του (Τριαντάρη Σ. , 2005). 

Η ψυχή, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, είναι πνευματικό, θεϊκό και αθάνατο ον, 

το οποίο εξέπεσε από την ουράνια πατρίδα του και εξορίστηκε στον αμαρτωλό, 

φθαρτό κόσμο. Εξαιτίας αυτής της πτώσης η ψυχή εισέρχεται στη γήινη ζωή και 

εξαπατάται από τις αισθήσεις. Στη φάση αυτή ποθεί τη λύτρωση της και την 

αποδέσμευση της από το σώμα και τα δεινά της γήινης ζωής και επιθυμεί να 

επιστρέψει στο ουράνιο βασίλειο της. Ο Πλάτων διακρίνει τις ψυχές σε κατηγορίες, 

αναφέροντας τη θεϊκή ψυχή, δηλαδή αυτή που θεάται την αληθινή γνώση και στην 

συνέχεια επανέρχεται στο ουράνιο κατάλυμα της, ενώ από τις άλλες ψυχές ξεχωρίζει 

αυτές, που κατά την περιστροφική κίνηση τους, θεώνται τα όντα με κόπο, αυτές που 

άλλα από τα όντα τα θεώνται και άλλα όχι και εκείνες που ενώ ποθούν τον άνω τόπο, 

καταβυθίζονται και πέφτουν η μια πάνω στην άλλη, προσπαθώντας να ξεπεράσουν η 

μια την άλλη και οι οποίες τελικά αδυνατούν να μυηθούν στην ενατένιση του όντος 

(Τριαντάρη Σ. , 2005). 

Από τις ψυχές που αδυνατούν να θεαθούν κάτι από τα αληθινά και εμπλακούν 

στην κακία και στη λήθη, η πρώτη στη γέννηση της θα πρέπει να εμφυτευθεί στο 

γονίδιο ενός άντρα που θα γίνει φιλόσοφος ή φίλος του κάλλους, ή σ’ ενός  άντρα 

μουσικής και ερωτικής φύσης. Η δεύτερη στην τάξη ψυχή να εμφυτευθεί στο γονίδιο 

ενός βασιλιά που σέβεται το νόμο ή ενός άντρα ικανού στον πόλεμο και στη 
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διακυβέρνηση, η τρίτη σ’ ενός πολιτικού ή επιχειρηματία ή ειδικού στα οικονομικά, η 

τέταρτη σ’ ενός φιλόπονου γυμναστή, η πέμπτη να έχει μια ζωή μάντη ή ιεροτελεστή, 

η έκτη θα αρμόσει στη ζωή ενός καλλιτέχνη, η έβδομη ενός βιοτέχνη ή γεωργού, η 

όγδοη στη ζωή κάποιου σοφιστή ή δημαγωγού και στην ένατη η ζωή ενός τυράννου. 

Ο Πλάτων φαίνεται να άντλησε τη σχέση σώματος και ψυχής, καθώς και την 

ανεξαρτησία της δεύτερης από το πρώτο από την αντίστοιχη θεωρία των 

πυθαγορείων και των ορφικών και στη συνέχεια την επεξεργάστηκε φιλοσοφικά μέσα 

στο σύστημα του (Τριαντάρη Σ. , 2005).  

Το βασικότερο σημείο στη διδασκαλία του είναι για την ψυχή είναι το 

γεγονός ότι αυτή είναι άφθαρτη, αιώνια. Είναι μια νοητή ουσία, αγνή εικόνα και 

καθρέφτης τω ιδεών, η οποία ανακτά την ουσία, όταν αποδεσμευθεί από το σώμα και 

προσκολληθεί στα νοητικές πραγματικότητες (Τριαντάρη Σ. , 2005). 

Οι κατ' εξοχήν πλατωνικές Ιδέες είναι οι ηθικές αξίες: η οσιότητα, η ανδρεία, 

η σωφροσύνη, η δικαιοσύνη. Έτσι, ο Πλάτων στη Πολιτεία αφού διακρίνει τις τρεις 

τάξεις τις ιδανικής πολιτείας και τα τρία μέρη της ψυχής θα αποδώσει στο καθένα 

από μία βασική αρετή, τη σωφροσύνη, την ανδρεία και τη σοφία, ενώ τη δικαιοσύνη 

τη θεωρεί ως μια μορφή ισορροπίας ανάμεσα στις αρετές. Πριν περάσει ωστόσο στην 

εκπαίδευση των φυλάκων της ιδανικής πολιτείας ο πλατωνικός Σωκράτης δηλώνει ότι 

η προσέγγιση του ήταν «ελλιπής» γιατί παρέβλεψε τη σχέση των βασικών αρετών με 

το αγαθό (504b). Η «τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα» ορίζεται ως το «μέγιστον μάθημα», η 

υψηλότερη δυνατή γνώση, «μέσω της οποία η δικαιοσύνη και τα παρόμοια 

αποβαίνουν χρήσιμα και ωφέλιμα» (505a). Αν ο μελλοντικός κυβερνήτης δεν 

διδαχθεί τη σχέση των αρετών με το Αγαθό η εκπαίδευσή του θα παραμείνει ημιτελής 

(Κάλφας, 2016). 

 

1.2.3 Η παιδεία στην ορθή πολιτεία 

 

Η παιδεία στην «ορθή πολιτεία» του Πλάτωνα είναι κατεξοχήν ανθρωπιστική, όχι 

όμως με τη σημερινή σημασία του όρου αλλά σε μια ευρύτερη περιεκτική έννοια έτσι 

που το ιδανικό της ακέραιης αυτής παιδείας μπορεί και πρέπει να ονομασθεί 

ολοκληρωμένος ανθρωπισμός. Ο Πλάτων στην παιδεία της «ορθής πολιτείας» δεν 

αρκείται σε ημίμετρα και σε ημιεπιτυχίες. Είναι αμείλικτος στις αρνήσεις του κα στις 

αξιώσεις του για τον τρόπο και τα στοιχεία και τα όρια της παιδείας. Έτσι, αμείλικτα 

επιβάλλει την προσαρμογή της παιδείας στην «φύσιν» του καθενός ανθρώπου κάτι 
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ολωσδιόλου κρίσιμο για την ευδοκίμηση του μεγάλου ανθρωπλαστικού έργου της και 

του σύμφυτου κοινωνιοπλαστικού έργου της (Δεσποτόπουλος, 1980). 

Η κατεξοχήν αυτή ανθρωπιστική παιδεία χωρίζεται σε δύο κύρια είδη. Το 

πρώτο είδος είναι η χωρίς διαφορές «παιδεία» για όλους που έχει ως σκοπό την 

σωματική και ταυτόχρονα ψυχική ανάπλαση. Το δεύτερο είδος είναι η «παιδεία» που 

ως αντικείμενο έχει τη νοητική ανάπτυξη του ανθρώπου και είναι βαθμιαία 

διαφοροποιημένη. Η παιδεία που είναι κοινή για όλους είναι η «αγωγή» με 

«μουσική» αλλά και με τη «γυμναστική» σε μία έννοια ευρύτερη όπου η «μουσική» 

σημαίνει καλλιέργεια της ψυχής γενικά , έμμεσα. όμως, και του σώματος, με την 

ποίηση άρα και με το θέατρο και τις εικαστικές τέχνες. Από την άλλη, η «παιδεία» 

που ασχολείται με τη νόηση του ανθρώπου αποτελείται από τα μαθηματικά, δηλαδή 

αριθμητική, γεωμετρία, αστρονομία, θεωρία της αρμονίας και με τη διαλεκτική, 

δηλαδή τη φιλοσοφία. Εξάλλου η σωματοπλαστική και ψυχοπλαστική αγωγή με τη 

«μουσική» και ταυτόχρονα με τη «γυμναστική» όπως και η νοητική ανάπτυξη του 

ανθρώπου με τα μαθηματικά ή τη φιλοσοφία είναι προπάντων ηθοπλαστική. Η αγωγή 

που σχετίζεται με τη «μουσική» και συνάμα με τη «γυμναστική» έχει καθήκον να 

διαπλάσει ηθικά τον άνθρωπο προς τη «σωφροσύνη» και την «ανδρεία» ενώ η 

μόρφωση με τα μαθηματικά και τη φιλοσοφία έχει καθήκον να διαπλάσει ηθικά τον 

άνθρωπο προς τη «σοφία». Η δομή της παιδείας στην «ορθή πολιτεία» βρίσκεται σε 

αυστηρή αντιστοιχία προς την πλατωνική θεωρία της «αρετής» με τη «δικαιοσύνη» 

δηλαδή την ακέραιη ηθική συγκρότηση του ανθρώπου αποτελούμενη από το 

τρίπτυχο: σοφία, ανδρεία, σωφροσύνη (Δεσποτόπουλος, 1980). 

   Πρώτη χρονικά φάση τη παιδείας στην «ορθή πολιτεία» είναι η «μουσική» με κύριο 

μέσο τους «μύθους». Η ανατροφή με την ψυχοπλαστική επενέργεια των «μύθων» 

προτάσσεται και από την αγωγή με τη «γυμναστική». Η πρώτη αυτή φάση της 

παιδείας εξαίρεται από την άποψη της κρισιμότητας γα τη διάπλαση του ανθρώπου 

(Δεσποτόπουλος, 1980). 

Αντίθετα, η παιδεία που έχει επιδιώξει τη «φρόνηση» ή τη «σοφία» αποτελεί 

την κατεξοχήν παιδεία στο σύστημα της «ορθής πολιτείας». 

 Πρώτο κατά παιδαγωγική σειρά μάθημα παρουσιάζεται η «λογιστική» και η 

«αριθμητική». Το μάθημα χαρακτηρίζεται ως αναγκαίο στον άνθρωπο. 

 Δεύτερο κατά παιδαγωγική σειρά μάθημα παρουσιάζεται η «γεωμετρία» 

κυρίως ως μάθημα «γνώσεως ένεκα επιτηδευόμενον». 
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 Τρίτο κατά παιδαγωγική σειρά μάθημα παρουσιάζεται η «αστρονομία». Η 

αξία αυτής για την παιδεία προβάλλεται όχι τόσο με τις έμμεσες πρακτικές 

εφαρμογές της όπως στη γεωργία και στη ναυτιλία. 

 Τέταρτο και τελευταίο μάθημα κατά την παιδαγωγική σειρά παρουσιάζεται η 

επιστήμη της «αρμονίας». 

Τέλος, κύρια και τελευταία φάση της παιδείας είναι μόνο η διαλεκτική. Η 

διαλεκτική συνεπάγεται μόνο ύστερα από το σύστημα των μαθηματικών επιστημών 

προσανατολισμένων καθαρά στην παιδευτική λειτουργία, γεννιέται στον άνθρωπο η 

«σοφία» ή «φρόνησις», η ηγετική δηλαδή «αρετή» που μόνη αυτή αξιοποιεί και τις 

δύο άλλες αρετές απαραίτητες πάντα αλλά υπηρετικές μάλλον για την «ανδρεία» και 

τη «σωφροσύνη» (Δεσποτόπουλος, 1980). 

Οι αληθινοί φιλόσοφοι είτε άνδρες είτε γυναίκες που με τον εξαίσιο φυσικό 

προικισμό τους και με την εναρμονισμένη σ’ αυτόν παιδεία τους κατέχουν τις 

απαραίτητες ηθικές ιδιότητες και διανοητικές ικανότητες για την άσκηση της 

αληθινής πολιτικής έχουν στέρεο χαρακτήρα, συνθεμένο από σωφροσύνη, καρτερία 

και θάρρος, από μετριοπάθεια και σταθερότητα, μεγαλοπρέπεια και από χάρη, από 

αγάπη για την αλήθεια και προσήλωση προς τη δικαιοσύνη, έχουν ακόμη εκπαίδευση 

ολοκληρωμένη στις επιστήμες και στη διαλεκτική , και από την ύπατη 

πνευματικότητα ύστερα από μύηση κάπως στο Αγαθό και άρα στην ύψιστη 

ανθρώπινη φρόνηση, ώστε και την πολιτική διορατικότητα. Με τέτοια προσόντα οι 

φιλόσοφοι αυτοί ενσαρκώνουν τη Μούσα, δηλαδή τη νοημοσύνη και την ηθικότητα 

προσωποποιημένες, που η παρουσία της εξουσιαστικά στην κοινωνία είναι όρος για 

τη σωτηρία της ανθρωπότητας (Δεσποτόπουλος, 1980). 

 1.3 Η συμβολή του Πλάτωνος στη φιλοσοφία και την 

επιστήμη. 
 

Ο Πλάτων, παράλληλα με την αφιέρωση της ζωής του και κατ’ εξοχήν στην ηθική 

αποστολή της φιλοσοφίας έχει επιτελέσει και στο πεδίο της θεωρητικής φιλοσοφίας 

μέγα έργο που έκτοτε προσδιόρισε, άμεσα ή έμμεσα, τη διαμόρφωση της φιλοσοφίας. 

Και δεν μπορούσε ο Πλάτωνας, να μην αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα της 

θεωρητικής φιλοσοφίας.  

Ο Πλάτων έζησε σε ιστορικό έδαφος όπου είναι ήδη βαθιά ριζωμένη η θεωρία 

της φιλοσοφίας ως τρόπος φιλοσοφίας. Έτσι, δεν μπορούσε αυτός ο αρχηγός μάλιστα 

φιλοσοφικής Σχολής να μείνει στο σωκρατικό αίτημα της πνευματικής λιτότητας με 
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θέμα της φιλοσοφίας μόνο το ηθικό πρόβλημα και βαθμιαία κατόρθωσε να 

διαμορφώσει το επιβλητικό φιλοσοφικό σύστημα του, που όσο και αν με τη 

μεταφυσική του κορύφωση δείχνει ίσως τον αρχικό του ηθικό προσανατολισμό δεν 

παύει, όμως, να είναι και σύστημα θεωρητικής φιλοσοφίας. Και αποτελεί το 

επιβλητικό αυτό σύστημα όσο είναι σύστημα θεωρητικής φιλοσοφίας, συγκομιδή και 

σύνθεση κα υπέρβαση των μεγάλων προγενέστερων φιλοσοφικών θεωριών στο 

γνωσιοθεωρητικό πεδίο του Πρωταγόρα και του Σωκράτη, στο οντολογικό πεδίο του 

Ηράκλειτου και του Παρμενίδη ή και των Πυθαγόρειων κάπως, συνάμα όμως και τον 

αμύθητο και άφθιτο θησαυρό της φιλοσοφίας που από τα βαρύτιμα στοιχεία του 

έχουν τροφοδοτήσει άμεσα ή έμμεσα, όλες οι έπειτα, μικροδημιουργικές είτε 

μεγαλοφάνταστες τάσεις της φιλοσοφίας μέχρι σήμερα (Δεσποτόπουλος, 1980). 

Επιπλέον, ο Πλάτων καλλιέργησε και τις ειδικές επιστήμες, ως Σχολάρχης της 

Ακαδημίας και μάλιστα όχι μόνο με τη μεθοδολογική θεμελίωση τους από τις 

γνωσιοθεωρητικές ή και τις οντολογικές επιτεύξεις της φιλοσοφίας του, αλλά και με 

ειδικές επιστημονικές έρευνες και διδασκαλίες στη λειτουργίες μέσα της Σχολής του. 

Ο Αριστοτέλης, ο αναγνωρισμένος σήμερα δημιουργός του ειδικού επιστημονικού 

πνεύματος και των καθ’ έκαστα ειδικών επιστημών είναι και στο κοσμοϊστορικό αυτό 

επίτευγμα, συνεχιστής και τελευτής, εμπνευσμένος βέβαια και ανεπανάληπτα 

παραγωγικός, του επιστημονικού έργο της Ακαδημίας (Δεσποτόπουλος, 1980). 

Ιδιαίτερα, όμως, και ως φιλόσοφος και ως Σχολάρχης της Ακαδημίας, ο 

Πλάτων χειραγώγησε και ενθάρρυνε την ανάπτυξη της κατ’ εξοχήν επιστήμης των 

Ελλήνων, της μαθηματικής, δηλαδή εκείνης της πνευματικής δημιουργίας που ύστερα 

από αρκετούς αιώνες με τις τεχνολογικές προεκτάσεις της, αλλοίωσε τη φυσιογνωμία 

της Οικουμένης, κατασκευάζοντας βαθμιαία και ραγδαία το σύγχρονο τεχνικό, 

πολιτισμό. Είναι συμβολικό το πρόσωπο του Αρχιμήδη, τελευταίου μεγαλουργού της 

αρχαίας ελληνικής επιστήμης, και προδρόμου εμπνευστικού της ευρωπαϊκής 

επιστήμης και τεχνικής θρεμμένου από την επιστημονική παράδοση, τη ριζωμένη 

στην Ακαδημία του Πλάτωνα (Δεσποτόπουλος, 1980).  

 

1.3.1 Οι παιδαγωγικές απόψεις του Πλάτωνα 

 

Ο σκοπός της Παιδείας σύμφωνα με τον Πλάτωνα είναι «Παιδεία είναι η 

διαπαιδαγώγηση προς την αρετή, που αρχίζει από τη παιδική ηλικία που αποβλέπει 

στο να κάμει τον πολίτη τέλειο, να γνωρίζει να εξουσιάζει και να εξουσιάζεται με 
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δικαιοσύνη. Η παιδεία που αποβλέπει στον πλούτο ή την πολιτική δύναμη ή στην 

απόκτηση σοφίας χωρίς δικαιοσύνη και φρόνηση, αυτή είναι χυδαία και ανελεύθερη 

και δεν αξίζει καθόλου να λέγεται παιδεία («Νόμοι 644Α»)» (Ζουρμπάνος, 2014). 

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, η μάθηση είναι έμφυτη, διότι συντελείται κατά την 

ανάμνηση των ιδεών, οι οποίες υπάρχουν στην ψυχή μας. Έτσι, κάθε ιδέα 

επανέρχεται στη μνήμη μας, τη στιγμή που δεχόμαστε τον κατάλληλο ερεθισμό που 

διεγείρει τη συνείδησή μας. Στην ίδια γραμμή ο Πλάτων προτείνει ως την 

καταλληλότερη μέθοδο για μάθηση τη μέθοδο της διαλεκτικής, διότι αποτελεί 

ελεύθερο τρόπο μάθησης. Με τη διαλεκτική μέθοδο, το παιδί μαθαίνει εύκολα και 

πρωτίστως ελεύθερα , με αποτέλεσμα να αποφεύγεται κάθε ψυχικός καταναγκασμός. 

Η διαλεκτική αποτελεί για τον Πλάτωνα το σημαντικότερο αντικείμενο μελέτης, το 

οποίο προσελκύει το ενδιαφέρον και των δύο φύλων, του άνδρα και της γυναίκας, 

εφόσον και οι δύο έχουν έμφυτη τη δυνατότητα για γνώση, η οποία υπάρχει στις 

ψυχές και φανερώνεται με την επικουρεία της μαιευτικής δύναμης της διαλεκτικής. Ο 

Πλάτων διευκρινίζει ότι δικαίωμα στη μάθηση έχουν και οι γυναίκες, ανάλογα με το 

αν είναι ικανοποιητικά προικισμένες από τη φύση. Έτσι οι γυναίκες δεν είναι νόμιμο 

να αποκλειστούν από τη συμμετοχή τους στη μόρφωση και στην κοινωνική, πολιτική 

και πνευματική δραστηριότητα. Ο Πλάτων επεκτείνει τις δραστηριότητες των 

γυναικών και στην ειρήνη και στον πόλεμο, εξισώνοντας τες με αυτές των ανδρών, 

καθώς άριστος κυβερνήτης αποδεικνύεται εκείνος που είναι κάλλιστος στον πόλεμο 

και στη φιλοσοφία. Ο Πλάτων σε αυτό το θέμα παρουσιάζει τις ριζοσπαστικές 

απόψεις που είχε σχετικά με τα στερεότυπα της εποχής του (Τριαντάρη Σ. , 2005). 

 

1.3.2 Βαθμίδες εκπαίδευσης στον Πλάτωνα 

 

Ο Πλάτωνας στο έργο του «Νόμοι» αναφέρει ένα συστηματικά διαμορφωμένο 

ιδανικό της αγωγής και της πνευματικής καλλιέργειας.  Ταυτόχρονα, ανάγει τη 

φιλοσοφία και την επιστήμη σε μεγάλες οδηγούς της δημόσιας ζωής και σε ύψιστες 

μορφωτικές δυνάμεις . Ο Πλάτων διακρίνει βαθμίδες στην εκπαίδευση οι οποίες αν 

αναλυθούν διακρίνονται στην προσχολική, τη στοιχειώδη, τη μέση και την ανώτατη 

εκπαίδευση. 
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Α’ Βαθμίδα 

Ο Πλάτωνας δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην προσχολική ηλικία.  

Περιλαμβάνει τις ηλικίες από τη γέννηση του παιδιού έως τον 3ο χρόνο. Σ’ αυτό το 

χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο να δοθεί πολύ μεγάλη φροντίδα τόσο στη σωματική 

ανάπτυξη του παιδιού όσο και στην ψυχοσυναισθηματική του καλλιέργεια. Κατά το 

στάδιο αυτό χτίζονται τα θεμέλια του χαρακτήρα του ανθρώπου. 

Οι γονείς κατά την περίοδο αυτή δεν πρέπει να ανατρέφουν τα παιδιά τους με 

σκληρότητα, αλλά ούτε με τη μαλθακότητα, γιατί από τη μια η πρώτη δημιουργεί 

δουλοπρεπείς ενώ η δεύτερη θηλυπρεπείς ανθρώπους. Ακόμη, δεν πρέπει να 

προκαλούμε στα παιδιά φόβους, έντονη λύπη, κόπους και ζωηρά πάθη και γενικά 

έντονα συναισθήματα γιατί ταράσσουν τον ψυχικό τους κόσμο (Ζουρμπάνος, 2014). 

 

Β’ Βαθμίδα 

Στη βαθμίδα αυτή ανήκουν τα παιδιά από την ηλικία των 3 χρόνων έως 6 

χρόνων. Στην περίοδο αυτή τα νήπια εκπαιδεύονται μαζί αγόρια και κορίτσια. Στα 

νήπια πρέπει να δημιουργούμε καλές έξεις και συνήθειες. Αυτά μπορούμε να τα 

πετύχουμε μέσω των παιχνιδιών και λέγοντας τους κατάλληλους μύθους. Τα παιδιά 

τα παρακολουθούν οι τροφοί και οι ειδικοί υπάλληλοι της πολιτείας. Έπειτα, στον 

έκτο χρόνο τα παιδιά χωρίζονται σε αγόρια και κορίτσια, όμως, διδάσκονται τα ίδια 

μαθήματα (Ζουρμπάνος, 2014) . 

 

Γ’ Βαθμίδα 

Σε αυτή την περίοδο ανήκουν τα παιδιά από 6 έως 10 ετών. Στη βαθμίδα αυτή 

είναι αναγκαίο να γίνεται στα παιδιά συστηματική διδασκαλία της γυμναστικής όπως 

οι σωματικές ασκήσεις, οι χοροί, παιχνίδια με όπλα, πόλη κλπ. Βασικό επίσης, 

μάθημα είναι η μουσική, η οποία περιλαμβάνει την ποίηση, τη μελωδία και το ρυθμό. 

Τα πρώτα ποιητικά κείμενα έχουν περιεχόμενο μυθικό, αλλά και ηθικού 

περιεχομένου. Ο ρυθμός και η αρμονία της μουσικής ημερεύουν τον άνθρωπο και τον 

κάνουν πιο χρήσιμο για την κοινωνία. Από τις μελωδίες αποκλείονται τα θρηνώδη 

και συμποσιακά άσματα. Με τον τρόπο αυτό ο Πλάτωνας ζητάει λογοκρισία για τους  

μύθους και τα ποιήματα. Αποκλείει ακόμη και τη διδασκαλία των ομηρικών 

ποιημάτων, γιατί παρουσιάζουν τους θεούς με πολλά ελαττώματα και καλλιεργούν 

την ασέβεια των νέων προς αυτούς (Ζουρμπάνος, 2014). 
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Δ’ Βαθμίδα 

Η βαθμίδα αυτή περιλαμβάνει παιδιά ηλικίας από 10 ετών έως 13 ετών. Κατά 

την περίοδο αυτή διδάσκεται η γραφή και η ανάγνωση. Η διδασκαλία περιέχει 

κείμενα έμμετρα ή πεζά με ηθοπλαστικό περιεχόμενο όπως και τα Μαθηματικά 

(Ζουρμπάνος, 2014). 

 

Ε’ Βαθμίδα 

Σε αυτή τη βαθμίδα ανήκουν τα παιδιά από 13 έως 16 ετών. Εδώ συνεχίζεται 

η συστηματική διδασκαλία της μουσικής από κιθαριστή. Διδάσκεται, επίσης, η 

γυμναστική, όπως και στις προηγούμενες βαθμίδες, αλλά με δυσκολότερες ασκήσεις, 

όπως ρίψεις, πορείες, ιππασία κ.α. Επίσης, διδάσκονται τα Μαθηματικά (Αριθμητική, 

Γεωμετρία, Αστρονομία και Αρμονική) σε ανώτερο επίπεδο. Η διδασκαλία των 

μαθηματικών έχει τόσο πρακτικό όσο και ιδεολογικό σκοπό. Εξυπηρετεί τις ανάγκες 

της ζωής, αλλά καλλιεργεί και το πνεύμα και προάγει την αφηρημένη σκέψη 

(Ζουρμπάνος, 2014). 

 

ΣΤ’ Βαθμίδα 

Η βαθμίδα αυτή περιλαμβάνει ηλικίες από 16 έως 18 ετών και ο σκοπός της 

είναι πρακτικός και ιδεολογικός. Ο Πλάτων δίνει μεγάλη σημασία στη δύναμη της 

θρησκείας που προτάσσεται της επιστήμης. Για τους ασεβείς προς τους θεούς της 

πόλης προτείνει ακόμη και αυστηρές ποινές (Ζουρμπάνος, 2014). 

 

Ζ’ Βαθμίδα 

Η τελευταία αυτή βαθμίδα περιλαμβάνει τη στρατιωτική εκπαίδευση των 

νέων έως 20 ετών. Στην Πολιτεία διδάσκει ο Πλάτων ότι η εκπαίδευση των φρουρών 

της πόλης και των αρχόντων, πρέπει να φτάνει στο 20ο έτος της ηλικίας. Στη συνέχεια 

οι άρχοντες για δέκα χρόνια θα συνεχίσουν τις μαθηματικές σπουδές τους. Μετά το 

30ο έτος και για πέντε χρόνια οι πιο ικανοί θα σπουδάσουν διαλεκτική, δηλαδή 

φιλοσοφία (Ζουρμπάνος, 2014). Στην ηλικία των πενήντα ετών όσοι πέτυχαν στις 

εξετάσεις και έχουν αποδείξει τις ικανότητες τους σε κάθε είδους γνώσεις, ακόμη και 

στις χειρωνακτικές τέχνες, θεωρούνται ότι περάτωσαν το σκοπό της ζωής τους. Αυτοί 

οι άριστοι από τους πολίτες διακρίνονται, καθώς μόνο αυτοί οι ίδιοι έχουν το 

προνόμιο να ατενίζουν το ύψιστο αγαθό, το οποίο αποτελείται παράδειγμα για τη 

σωστή διακυβέρνηση της πολιτείας και τη συμπεριφορά των πολιτών, η οποία θα 
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πρέπει να υπαγορεύεται από το καθήκον και την υπακοή στο νόμο (Τριαντάρη Σ. , 

2005).  

 

Κεφάλαιο 2ο  

2. Σκοπός του Νηπιαγωγείου 
  

Σκοπός του νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδία να αναπτυχθούν σωματικά, 

συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Το Νηπιαγωγείο, ως φορέας της κοινωνικοποίησης του παιδιού (μετά την 

οικογένεια), θα πρέπει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να 

αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα. Στο πλαίσιο αυτό 

κρίνεται απαραίτητη η ισότιμη ενσωμάτωση της Προσχολικής Αγωγής στον ενιαίο 

σχεδιασμό της εκπαίδευσης, δεδομένου ότι η Προσχολική Αγωγή αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε προηγμένης κοινωνίας 

και γενικευμένη αρχή (Διαθεμτικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, 2003). 

 

2.1 Βασικές Αρχές του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων 

Σπουδών στο Νηπιαγωγείο 

 

Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών για το Νηπιαγωγείο είναι ένα οργανωμένο 

σύστημα εργασίας το οποίο σκιαγραφεί το τι θα πρέπει να μάθουν τα παιδιά, τις 

διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται οι γενικές επιδιώξεις που καθορίζονται και 

το τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός και ταυτόχρονα θέτει το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο πραγματοποιείται η μάθηση και η διδασκαλία. Προκειμένου δε να είναι 

αναπτυξιακά κατάλληλο και αποτελεσματικό για όλα τα παιδιά του Νηπιαγωγείου θα 

πρέπει:  

 να θέτει ρεαλιστικούς στόχους και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, τα 

ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας 

 να προσαρμόζεται με ευελιξία στις ανάγκες, στις ικανότητες και στις κλίσεις 

του κάθε παιδιού και να εξασφαλίζει την ενεργητική συμμετοχή όλων των 

παιδιών, όπως π.χ. τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ή τα παιδιά με ιδιαίτερες 

ικανότητες 



19 
 

 να παρέχει ευκαιρίες για τη στήριξη της πολιτισμικής ταυτότητας και της 

γλώσσας όλων των παιδιών 

 να βασίζεται στις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες και να συνδέει τη 

γνώση με την καθημερινή πρακτική στο σχολείο 

 να ενισχύει την αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους, τη συνεργασία με 

τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των άλλων βαθμίδων και γενικά το 

άνοιγμα του Νηπιαγωγείου στην ευρύτερη κοινωνία 

 να ενιαιοποιεί τη γνώση, να προάγει τη διαθεματικότητα 

 να προκαλεί το ενδιαφέρον για τη μάθηση και να προάγει, τη γνώση, την 

κατανόηση και την ανάπτυξη καλλιέργεια δεξιοτήτων στάσεων και αξιών 

 να ενθαρρύνει την πρόσβαση σε ποικίλες πηγές της γνώσης, την επιλογή και 

τη χρήση ποικίλου υλικού τη προσέγγιση και παρουσίαση διαφόρων θεμάτων 

με πολλούς τρόπους 

 να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους, να εξασκούν 

τις δεξιότητες τους και να συνεχίζουν να μαθαίνουν διαρκώς προάγοντας την 

αναζήτηση, την αιτιολόγηση, την κριτική σκέψη, τη λήψη αποφάσεων, τη 

λύση προβλημάτων 

 να επιτρέπει στα παιδιά να κάνουν λάθη, να μην επιδιώκει την εξασφάλιση 

των «σωστών» απαντήσεων, αλλά να αξιοποιεί ανάλογα τα λάθη τους κατά το 

σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου. 

 να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύσσουν και να εκφράζουν ιδέες και 

συναισθήματα με πολλούς τρόπους, όπως με το παιχνίδι, τη δραματοποίηση, 

τη γραφή, τη ζωγραφική κ.α. 

 να ενισχύει την αυτοαντίληψη και αυτονομία 

 να στηρίζει το ρόλο της γλώσσας σε όλα τα προγράμματα  

 να αναδεικνύει το παιχνίδι ως τον πυρήνα του όλου προγράμματος  

 να ενσωματώνει, όπου είναι δυνατόν, την τεχνολογία στις διάφορες 

δραστηριότητες του προγράμματος και να αξιοποιεί ποικιλία πηγών 

πληροφόρησης, όπως το διαδίκτυο 

 να ενσωματώνει την αξιολόγηση στο πρόγραμμα 

 να μπορεί να ανανεώνεται συνεχώς και να ανταποκρίνονται στις 

μεταβαλλόμενες προκλήσεις της εποχής μας (ΔΕΠΠΣ, 2003). 
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2.2 Προγράμματα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων 

 

Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο 

προσδιορίζει τις κατευθύνσεις των προγραμμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης 

δραστηριοτήτων Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, Δημιουργίας και 

Έκφρασης (Εικαστικά, Δραματική Τέχνη, Μουσική, Φυσική Αγωγή) και 

Πληροφορικής για το παιδί του Νηπιαγωγείου. 

Τα προγράμματα αυτά δεν νοούνται ως διακριτά διδακτικά αντικείμενα και 

δεν προτείνονται για αυτοτελή διδασκαλία αλλά για τον προγραμματισμό και την 

υλοποίηση δραστηριοτήτων που έχουν νόημα κα σκοπό για τα ίδια τα παιδιά. Το 

πρόγραμμα για την Πληροφορική εισάγει τη γνωριμία με τη χρήση του υπολογιστή 

ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας και ως εργαλείου διερεύνησης και επικοινωνίας, 

πάντα με τη στενή βοήθεια του εκπαιδευτικού (Διαθεμτικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών, 2003). 

Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Πρόγραμμα Σπουδών παρατηρούμε ότι 

εντάσσονται περιοχές διδασκαλίας τις οποίες συναντούμε και στις απόψεις του 

Πλάτωνα για την εκπαίδευση των νέων στην αρχαία Ελλάδα. Οι περιοχές αυτές 

ενδεχομένως να βασίστηκαν στις απόψεις του Πλάτωνα αλλά και των άλλων 

μεγάλων και να προσαρμόστηκαν στη σημερινή εποχή. Οι περιοχές αυτές που 

συναντάμε τόσο στον Πλάτωνα όσο και στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών θα αναπτυχθούν παρακάτω όπως παρατίθενται και 

αναπτύσσονται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών του 2003. 

 

Α. Παιδί και Γλώσσα: Πρόγραμμα Σχεδιασμού Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων 

Γλώσσας για το Νηπιαγωγείο 

Το πρόγραμμα της γλώσσας για το Νηπιαγωγείο στηρίζεται στην άποψη ότι η 

γνώση κα η γλώσσα οικοδομούνται σταδιακά, μέσα από επικοινωνιακές σχέσεις 

υποστηρικτικού χαρακτήρα. 

Ένας από τους κεντρικούς άξονες της προσέγγισης είναι ότι τα παιδιά 

οικοδομούν τη γνώση κάνοντας αναπόφευκτα λάθη κατά τη διαδικασία, λάθη όμως, 

που η συγκεκριμένη προσέγγιση μας επιτρέπει να δούμε ως εκφράσεις της 

προσπάθειας τους να κατακτήσουν τη γνώση. Κατά συνέπεια είναι φυσικό αυτά τα 

λάθη, που συνδέονται με την αναπτυξιακή πορεία των παιδιών, να γίνονται σ’ ένα 

βαθμό αποδεκτά, αποτελώντας παράλληλα σημείο εκκίνησης του σχεδιασμού της 
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μαθησιακής διαδικασίας που μακροπρόθεσμα στοχεύει στο ξεπέρασμα τους 

(Διαθεμτικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, 2003). 

 

Β. Παιδί και Μαθηματικά: Πρόγραμμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

Δραστηριοτήτων Μαθηματικών για το Νηπιαγωγείο 

Τα μικρά παιδιά διαμορφώνουν, τροποποιούν και δομούν ιδέες με τη συνεχή 

αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Αναπτύσσουν απλές 

μαθηματικές δεξιότητες με την εφαρμογή των ιδεών τους σε καθημερινές πράξεις και 

προβλήματα. Χειρίζονται απλές μαθηματικές έννοιες για να αντιληφθούν τη λογική 

καθημερινών πράξεων και προβλημάτων, ρωτούν γύρω από σχέσεις, σχέδια και 

ακολουθίες.  

Σκοπός του προγράμματος των Μαθηματικών για το Νηπιαγωγείο είναι να 

υποβοηθήσει τα παιδιά μέσα από βιωματικές καταστάσεις να επεκτείνουν τις πρώτες 

μαθηματικές γνώσεις τους και να εφαρμόζουν οικείες μαθηματικές δομές σε νέες 

καταστάσεις. Να επεξεργάζονται και να αξιοποιούν νέα δεδομένα, να συγκρίνουν και 

να μετασχηματίζουν απλές σχέσεις και διαδικασίες με τη δοκιμή και τον έλεγχο. Να 

ενδιαφέρονται να επινοούν και να επιλύουν προβλήματα και να αξιοποιούν τη 

σύγχρονη τεχνολογία. Κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, ομαδικά και 

ατομικά, τα παιδιά αναπτύσσουν ειδικές ικανότητες όπως να συγκρίνουν και να 

συσχετίζουν αντικείμενα, να αντιλαμβάνονται κάποιες ιδιότητες, σχέσεις και 

συνδυασμούς και τέλος να μετρούν και ν αναγνωρίζουν απλά σχήματα στο 

περιβάλλον (Διαθεμτικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, 2003). 

 

Γ. Παιδί και Δημιουργία- Έκφραση: Προγράμματα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης για το Νηπιαγωγείο 

Η Δημιουργία και Έκφραση περιλαμβάνει τα προγράμματα σχεδιασμού και 

ανάπτυξης δραστηριοτήτων σχετικών με τα Εικαστικά, το Θέατρο- Δραματική Τέχνη, 

τη Φυσική Αγωγή και τη Μουσική. 

Αυτά τα προγράμματα διατηρούν την αυτονομία τους, αλλά διαθέτουν και 

κοινούς κώδικες. Ενεργοποιούν τις φυσικές ικανότητες των παιδιών, συγκινούν, 

μαγεύουν, αφυπνίζουν την περιέργεια τους, κινητοποιούν τη φαντασία, ενθαρρύνουν 

την έκφραση, καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και δίνουν ευκαιρίες για 

πειραματισμό με υλικά και τεχνικές. Συχνά πολλές από τις δραστηριότητες που 

σχεδιάζονται και οργανώνονται εμπλέκονται και αλληλοσυμπληρώνονται ανοίγοντας 
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νέους δημιουργικούς δρόμους. Η Μουσική για παράδειγμα μπορεί να οδηγήσει σε 

κίνηση ή εικαστική δημιουργία, ενώ το θέατρο μπορεί να ολοκληρώνεται με τη 

συνοδεία ενός μουσικού κομματιού και μιας εικαστικής δημιουργίας. Με αυτό τον 

τρόπο συνυπάρχουν οι τέχνες και η κίνηση χωρίς να τονίζεται η εξειδίκευση τους. 

Ωστόσο, η ανάπτυξη των διαθεματικών δραστηριοτήτων και η εξυπηρέτηση των 

στόχων που επιδιώκονται προϋποθέσεων τη γνώση και την κατανόηση κάθε 

προγράμματος από τον εκπαιδευτικό. 

i) Εικαστικά 

   Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά με κατάλληλες δραστηριότητες διακρίνουν την ομορφιά 

στη φύση, στο περιβάλλον και στα έργα τέχνης με τα οποία έρχονται σε επαφή. 

Αναπτύσσονται ενδιαφέρον για την καλλιτεχνική δημιουργία καθώς και επιθυμία να 

συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Παρατηρούν, πειραματίζονται με 

διαφορετικά υλικά και τεχνικές, ερευνούν και χρησιμοποιούν τις εμπειρίες και ιδέες 

τους ως στοιχεία καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης. Ανακαλύπτουν ότι η 

τέχνη είναι μέσο έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Χρησιμοποιούν 

την τέχνη σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες του προγράμματος. 

ii) Το Θέατρο- Δραματική Τέχνη 

   Η Δραματική Τέχνη στο Νηπιαγωγείο είναι εκπαιδευτική διαδικασία κατά την 

οποία αναδεικνύονται ικανότητες και κλίσεις των παιδιών. Το παιδί με τη Δραματική 

Τέχνη εκφράζεται, δημιουργεί, επικοινωνεί, μαθαίνει για τον εαυτό του και τον 

κόσμο, εκτονώνεται, απελευθερώνεται. Μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, 

συντροφικότητας και ασφάλειας προσπαθεί να ερμηνεύσει την ανθρώπινη 

συμπεριφορά, να κατανοήσει τον κόσμο, να σχηματίσει τη δική του αντίληψη για τα 

όσα συμβαίνουν γύρω του, να μεταμορφώσει την καθημερινότητα. Με την κίνηση, τη 

φωνή, το λόγο και τα υλικά που επιλέγει, εκφράζει, μόνο του ή σε  συνεργασία με 

άλλους, εμπειρίες, συναισθήματα και ιδέες. Διηγείται ή πλάθει ιστορίες. Χειρίζεται 

αντικείμενα και τους αποδίδει νέες σημασίες. Σημειώνεται ότι η πολυχρωμία και η 

πολυμορφία των υλικών ερεθίζουν τη φαντασία και την εφευρετικότητα των παιδιών 

και τα οδηγούν σε νέους δρόμους. Η κοινή δράση με τα άλλα παιδιά οδηγεί στην 

ανάγκη της οργάνωσης και της αποδοχής κανόνων. Το παιδί μαθαίνει να δημιουργεί 

μέσα από το διάλογο, να ανακαλύπτει τις δυνατότητες του, να μοιράζεται φόβους και 

ανησυχίες και να συνεργάζεται. 
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Ο εκπαιδευτικός συμμετέχει στη διαδικασία, παίζει ρόλους, εμψυχώνει τα 

παιδιά, προκαλεί τη φαντασία τους με ερωτήσεις και ενισχύει την πρωτοβουλία τους. 

Εξασφαλίζει το κατάλληλο περιβάλλον και τα απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα. 

iii) Φυσική Αγωγή 

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μικρού παιδιού είναι 

η συνεχής κίνηση. Αν παρατηρήσουμε το παιδί θα δούμε ότι συνεχώς τρέχει, πηδά, 

αιωρείται, αναρριχάται, χορεύει ή ασχολείται με κάποια άλλη δραστηριότητα 

περισσότερο ή λιγότερο έντονη. Αυτή η έμφυτη και αυθόρμητη ενεργητικότητα του 

παιδιού είναι η βάση της ανάπτυξης και της καλής υγείας του. 

Το παιχνίδι γεμίζει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του παιδιού αυτής της 

ηλικίας. Είναι το μέσο με το οποίο γνωρίζει τον εαυτό του, μαθαίνει για τους 

ανθρώπους, και τον κόσμο γύρω του, αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες και τα όρια 

του. Συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση του παιδιού. Τα παιδιά με το παιχνίδι 

μαθαίνουν να συνεργάζονται, να αναλαμβάνουν ευθύνες και ρόλους, μαθαίνουν να 

τηρούν και να σέβονται κανόνες. 

Στο Νηπιαγωγείο προγραμματίζουμε δραστηριότητες που στοχεύουν στην 

ολική κινητικότητα του παιδιού και προάγουν, σύμφωνα με το σκοπό της Φυσικής 

Αγωγής, τη σωματική, κοινωνική, συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη του 

παιδιού. Εξασφαλίζουμε ένα ασφαλές περιβάλλον, τον απαραίτητο εξοπλισμό και 

διευκολύνουμε τη συμμετοχή του παιδιού σε διάφορες δραστηριότητες και παιχνίδια 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες της ηλικίας του. 

iv) Μουσική 

Η Μουσική στο Νηπιαγωγείο σκοπεύει στην καλλιέργεια της αισθητικής 

ικανότητας και ευαισθησίας, στην κατανόηση και απόλαυση της μουσικής και στην 

απελευθέρωση της δημιουργικής ικανότητας των παιδιών. Κάθε παιδί φέρνει στο 

νηπιαγωγείο τα δικά του βιώματα, έχει τα δικά του ενδιαφέρονται και τις δικές του 

ικανότητες. Τονίζεται ότι όλα τα παιδιά έχουν μουσικές δυνατότητες και μπορούν να 

αναπτύξουν τις μουσικές ιδέες. 

Η ανάπτυξη της μουσικής αντίληψης και αναλόγων δεξιοτήτων εξαρτάται από 

την ποιότητα, ποικιλία και καταλληλότητα των μουσικών εμπειριών, όπως αυτές 

δίνονται μέσα και έξω από την τάξη. Η Μουσική στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να 

περιλαμβάνει ποιοτικά παιδικά τραγούδια και μουσική διαφόρων πολιτισμών. Όλα τα 

παιδιά πρέπει να βιώνουν κατάλληλες μουσικές εμπειρίες μέσα σε ένα ευχάριστο 

περιβάλλον. 
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Τα παιδιά χρειάζεται να αποκτήσουν μουσικές δεξιότητες σχετικές με τον 

έλεγχο, το χειρισμό και την παρουσίαση του ήχου (δηλαδή να ακούν, να τραγουδούν, 

να παίζουν και να συνθέτουν). 

Οι δεξιότητες περιλαμβάνουν: 

α. ακουστική αντίληψη και διάκριση των ήχων 

β. στοιχειώδη τεχνικό έλεγχο της φωνής και των οργάνων, ανάπτυξη και 

κατανόηση των μουσικών ιδεών. 

Σε κάθε μουσικό έργο που ακούν ή στην εργασία τη δική τους ή των άλλων τα 

παιδιά θα πρέπει να μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα μουσικά στοιχεία και να τα 

χρησιμοποιούν για να εκφράσουν τις μουσικές τους ιδέες. Ως τέτοια μουσικά 

στοιχεία στη δημιουργία κάθε μουσικού έργου μπορεί να είναι τα εξής: ήχος, χροιά, 

ένταση-διάρκεια, σιωπή, παλμός, ρυθμός, ταχύτητα. 

Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί κατάλληλο περιβάλλον. Διευκολύνει τα παιδιά με 

υλικά και με ποικίλες δραστηριότητες. Με προτάσεις και ερωτήσεις τα οδηγεί σε 

περαιτέρω μουσική εξερεύνηση. Ενεργοποιεί τα παιδιά να ακούν μουσική και να 

παίζουν «με τη μουσική», να βιώνουν ομαδικές μουσικές  εμπειρίες, να 

πειραματίζονται με τους ήχους, το τραγούδι, την κίνηση, με το παίξιμο οργάνων και 

τη «σημειογραφία» και να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες όπου είναι δυνατόν. 

Το τραγούδι και η χρήση της «σημειογραφίας» αποτελούν σημαντικές 

δραστηριότητες στις οποίες γίνεται συχνή αναφορά. 

Αν αναπτύσσεται με συνέπεια, το τραγούδι αποτελεί μια κεντρική πηγή για 

την εκτέλεση, τη σύνθεση- δημιουργία. Το υλικό (ρεπερτόριο) που επιλέγεται πρέπει 

να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες της φωνής της παιδικής ηλικίας. Στις μικρές 

ηλικίες θα πρέπει η έκταση των μελωδιών που θα χρησιμοποιηθούν να είναι 

περιορισμένη. Χρησιμοποιούμε τον όρο τον όρο «σημειογραφία» για να 

αναφερθούμε σε κάθε μέσο έκφρασης των στοιχείων της μουσικής σε γραπτή μορφή. 

Τα μικρά παιδιά αποκτούν μια ιδέα των μουσικών στοιχείων (π.χ. του 

υψηλού/χαμηλού, δυνατού/σιγανού, μεγάλης διάρκειας/μικρής διάρκειας κ.α.) μέσα 

από την επαναλαμβανόμενη παραγωγή και ακρόαση ήχων. Έτσι, για παράδειγμα, οι 

διαφορές στο ηχόχρωμα μπορούν να αποδοθούν με τη χρήση διαφορετικών 

χρωμάτων και οι διαφορές στη δυναμική (διαβαθμίσεις έντασης) με τη χρήση 

σχημάτων διαφορετικού μεγέθους (π.χ. μικροί και μεγάλοι κύκλοι). Μέσω τέτοιων 

αυτοσχεδιασμών και επινοήσεων τα παιδιά μπορούν να φτάσουν να ανταποκριθούν 

σ’ αυτήν την απαίτηση. 
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Η προσέγγιση της Μουσικής στο Νηπιαγωγείο πρέπει να εξασφαλίζει ότι η 

ακρόαση και η εφαρμογή της γνώσης και κατανόησης αναπτύσσονται μέσα από τις 

σχετιζόμενες δεξιότητες της εκτέλεσης (έλεγχος ήχων μέσω τραγουδιού και 

παιξίματος οργάνου), μουσικής δημιουργίας (δημιουργία και ανάπτυξη μουσικών 

ιδεών) και αξιολόγησης (εκτίμηση και αναθεώρηση της εργασίας τους) όπως αυτά 

αναλύονται στο πρόγραμμα. 

Τέλος, ο Πλάτωνας αναφέρει ως πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη του 

παιδιού στα πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού είναι το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι από 

τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή του παιδιού και ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια με 

αποτέλεσμα να αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι του νηπιαγωγείου 

όπως αναφέρεται και στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. 

Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες 

γωνιές και υπαίθριους χώρους επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται, να 

ανακαλύπτουν, να χρησιμοποιούν δημιουργικά υλικά και μέσα, να πειραματίζονται, 

να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να κοινωνικοποιούνται. 

Οι δραστηριότητες με αφορμή ευκαιριακά περιστατικά που προκαλούν το 

ενδιαφέρον των παιδιών προσφέρονται για μάθηση κα αξιοποιούνται με κατάλληλες 

διδακτικές παρεμβάσεις (π.χ. τα παιδιά αποφασίζουν να στείλουν μια κάρτα με ευχές 

στον άρρωστο φίλο τους). 

Οι οργανωμένες συναντήσεις ολόκληρης της τάξης καλύπτουν συνήθως 

κάποιο χρόνο του ημερήσιου προγράμματος. Σε αυτό το διάστημα τα παιδιά μπορεί 

να παίξουν ένα ομαδικό παιχνίδι, να τραγουδήσουν, να ακούσουν ένα παραμύθι ή μια 

ανακοίνωση από μια ομάδα παιδιών. Αυτές οι συναντήσεις θα πρέπει να είναι 

σύντομες για τα μικρότερα παιδιά. Οι συζητήσεις γύρω από διάφορα θέματα, ο 

σχεδιασμός εργασιών, η επεξεργασία δεδομένων και οι παρουσιαστές, είναι 

προτιμότερο να γίνονται με μικρές ομάδες εργασίας στις διάφορες «γωνιές» της 

τάξης (Διαθεμτικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, 2003). 

Το ΔΕΠΠΣ προσπαθεί να εγκαταλείψει το γνωσιοκεντρισμό και τη μετωπική 

διδασκαλία στην ελληνική προσχολική εκπαίδευση εισάγοντας καινοτόμους δράσεις 

με επίκεντρο το παιδί. Το θεωρητικό πλαίσιο βασίζεται σε μια ποικιλία θεωριών και 

απόψεων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων και διανοούμενων, καθώς και σε εκθέσεις 

και πορίσματα φορέων της εκπαίδευσης και διεθνών οργανισμών. Στο ΔΕΠΠΣ είναι 

φανερή η επίδραση των θεωριών του Dewey (δημοκρατική εκπαίδευση, λειτουργική 

γνώση/μέθοδος project), του Slavin (συνεργατική μάθηση) και των οικοδομιστών 
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Piaget και Vygotsky. Αυτό έχει ως συνέπεια να ενθαρρύνεται η αλληλεπίδραση των 

παιδιών μεταξύ τους, με τους ενήλικες αλλά και με το χώρο και τα υλικά.  

Κάθε άτομο αναπτύσσεται με το δικό του τρόπο, γι’ αυτό στόχος της 

νηπιαγωγού είναι να βοηθήσει το νήπιο να αναπτυχθεί σύμφωνα με την 

προσωπικότητα του. Υπάρχει πάντα χώρος σε μία τάξη για νήπια από διαφορετική 

προέλευση και διαφορετικές ικανότητες. Η νηπιαγωγός πρέπει αναγνωρίζει το 

γεγονός ότι το ένα παιδί διαφέρει από το άλλο και το καθένα έχει διαφορετικά 

ενδιαφέροντα. 

Ο στόχος που θέτει σε κάθε νήπιο διαφέρει λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές 

ικανότητες και δυνατότητες του. Κάθε νήπιο οφείλει να γίνεται αποδεκτό με το 

επίπεδο ανάπτυξης που διαθέτει και ταυτόχρονα να δέχεται την επιδοκιμασία της 

νηπιαγωγού και το σεβασμό της. 

Τα προγράμματα πρέπει να έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν το νήπιο να 

αναπτυχθεί ολόπλευρα σύμφωνα με το δικό του ρυθμό μάθησης, χωρίς πίεση μέσα 

στους προδιαγεγραμμένους κανόνες. Κάθε πρόγραμμα προσφέρει πολλές 

δυνατότητες ώστε να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες της κάθε ομάδας. Πρέπει να 

έχουν προβλεφθεί τα παιχνίδια που μπορεί να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς 

τρόπους, ώστε να επιτρέπουν σε κάθε νήπιο να κάνει διαφορετικά πράγματα 

κατώτερου ή ανώτερου νοητικού επιπέδου. 

2.2.1 Επιρροές του Πλάτωνα στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα 

 

Η ηθική και κοινωνική αγωγή των νηπίων που τη συναντούμε και στην εκπαίδευση 

του Πλάτωνα δεν κατέχει ξεχωριστή μαθησιακή περιοχή στο ΔΕΠΠΣ αλλά 

διαφαίνεται σε όλες τις περιοχές του. Η ηθική και κοινωνική αγωγή  συνίσταται κατά 

κύριο λόγο στην απόκτηση καλών συνηθειών, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση της 

διαμόρφωσης του χαρακτήρα τους. Και στην περίπτωση αυτή η διδασκαλία θα 

αποβλέπει όχι στην εντύπωση αφηρημένων ηθικών παραγγελμάτων ή κανόνων 

συμπεριφοράς αλλά στην καλλιέργεια της ευγένειας, τη καλοσύνης, της πειθαρχίας 

προς τους κανονισμούς του σχολείου και του σεβασμού των δικαιωμάτων των άλλων, 

της συνεργατικότητας και της αλληλοβοήθειας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με το 

ελεύθερο παιχνίδι, τις ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, τη συζήτηση. 

Σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη των παραπάνω είναι η νηπιαγωγός που με 

την προσωπικότητα της και την συμπεριφορά της απέναντι στα νήπια. Θα πρέπει να 

είναι ήρεμη, και στοργική απέναντι στα νήπια. 
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Επιπλέον,  μία κοινή περιοχή που συναντούμε τόσο στο ΔΕΠΠΣ όσο και στο 

εκπαιδευτικό σύστημα του Πλάτωνα είναι τα Μαθηματικά. Τα Μαθηματικά στον 

Πλάτωνα διακρίνονται σε: Αριθμητική, Γεωμετρία, Αστρονομία, Στερεομετρία και 

Αρμονική. Ο Πλάτωνας πίστευε πως ο φυσικός κόσμος είναι δυνατό να κατανοηθούν 

μόνο μέσα από τα Μαθηματικά. Τα Μαθηματικά προσφέρουν πρακτικές γνώσεις στη 

διοίκηση αλλά προετοιμάζουν το νου για τη φιλοσοφία, προσφέροντας γνώσεις στην 

αφηρημένη μορφή, στη μορφή της ιδέας (Ασπρουλάκης, 1979). Ο Πλάτωνας, 

αντιμετώπιζε την κοσμική τάξη ως μια μαθηματική δομή ή τουλάχιστον θεωρούσε 

ότι οι μαθηματικές αρχές απεικονίζουν την τάξη αυτή. Τα μαθηματικά για τον 

Πλάτωνα δεν είναι μια φυσική επιστήμη, πρόκειται για μια επιστήμη αφηρημένων 

δομών και εννοιών. Επιπλέον, τα Μαθηματικά, καλλιεργούν την ανθρώπινη λογική. 

Η ικανότητα να σκέφτεται κανείς λογικά βελτιώνει την ικανότητα του να διακρίνει 

και να επιλέγει σωστότερα. Τέλος, τα Μαθηματικά έχουν έντονα εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα. Στα Μαθηματικά δεν μπορεί κανείς να κρύβει την επιφανειακή γνώση 

του χρησιμοποιώντας σύνθετες και περίπλοκες λέξεις και παράξενη ορολογία. Τα 

Μαθηματικά πειθαρχούν το μυαλό το μυαλό και καλλιεργούν μια συγκεκριμένη 

μορφή μετριοπάθειας (Ακριβούλης, 2006). 

Ταυτόχρονα, παρατηρούμε πως και στις μέρες μας τα Μαθηματικά κατέχουν 

πολύ σημαντικό ρόλο από τα πρώτα κιόλας χρόνια του παιδιού. Τα Μαθηματικά 

διδάσκονται στο νηπιαγωγείο με πολύ απλές δραστηριότητες και μέσα που μπορούν 

να γίνουν κατανοητά στα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Με την πάροδο των χρόνων τα 

Μαθηματικά αρχίζουν να δυσκολεύουν ανάλογα με τη σχολική βαθμίδα που 

βρίσκονται τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά από τη 

νηπιακή κιόλας ηλικία να ερευνούν την ποσότητα, το ύψος, το βάρος και το βάθος, 

μετρώντας, ζυγίζοντας συγκρίνοντας και αντιπαραβάλλοντας ώστε να αποκτήσουν 

την αίσθηση της τάξης. Έννοιες όπως, «μεγάλος», «μικρός», «μεγαλύτερος», 

«μικρότερος», «ψηλός», «χαμηλός», «πλατύς», «στενός», «ίσος», γίνονται καλύτερα 

κατανοητές όταν έχουν την ευκαιρία να μετρήσουν και να συγκρίνουν τα αντικείμενα 

δυο άλλα νήπια, το ένα ψηλό και το άλλο κοντό, είτε δύο κομμάτια ξύλο 

τοποθετημένο οριζόντια ή  κάθετα. 

Μ’ αυτή την ευκαιρία η νηπιαγωγός μπορεί να παρουσιάσει ένα διάγραμμα να 

συνεχίσουν τη συζήτηση τους με αριθμούς για τα διαφορετικά αναστήματα τους. 

Διάφορα αντικείμενα όπως ξύλα, χαλίκια πιόνια, κουμπιά, κώνοι, όστρακα , παλιά 

ρολόγια είναι υλικά που μπορούν να προωθήσουν τη μαθητική σκέψη με τη μέτρηση 
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των παιδιών, με ίσο αριθμό φλιτζανιών και μπισκότων, κόβοντας ένα φρούτο, 

βρίσκοντας ένα ζευγάρι γαλότσες, ένα ζευγάρι γάντια, τοποθετώντας τα μολύβια 

μέσα στις θήκες τους με τρόπο που τα διάφορα μεγέθη και σχήματα να είναι χωριστά 

(Βαληνάκη, 1977).  

 

Κεφάλαιο 3ο  

3.1 Δραστηριότητες 

Δραστηριότητα 1η: Ρυθμός 

 

Επιλογή του θέματος 

Σύμφωνα με το ΔΕΕΠΣ, η Δημιουργία και Έκφραση περιλαμβάνει τα προγράμματα 

σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων σχετικών με τα Εικαστικά, το Θέατρο- 

Δραματική Τέχνη, Φυσική Αγωγή και τη Μουσική. 

Αυτά τα προγράμματα διατηρούν την αυτονομία τους, αλλά διαθέτουν και 

κοινούς κώδικες. Ενεργοποιούν τις φυσικές ικανότητες των παιδιών, συγκινούν, 

μαγεύουν, αφυπνίζουν την περιέργεια τους, κινητοποιούν τη φαντασία, ενθαρρύνουν 

την έκφραση, καλλιεργούν η δημιουργικότητα, και δίνουν ευκαιρίες για 

πειραματισμό με υλικά και τέχνες. 

Ο ρυθμός διαπνέει όλες τις δράσεις του ανθρώπου και αντανακλάται σε όλες. 

Επιλέχθηκε ως τίτλος, γιατί θεωρείται πλήρης και ακέραιος. Κάθε εκπαιδευτικός 

όμως μπορεί να επιλέξει δικό του τίτλο για να διαπραγματευτεί το ρυθμό με την τάξη 

του. Μικρές προτάσεις, γνωστές στα παιδιά, που παραπέμπουν κατευθείαν στο ρυθμό 

είναι π.χ. «τικ-τακ», «εμπρός-μαρς», «ένα, δύο, τρία, πάμε» κ.α. Η επιλογή του τίτλου 

είναι απόφαση κάθε εκπαιδευτικού και των παιδιών της τάξης του. 

 

Σχεδιασμός του θέματος 

Με το πρόγραμμα θεματικής προσέγγισης με θέμα ρυθμός, ανακαλύπτουμε 

αρχικά το ρυθμό στη φύση και στη συνέχεια στη ζωή του ανθρώπου σε απλά και 

καθημερινά πράγματα. Ανακαλύπτουμε εκ νέου γνωστά κάτω από το πρίσμα του 

ρυθμού και στη συνέχεια προχωράμε στις τέχνες, που είναι ο καθρέφτης της φύσης, 

της σκέψης και της ζωής. 
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Ψάχνοντας το ρυθμό στη μουσική, στο θέατρο, στην κίνηση, στο χορό και 

στην εικαστική τέχνη, αντιλαμβανόμαστε το μοίρασμα του χρόνου σε μικρά 

διαστήματα, αλλά και του χώρου ως συνέχεια και οπτικοποίηση των ρυθμικών 

μοτίβων.  

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις κύριες φάσεις. Η πρώτη είναι η φάση της 

διερεύνησης και κατανόησης του ρυθμού στη φύση και στο άμεσο και ευρύτερο 

περιβάλλον του παιδιού, η δεύτερη είναι η φάση της δημιουργίας και έκφρασης και η 

τρίτη φάση είναι η φάση που τα παιδιά παρουσιάζουν τις δράσεις τους σε μια τελική 

εκδήλωση. Με αυτό τον τρόπο, ο ρυθμός γίνεται αντιληπτός από τα παιδιά που 

κατανοούν μέσα από τις δικές τους καλλιτεχνικές δράσεις τους σε μια τελική 

εκδήλωση. Με αυτό τον τρόπο, ο ρυθμός γίνεται αντιληπτός από τα παιδιά και τον 

κατανοούν μέσα από τις δικές τους καλλιτεχνικές δράσεις.  

 

Εισαγωγή στο θέμα 

Τα παιδιά έχουν νιώσει από βρέφη ακόμη το ρυθμό. Από το νανούρισμα στην 

κούνια τους, όταν κινούνται σε μια ρυθμική ακόμη μελωδία, όταν τρέχουν και 

πηδούν στα παιχνίδια τους, όταν τραγουδούν κτλ. Οι εκπαιδευτικοί εκμεταλλεύονται 

τις εμπειρίες των παιδιών, ξεκινούν από αυτές και τις χρησιμοποιούν ως 

παραδείγματα. 

Προκαλούν τα παιδιά να ακούσουν ένα CD και τα παρακινούν να 

αναγνωρίσουν συγκεκριμένους ήχους και να τους περιγράψουν, όπως είναι ο 

φλοίσβος της θάλασσας, το θρόισμα του ανέμου, το μοτέρ μιας μηχανής κ.α. Στη 

συνέχεια, τα παιδιά ακούν τη βροχή, την ψιχάλα, σταγόνες να πέφτουν, περπάτημα, 

τρέξιμο, τους χτύπους της καρδιάς, τους χτύπους του ρολογιού κ.α., τους 

περιγράφουν με λόγια εστιάζοντας στην επανάληψη των μικρών όμοιων ήχων (τακ-

τακ, τικ-τικ κ.α.) και τους αναπαριστούν με σύμβολα, γραμμές και σχήματα. Ακόμα 

και το χτύπημα στην πόρτα είναι ρυθμικό. 

 

Επιδιώξεις 

 

Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος επιδιώκεται τα παιδιά: 

 Να μάθουν να παρατηρούν με προσοχή. 

 Να συνθέτουν και να αναλύουν φαινόμενα και καταστάσεις. 
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 Να μάθουν να συγκρίνουν, να προβληματίζονται, να μετρούν σωστά. 

 Να αναπτύξουν κριτική σκέψη. 

 Να μάθουν να καταγράφουν και να οργανώσουν τις γνώσεις που αποκτούν. 

 Να περιγράφουν με λόγια και με σύμβολα νέες γνώσεις. 

 Να αντιληφθούν βιωματικά την ύπαρξη του ρυθμού σε κάθε τους πράξη και 

να εντοπίσουν την ποικιλία των ρυθμικών μοτίβων σε όλες τις μορφές 

καλλιτεχνικής έκφρασης. 

 Να φιλοτεχνήσουν τις δικές τους δημιουργίες με διάφορες τεχνοτροπίες και 

υλικά, με βάση τους κανόνες του ρυθμού και της αρμονίας. 

 Να ευχαριστηθούν και να απολαύσουν τη δημιουργική διαδικασία αλλά και 

το αποτέλεσμα των δράσεων τους. 

 Να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας. Να 

δημιουργηθεί ευχάριστο κλίμα στις ομάδες και να αναπτυχθούν φιλικές 

σχέσεις. 

 Να καλλιεργηθεί η φαντασία και η δημιουργικότητα των παιδιών. 

 

Διάρκεια 

Το πρόγραμμα μπορεί να διαρκέσει αρκετό χρόνο, ανάλογα με το ενδιαφέρον 

των παιδιών. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολλές 

δραστηριότητες, που να σχετίζονται και με τις υπόλοιπες μαθησιακές περιοχές. 

 

Υλοποίηση του Θέματος 

 

Α’ Φάση 

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου επισκέπτονται την Α΄ τάξη του δημοτικού, για να 

μελετήσουν το «ρυθμικό» που περιλαμβάνεται στο βιβλίο των Εικαστικών της Α΄ 

τάξης του δημοτικού. Η ενότητα του βιβλίου που παρουσιάζει τον καλλιτέχνη Πάουλ 

Κλέε αναφέρεται ξεχωριστά στο ρόλο του ρυθμού στο εικαστικό έργο του 

καλλιτέχνη. Σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό του δημοτικού παρουσιάζουν το 

«ρυθμικό» του Κλέε (η παρουσίαση μπορεί να γίνει από τα παιδιά του δημοτικού), το 

προσεγγίζουν εικαστικά και το επεξεργάζονται. 

Τα παιδιά από τον ήχο βαδίζουν στην εικόνα. Οι πρώτες δραστηριότητες 

στηρίζονται αποκλειστικά στην αίσθηση της ακοής και στοχεύουν στην επιτυχή 

πρόσληψη των ήχων. Στη συνέχεια, τα παιδιά με την αίσθηση της όρασης εντοπίζουν 
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εικόνες και κατανοούν βαθύτερα την έννοια του ρυθμού και της επανάληψης ενός 

μοτίβου και στη συνέχεια ζωγραφίζουν το δικό του ρυθμικό έργο. 

Αποφασίζουν να ανακαλύψουν κι άλλους ρυθμούς στο άμεσο και έμμεσο 

περιβάλλον τους όλοι μαζί. Καταθέτουν τις προσωπικές τους εμπειρίες και η έρευνα 

επεκτείνεται και στο σπίτι με τη βοήθεια των γονιών. Τέλος, τα παιδιά χωρίζονται σε 

ομάδες για να προσεγγίσουν καλύτερα το θέμα τους. 

 

Β’  Φάση 

Στη Β’ Φάση τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού συνεργάζονται 

για να ανακαλύψουν το ρυθμό, εκφράζονται ελεύθερα και δημιουργικά και 

ανακαλύπτουν το ρυθμό που είναι κρυμμένος στη φύση, στη μουσική, στο χορό, στο 

λόγο, στη γραφή, στα έργα τέχνης, παντού.. 

 

Δραστηριότητες 

 

Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 Τα παιδιά αναζητούν επαναλαμβανόμενους ήχους στη φύση, τους 

ηχογραφούν και τους αναπαριστούν με σύμβολα (π.χ. κελάηδημα πουλιών, 

φωνές ζώων, βροχή, άνεμος κτλ.). 

 Συλλέγουν μορφές που αποτελούν ρυθμικά μοτίβα της φύσης, τις 

φωτογραφίζουν και τις σχεδιάζουν (π.χ. φύλλα δέντρων, ζώα, βότσαλα, 

πεταλούδες, πασχαλίτσες, παγόνια, ψάρια κτλ.). 

 Αναζητούν στο ανθρωπογενές περιβάλλον ρυθμικά μοτίβα στη διακόσμηση 

των σπιτιών (κουρτίνες, κεντήματα, υφάσματα, χαλιά, ποτήρια, ρολόγια κτλ) 

τα φωτογραφίζουν και τα σχεδιάζουν. 

 Ερευνούν το ευρύτερο ανθρωπογενές περιβάλλον. Καταγράφουν ήχους του 

δρόμου, φωτογραφίζουν κτίρια, γεφύρια, κτλ., μιμούνται αυτούς τους ήχους 

(π.χ. τα-τα-τα) και ανακαλύπτουν μέσα στις εικόνες στοιχεία που 

επαναλαμβάνονται (όροφοι, παράθυρα, πόρτες, μπαλκόνια κτλ.). 

 Ανακαλύπτουν μέσα στις γνωστές λέξεις επαναλαμβανόμενες συλλαβές και 

δημιουργούν ένα πρωτότυπο ρυθμικό γλωσσικό λεξικό με λέξεις όπως: μαμά, 

μπαμπά, γιαγιά, νονό, Νανά, γρι-γρι, δα-δα, γιογιό, κακά, κού-κου, Κική κ.α. 



32 
 

Επίσης, ανακαλύπτουν επαναλαμβανόμενες συλλαβές στις φωνές των ζώων, 

όπως: κο-κο, γαβ-γαβ, νιάου-νιάου, μπε-μπε, πι-πι-πι κτλ. 

Τα παιδιά αντιλαμβάνονται το σημαίνοντα ρόλο της επανάληψης ενός μικρού 

κομματιού, γνωρίζουν νέους όρους, ρυθμός, ρυθμικός, μοτίβο, καθώς και ότι η 

επανάληψη ενός στοιχείου δημιουργεί ρυθμό. Προχωρούν σε ανάλυση μιας εικόνας 

σε επιμέρους μικρότερα τμήματα και επανασυνθέτουν γνωστές εικόνες σε επιμέρους 

μικρότερα τμήματα και επανασυνθέτουν γνωστές εικόνες με τη βοήθεια αυτών των 

μικρών επαναλαμβανόμενων μοτίβων. 

 Αντιλαμβάνονται τον κόσμο μέσα από μικρά μοτίβα, που όλα μαζί 

συνταιριασμένα δίνουν την ενιαία όψη των μορφών. Πολλά εξάγωνα 

κολλημένα, γεμάτα μέλι.. ακόμα και οι μέλισσες εργάζονται με ρυθμό και 

τάξη! 

 Ο ρυθμικός ήχος κάθε σταγόνας (τακ, τακ, τακ) δημιουργεί τον ήχο της 

βροχής που ακούγεται στη στέγη. Τα παιδιά συνθέτουν από τα επιμέρους 

τμήματα του. Με τον τρόπο αυτό περνάνε από την αναλυτική μέθοδο στη 

συνθετική μέθοδο σκέψης και καλλιεργούν την κριτική τους ικανότητα. 

 

Β. ΜΟΥΣΙΚΗ 

 

Επιδιώξεις 

Κατά την υλοποίηση της δραστηριότητας αυτής επιδιώκεται τα παιδιά να 

μάθουν: 

 Να αναπαράγουν μουσικά ακούσματα με διάφορους τρόπους. 

 Να ανταποκρίνονται σε σωστά σήματα, σύμβολα, συνθήματα και οδηγίες. 

 Να εξερευνούν, να επιλέγουν, να ταξινομούν ήχους από διάφορες πηγές, 

συμπεριλαμβανομένης και της σιωπής (π.χ. ερευνούν διάφορους ήχους από το 

περιβάλλον ή από μουσικά όργανα). 

 Να ταξινομούν ηχογόνες πηγές σε κατηγορίες. 

 Να παρουσιάζουν μια ηχητική δημιουργία τους χρησιμοποιώντας τις φωνές 

τους. 

 Να ερευνούν, να επιλέγουν και να συνδυάζουν ήχους που παράγονται από τη 

φωνή, το σώμα (π.χ. παλαμάκια) και τα μουσικά όργανα, για να 

δημιουργήσουν απλές συνθέσεις. 
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 Να «αποθηκεύουν» τις μουσικές τους ιδέες και να τις μεταδίδουν στους 

άλλους χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα. 

 

Δραστηριότητες 

 

 Τα παιδιά ορίζουν ένα μαέστρο, συμφωνούν ποιες κινήσεις συμβολίζουν 

την παύση (χέρια ανοιχτά), τη σιωπή (δάχτυλα στο στόμα), την έναρξη 

(χέρια ψηλά), τη συνέχεια (χέρια σε κίνηση) και υπακούουν στις οδηγίες 

του. 

 Παράγουν ήχους με το σώμα και ηχογραφούν ή βιντεοσκοπούν τα 

παιχνίδια τους (ήχοι με τα πόδια, με τα χέρια, με τα δάχτυλα, με το στόμα, 

με τα χείλη). Διαπιστώνουν ότι ακόμα και το ελεύθερο χτύπημα ακολουθεί 

ένα ρυθμό. 

 Παράγουν ήχους με αντικείμενα που βρίσκουν στο σχολικό περιβάλλον 

(πόρτα, τραπέζια, ποτήρια, μπουκάλια, ξυλάκια, μπάλες, τζάμια 

παραθύρων κ.α.) και παίζουν με διαφορετικούς ρυθμούς. 

 Προβαίνουν σε διάφορους συνδυασμούς των παραπάνω ήχων, τους 

επαναλαμβάνουν και ηχογραφούν το αποτέλεσμα (στην αρχή χτυπούν δύο 

ήχους και στη συνέχεια προσθέτουν κι άλλους: τζάμι- ξυλάκι- τραπέζι- 

δάχτυλο, μπουκάλι- φωνή- πόρτα κτλ.). Με τη δραστηριότητα αυτή 

καλλιεργείται η φαντασία τους και δημιουργούν παίζοντας ρυθμικά 

μοτίβα, που καταλήγουν σε πρωτότυπες ηχητικές συνθέσεις. 

 Πειραματίζονται με τα μουσικά όργανα της τάξης, παρατηρούν τον ήχο 

που παράγει κάθε όργανο και μαθαίνουν να αναγνωρίζουν, συνδυάζουν 

ήχους από διαφορετικά μουσικά όργανα(ταμπουρίνο- φλογέρα- 

κουδουνάκια κ.α.). Συνεργάζονται με γονείς που γνωρίζουν μουσικά 

όργανα και έρχονται σε πρώτη επαφή με απλά στοιχεία της μουσικής, 

όπως το ρυθμό, το μέτρο, τις νότες, τα διαστήματα, το ύψος, την ένταση 

κτλ. Επίσης, ζητούν τη συνδρομή ενός μουσικού, προκειμένου να 

συστηματοποιήσει τις νέες γνώσεις και να βοηθήσει να δημιουργήσουν 

μια παιδική «ρυθμική» ορχήστρα. 

 Κατασκευάζουν μουσικά  όργανα με φυσικό και άχρηστο υλικό (καλάμια, 

ξυλάκια, βότσαλα, κοχύλια, βελανίδια, κουτιά, μπουκάλια, κ.α.), 
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εμπλουτίζουν τη μουσική γωνιά της τάξης και ολοκληρώνουν την 

ορχήστρα τους. 

 Προσπαθούν να συνοδεύσουν διάφορες κινήσεις τους με μουσικούς 

φθόγγους, π.χ. περπάτημα αργό (ολόκληρο), κανονικό (μισό), γρήγορο 

(τέταρτο), τρέξιμο (όγδοο), ήχους αργούς, γρήγορους, υψηλούς, χαμηλούς 

κτλ. και τις επαναλαμβάνουν. 

 Επιλέγουν διάφορα τραγούδια που τους αρέσουν, βρίσκουν το ρυθμό 

τους, τον χτυπούν με χέρια, πόδια και μουσικά όργανα και τραγουδούν. 

 

Γ. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 

Επιδιώξεις 

Μέσα από τις δραστηριότητες επιδιώκεται τα παιδιά: 

 Να μάθουν να τηρούν ορισμένους κανόνες. 

 Να αντιληφθούν μέσα από τα παιχνίδια και τις κινήσεις το ρυθμό. 

 Να μάθουν ότι ο χορός αποτελείται από συγκεκριμένα βήματα που 

επαναλαμβάνονται σε τακτικά διαστήματα. 

 Να κατανοήσουν ότι όλα τα αθλήματα θεμελιώνονται σε συντονισμένες 

ρυθμικές κινήσεις. 

 Να ευχαριστηθούν το παιχνίδι και να το συνδυάσουν με άλλες μορφές τέχνης. 

 

Δραστηριότητες 

 

 Με τη βοήθεια των γονέων τα παιδιά απομονώνουν τηλεοπτικές φάσεις από 

αθλήματα και σπορ και παρατηρούν αθλητές να κάνουν μπάσιμο στο 

μπάσκετ, ρίψεις σφαιρών, κολύμβηση, κωπηλασία, χορευτικές ασκήσεις 

ρυθμικής γυμναστικής, ενόργανη γυμναστική κ.α. Παρατηρούν προσεκτικά 

τις κινήσεις των αθλητών. Συνεργάζονται με γονείς και επαγγελματίες που 

ασχολούνται με τον αθλητισμό και επισημαίνουν όλα τα στοιχεία ενός 

αθλήματος που στηρίζονται στο ρυθμό, Κατανοούν ότι η ταχύτητα και η νίκη 

στην κωπηλασία επιτυγχάνονται με το συντονισμό και το σταθερό ρυθμό των 

κινήσεων κτλ. 

 Παίζουν παραδοσιακά παιχνίδια π.χ. «1,2,3 κόκκινο φως», «Πατητό», «Μέλι- 

γάλα- βούτυρο», «Περπατώ, περπατώ εις το δάσος όταν ο λύκος δεν είναι 
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εδώ», «Περνά περνά η μέλισσα» κ.α. Παρατηρούν ότι οι επαναλήψεις των 

λέξεων είναι απολύτως ρυθμικές. 

 Ακούν το ρυθμικά εμβατήρια, ακολουθούν το ρυθμό με τα χέρια και τα πόδια, 

κάνουν παρέλαση. 

 Ακούν διάφορα είδη μουσικής και δημιουργούν τις δικές τους χορογραφίες, 

ακολουθούν ο ρυθμό και τον αποδίδουν με βήματα, άλματα, στροφές, 

καθίσματα, σταματήματα και με όποιο άλλο τρόπο επιθυμούν. 

 Παιδιά και γονείς επιλέγουν παραδοσιακούς χορούς και δημιουργούν και 

δημιουργούν ένα χορευτικό συγκρότημα. Συνεργάζονται με τους μαθητές της 

Φυσικής Αγωγής του δημοτικού σχολείου, οι οποίοι τους μαθαίνουν να 

μετρούν τα βήματα των χορών που μαθαίνουν, να ακολουθούν το ρυθμό των 

χορών. Στο τέλος βιντεοσκοπούν τις δράσεις τους. 

 Χορεύουν με τα χέρια ή τα πέλματα των ποδιών γεμάτα χρώματα. Σε χαρτί 

του μέτρου αποτυπώνουν τα βήματα ενός χορού με τα χέρια ή τα πόδια 

βουτηγμένα σε δαχτυλομπογιές που έχουν αραιωθεί με νερό. Με αυτό τον 

τρόπο μπορούν να δουν τα βήματα του χορού, τα μικρά επαναλαμβανόμενα 

χορευτικά μοτίβα. 

 

Γ’ Φάση – Λήξη του προγράμματος 

Κάθε ομάδα αναλαμβάνει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ομάδα της 

Μουσικής συγκροτείται από την ορχήστρα, τους μουσικούς και τους τραγουδιστές, η 

ομάδα της Φυσικής Αγωγής αναλαμβάνει να παρουσιάσει κομμάτι των χορογραφιών 

και επιλεγμένους χορούς κ.α. Όλες οι ομάδες εργάζονται για να παρουσιάσουν το 

ρυθμό που ανακάλυψαν στη φύση, στο ανθρώπινο περιβάλλον, μέσα στο ίδιο τους το 

σώμα. 

Η τελική εκδήλωση δεν είναι μια στατική έκθεση αλλά μια έκθεση με εικόνες, 

κίνηση, χορό, μουσική, τραγούδι και λόγο. Πρόκειται για μια ζωντανή έκθεση, που 

προσκαλεί τον επισκέπτη να παρακολουθήσει από κοντά τις πρωτότυπες δημιουργίες 

των παιδιών του νηπιαγωγείου και της α΄ δημοτικού, οι οποίες στηρίχτηκαν στους 

νόμους του ρυθμού. Ο επισκέπτης ξαφνιάζεται ευχάριστα με τα κατορθώματα των 

παιδιών και τα απολαμβάνει (Κωτσαλίδου, 2011). 

 

Δραστηριότητα 2η: Τοποθέτηση και Προσανατολισμός 
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Στόχοι 

Α. Έννοιες: πάνω- κάτω, μπρος-πίσω 

1.Το παιδί προσδιορίζει τη θέση των αντικειμένων σε σχέση με το σώμα του (πάνω- 

κάτω, μπρος- πίσω του). 

2. Το παιδί προσδιορίζει τη θέση των αντικειμένων μεταξύ τους (μπρος από- πίσω 

από, πάνω από- κάτω από), με τον εαυτό του έξω από αυτά. 

3. Το παιδί προσδιορίζει τη θέση του εαυτού του σε σχέση με τα αντικείμενα 

(βρίσκομαι μπρος από- πίσω αυτό, πάνω από- κάτω από). 

 

Β. Έννοιες: δεξιά-αριστερά 

4. Το παιδί αντιλαμβάνεται τη διαφορά σε δύναμη και χρήση των δύο πλευρών του 

σώματος του. 

5. Το παιδί ονομάζει την ισχυρή πλευρά δεξιά και την άλλη αριστερή, και 

προσδιορίζει τη θέση των αντικειμένων σε σχέση με το σώμα του. 

6. Το παιδί προσδιορίζει τη θέση των αντικειμένων μεταξύ τους (δεξιά από- αριστερά 

από), με τον εαυτό του έξω από αυτά, με βάση συστήματα με τον ίδιο 

προσανατολισμό με το σώμα του. 

7. Το παιδί προσδιορίζει τη θέση του εαυτού του σε σχέση με τα αντικείμενα 

(βρίσκομαι δεξιά από- αριστερά από) με βάση συστήματα με διαφορετικό 

προσανατολισμό από το σώμα του. 

 

Γ. Έννοιες: δεξιά- αριστερά 

8. Το παιδί προσδιορίζει θέσεις με τις σύνθετες  έννοιες (μπρος από αυτό κι εκείνο, 

πάνω από αυτό και κάτω από εκείνο κλπ.). 

9. Το παιδί αναγνωρίζει και να αναπαριστά τις παραπάνω σχέσεις με μακέτες , σε 

εικόνες, σε σχήματα κλπ. 

 

Δραστηριότητες 

 

Α. Έννοιες: πάνω κάτω, μπρος-πίσω 

Βιωματικές Καταστάσεις με Σύστημα Αναφοράς του Παιδιού 

 Τα παιδιά προσανατολίζουν τα αντικείμενα σε σχέση με τον εαυτό τους με 

τοποθετήσεις και μετακινήσεις στη διάρκεια παιχνιδιών- δηλαδή βρίσκουν το 

μπρος-πίσω, πάνω- κάτω του σώματος τους είτε με αντίστοιχες εντολές από 
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τη νηπιαγωγό ή άλλο παιδί, π.χ. πάνω-κάτω τα χέρια, τη μπάλα, τις κορδέλες, 

τις σημαίες κλπ, είτε με ερωτήσεις στο πλαίσιο ενός σεναρίου, π.χ. ποιος 

βρίσκεται μπροστά μου, τι είναι πάνω από το κεφάλι μου, κάτω από το πόδι 

μου κλπ. Σ’ αυτές τις δραστηριότητες μπορεί να είναι γραμμική ή κυκλική, 

προκειμένου οι διάφορες τοποθετήσεις να βοηθήσουν τα παιδιά να 

δημιουργήσουν παραστάσεις για τους προσανατολισμούς των διαφόρων 

σωμάτων. 

 Τα παιδιά προσανατολίζονται με λέξεις που ακολουθούν από ένα παραμύθι, 

από το ρολογά κλπ. 

 Τα παιδιά δημιουργούν ομάδες για κάθε έννοια και εκτελούν τις αντίστοιχες 

εντολές. 

 Τα παιδιά προσανατολίζονται, σε σχέση με το σώμα τους, από που ακούγεται 

ο ήχος, από πού έρχεται το φως κλπ. Ιδιαίτερα για τον ήχο, η δραστηριότητα 

μπορεί να πραγματοποιηθεί με κλειστά μάτια, ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν 

νοερές εικόνες για τις διάφορες περιοχές του χώρου ως προς το σώμα τους. 

 Τα παιδιά παίζουν τυφλόμυγα με υποδείξεις, βρίσκουν κρυμμένους 

θησαυρούς με υποδείξεις. 

 Τα παιδιά μοιράζονται σε ομάδες όπου το καθένα έχει μια θέση. Κινούνται 

ελεύθερα στο χώρο στη διάρκεια ενός μουσικού κομματιού, και μετά 

ξαναβρίσκουν τη θέση τους λέγοντας «είχα μπροστά μου το Γιάννη και τη 

Μαρία». 

Βιωματικές και Εμπράγματες Καταστάσεις με Σύστημα Αναφοράς έξω από το Σώμα 

του Παιδιού 

 Τοποθετήσεις και μετακινήσεις παιδιών, αντικειμένων και παιχνιδιών πάνω 

στο τραπέζι, πίσω από τον πάγκο, μπροστά από το γραφείο κτλ. 

 Εφημεριδοπώλης: ένα παιδί είναι εφημεριδοπώλης, και πρέπει να δώσει τις 

εφημερίδες σύμφωνα με εντολές χώρου: π.χ. σε όσους βρίσκονται μπροστά 

από τους πάγκους ή ακόμα σε όσους έχουν ένα σημάδι πάνω στο τραπέζι τους 

κλπ. 

 Τοποθετήσεις αντικειμένων στο χώρο με οδηγίες όπως «βάλε τη μπάλα πάνω 

στο τραπέζι», σε μακέτες, σε κουκλόσπιτα κλπ. Αντίστοιχα παιχνίδια με τα 

προηγούμενα, με διαφορετικές εντολές. 

 Περιγραφή μετακινήσεων: που ήταν και που πήγε το παιδί; Που κρύφτηκε η 

κούκλα; 
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 Κληρώνεται ένα παιδί. Ένα άλλο παιδί πρέπει να βρει ποιο είναι με τη 

βοήθεια εξηγήσεων, όπως «είναι μπροστά από το Γιάννη, είναι πάνω στον 

πάγκο» κλπ. Κάθε φορά αποκλείονται μερικά παιδιά που έχουν και αυτά 

ανάλογες θέσεις. 

 Τοποθετούμε κάποια αντικείμενα μ’ έναν τρόπο. Τα παιδιά κλείνουν τα μάτια, 

κι όταν τ’ ανοίξουν πρέπει να βρουν τα αντικείμενα που άλλαξαν θέση. 

 Τοποθέτηση των αντικειμένων και επίπλων της τάξης για κάποια 

δραστηριότητα ή εκδήλωση και επαναφορά τους. 

 Κινήσεις και τοποθετήσεις με αντικείμενα, με μαριονέτες κλπ. Τοποθετήσεις 

αντικειμένων με βάση εντολές χώρου, όπως οι ταχυδρόμοι, το μανάβικο, το 

γκαράζ, με δύο εντολές. 

 Κατασκευές με εντολές ή με μοντέλο, όπως π.χ. σχηματισμοί κύβων: βάζω 

ένα κομμάτι κάτω και μετά ένα κομμάτι πάνω του, ένα μπροστά του κλπ. 

 

Βιωματικές Καταστάσεις με Σύστημα Αναφοράς έξω από το Σώμα του Παιδιού, 

ως προς το οποίο τοποθετείται το ίδιο το Παιδί. 

 Τα παιδιά τοποθετούνται σε μια διάταξη με βάση κάποια εντολή ή 

παραμύθι, π.χ. ζώα και φωλιές, μπροστά από τους πάγκους, κάτω από τα 

τραπέζια. Οι θέσεις των παιδιών πρέπει να είναι ποικίλες. 

 Ζευγάρια παιδιών τοποθετούνται το ένα ως προς το άλλο όπως στο 

παιχνίδι «Δέντρα και Σκίουροι». Τα παιδιά-δέντρα μένουν ακίνητα, ενώ 

τα παιδιά-σκίουροι πρέπει να τοποθετηθούν μπρος ή πίσω, πάνω ή κάτω 

από τα δέντρα. 

 Κρυμμένος θησαυρός με εντολές.  

 

Β. Έννοιες: δεξιά- αριστερά 

 

Βιωματικές Καταστάσεις για την Κατανόηση της Ισχυρής Πλευράς και την Ονομασία 

της 

 Τα παιδιά διαδοχικά με το δεξί και το αριστερό, ρίχνουν μια μπάλα, 

κλοτσούν, πηδούν, κουτσό, χτυπούν ένα ρυθμό, κουβαλούν, ζωγραφίζουν. 

 Γεμίζουν ένα ποτήρι με νερό, ανοίγουν μ’ ένα κλειδί, βάζουν ένα αντικείμενο 

πάνω στο άλλο, κόβουν με το ψαλίδι, τσαλακώνουν σε μια μπάλα ένα χαρτί, 

γεμίζουν με πλαστελίνη σε σχήμα. 
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Βιωματικές Καταστάσεις για την Ονομασία των Δύο Χεριών και Πλευρών 

 Κινητικά παιχνίδια με το δεξί ή το αριστερό χέρι κρυμμένο ή με σημάδι ή 

αργότερα χωρίς: σκύβω δεξιά, σηκώνω δεξιά μπάλα, το δεξί χέρι στο 

αριστερό πόδι, πιάνω με το δεξί, χαιρετώ με το δεξί κλπ, σε γραμμική 

διάταξη, απέναντι, κυκλικά. 

 Μια μύγα «ζζζ» που βρίσκεται στο δεξί δάχτυλο στέκεται πάνω στο δεξί μάτι, 

στο δεξί πόδι, στον αριστερό ώμο κλπ. 

 Τα παιδιά είναι πελεκάνοι που σηκώνουν το ένα ή το άλλο πόδι. 

 Χορεύουν ένα τραγούδι και πιάνονται με το δεξί ή με το αριστερό χέρι, 

σηκώνουν το δεξί- αριστερό πόδι. 

 Τα παιδιά σχηματίζουν μια σαρανταποδαρούσα, βρίσκονται το ένα πίσω από 

το άλλο και κουνάν όλα μαζί το αριστερό και δεξί χέρι, πόδι κλπ. Μια στολή 

που ενώνει όλα τα παιδιά διευκολύνει τον έλεγχο. 

 Τα παιδιά πιάνουν ένα σχοινί με το δεξί χέρι, μετά με το αριστερό, και μετά 

ορίζουν όπως το έχουν κρατήσει. 

 

Βιωματικές Καταστάσεις για τον Εντοπισμό του «Δεξιού- Αριστερού» 

Προσανατολισμού  

 Τα παιδιά είναι αυτοκινητάκια που κινούνται μπρος από τον τροχονόμο και 

κινούνται είτε δεξιά είτε αριστερά (το ένα πίσω από το άλλο). 

 Τα παιδιά είναι αεροπλανάκια (μοτοσικλέτες) που κινούνται με μουσική στο 

χώρο και στρίβουν δεξιά και αριστερά γέρνοντας αντίστοιχα. Είναι 

σκορπισμένα στο χώρο ώστε να αλλάζουν για το καθένα οι προσανατολισμοί. 

 Τα παιδάκια είναι τρενάκια που κινούνται πάνω στις σιδηροδρομικές 

γραμμές, και στις διασταυρώσεις πάνε δεξιά ή αριστερά όπως ορίζει ο 

σταθμάρχης. 

 

Βιωματικές Καταστάσεις για την Αντισυμμετρικότητα του Προσανατολισμού στις 

Σχέσεις  Δεξιά- Αριστερά 

 Ίδιες δραστηριότητες αλλά σε άλλα πρόσωπα ή πράγματα , αρχικά παράλληλα 

με το παιδί και μετά απέναντι. Για να υποβοηθήσουμε το διαχωρισμό και να 

εντοπίσουν τα παιδιά ότι τα δεξιά-αριστερά πάνε ακριβώς αντίστροφα από τα 

συστήματα αναφοράς βρίσκονται το ένα απέναντι στο άλλο, μπορούμε, όπως 
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και πριν, να κάνουμε μια σειρά δραστηριότητες με το ένα ή το άλλο χέρι 

κρυμμένα ή τις πλευρές σημαδεμένες, ή με μια στολή που διαχωρίζει τις δύο 

πλευρές. 

 

Γ.  Σύνολο Εννοιών  

 

Σύνθετες Έννοιες σε Βιωματικές Καταστάσεις 

 Οι προηγούμενες δραστηριότητες γίνονται πιο σύνθετες όταν περιλαμβάνουν 

συνδυασμούς εννοιών, όπως ο κρυμμένος θησαυρός (βρίσκει τη θέση του ή τη 

θέση των αντικειμένων), ή αλλαγή θέσης αντικειμένων (που ήταν; που είναι 

τώρα;), η αλεπού και η κότα στο κουκλοθέατρο (η αλεπού κρύβεται και τα 

παιδιά βοηθούν την κότα να τη βρει), το μανάβικο (τα παιδιά μοιράζουν 

ψώνια στα σπίτια με εντολές χώρου ως προς κάποιο σύστημα αναφοράς 

εξωτερικό: «Να το δώσεις στο σπίτι που είναι μπροστά και αριστερά από το 

μανάβικο»), καθρέφτες. 

 

Σύνθετες Έννοιες όπου τα Παιδιά αναγνωρίζουν τις Σχέσεις σε Αναπαραστάσεις 

 Τοποθετήσεις και μετακινήσεις σε εικόνες και σχήματα. Που πετούν τα 

πουλιά; Που κοιτούν τα ζώα; Που βρίσκεται η πεταλούδα; Που βρίσκεται το 

μπαλόνι; 

 Τα παιδιά βρίσκουν ένα στοιχείο σε μια εικόνα από τη θέση του. 

 Ξεχωρίζουν τα όμοια από τα ανόμοια, ως προς τη θέση, αντικείμενα σε 

εικόνες (έννοιες πάνω-κάτω, μπροστά-πίσω).   

 Βάζουν αυτοκόλλητα ή σύμφωνα με εντολές , βάφουν τα πάνω, τα αριστερά, 

κλπ. 

 Τα παιδιά παίζουν το παιχνίδι των εικόνων, όπου ζωγραφίζουν μια εικόνα με  

αντικείμενα των οποίων οι αμοιβαίες σχέσεις περιγράφονται από τη 

νηπιαγωγό ή άλλο παιδί. (Τζεκάκη, 1998) 

 

Δραστηριότητα 3η: Κοινά και μη Κοινά Χαρακτηριστικά Αντικειμένων, 

Ομαδοποιήσεις, Ταξινομήσεις 
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Στόχοι 

1. Το παιδί δημιουργεί συλλογές- κλάσεις ομοίων αντικειμένων με βάση μια 

ιδιότητα, και αναγνωρίζει αν ένα αντικείμενο ανήκει ή όχι στη συλλογή. 

2. Το παιδί χωρίζει μια συλλογή αντικειμένων σε μικρότερες συλλογές με βάση 

ένα κριτήριο δεδομένο. 

3.  Το παιδί χωρίζει μια συλλογή αντικειμένων σε διαφορετικές συλλογές όταν 

χρησιμοποιεί διαφορετικά κριτήρια. 

4. Το παιδί χωρίζει μια συλλογή αντικειμένων σε μικρότερες συλλογές όταν 

χρησιμοποιεί διαφορετικά κριτήρια. 

5. Το παιδί χωρίζει μια συλλογή αντικειμένων σε μικρότερες συλλογές 

χρησιμοποιώντας διαφορετικά, διαδοχικά κριτήρια. 

6. Το παιδί δημιουργεί μια καινούργια συλλογή αντικείμενων ξεκινώντας από 

άλλες, κι επιλέγοντας τα στοιχεία που έχουν και τη μια και την άλλη ιδιότητα. 

7. Το παιδί δημιουργεί μια καινούργια συλλογή αντικείμενων ξεκινώντας από 

άλλες, κι επιλέγοντας τα στοιχεία που έχουν τη μία ή την άλλη ιδιότητα. 

8. Το παιδί δημιουργεί μια καινούργια συλλογή αντικειμένων ξεκινώντας από 

μιαν άλλη, κι επιλέγοντας τα στοιχεία που δεν έχουν τη συγκεκριμένη 

ιδιότητα. 

 

Δραστηριότητες 

 

Βιωματικές και Έμπρακτες Καταστάσεις για τη Δημιουργία μιας Ομάδας 

 Το παραμύθι με άσχημο παπί εισάγει στην έννοια της ιδιότητας και 

της ομάδας. 

 Τα παιδιά εντοπίζουν όμοια από ανόμοια αντικείμενα και σχηματίζουν 

συλλογές ομοίων πραγμάτων με βάση τα δικά τους χαρακτηριστικά 

π.χ. αυτούς που έχουν καστανά μαλλιά ή αυτούς που έχουν μπλε 

μάτια. 

 Τα παιδιά σχηματίζουν συλλογές ομοίων πραγμάτων από αντικείμενα 

που τα ξεχωρίζουν με βάση κάποιο χαρακτηριστικό π.χ. τα κόκκινα 

βιβλία, τα παιχνίδια που κυλούν, τα ξύλινα έπιπλα, τα έπιπλα κατά 

δωμάτιο, τα είδη ζώων, τα είδη φυτών. 
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Αναπαραστατικές καταστάσεις για τη Δημιουργία Ομάδας 

 Οι εικόνες από τα παραμύθια, τα περιοδικά και τα βιβλία δίνουν πλούσιο 

εικονομορφωτικό υλικό για την παρατήρηση ιδιοτήτων και τη δημιουργία 

ομάδων. 

 Δίνονται ομάδες και ζητείται από τα παιδιά να βρουν με ποιο χαρακτηριστικό 

είναι φτιαγμένες. 

 Τόμπολα ταύτισης. Memory ομοιότητας. 

 

Καταστάσεις για το Χωρισμό μιας Συλλογής σε Μικρότερες με Κριτήριο 

Δεδομένο 

 Τα παιδιά χωρίζονται σε υπό-ομάδες τα ίδια με βάση τα φυσικά τους 

χαρακτηριστικά. 

 Χωρίζουν σε συλλογές τα κομμάτια από δύο παιχνίδια ανακατεμένα, 

χωρίζουν αντικείμενα με βάση το χρώμα ή το μέγεθος κλπ. 

 Χωρίζουν σε συλλογές εικόνες αντικειμένων ,π.χ. οικογένειες χρωμάτων ή 

σχημάτων, κατηγορίες σημάτων οδικής κυκλοφορίας, κατηγορίες ρούχων, 

ζώων, φυτών, τα λογικά μπλοκ, το οικοδομικό υλικό. Σε όλες αυτές τις 

περιπτώσεις ο χωρισμός είναι δεδομένος από το ίδιο το υλικό για παράδειγμα, 

τα σήματα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες με βάση το σχήμα τους. 

 

Καταστάσεις για το Χωρισμό μιας Συλλογής σε Μικρότερες με Κριτήριο που 

επιλέγεται 

 Τα παιδιά οργανώνουν ανακατεμένα αντικείμενα για να μπορούν να τα βρουν 

ευκολότερα κα να τα χρησιμοποιήσουν π.χ. τα γραφικά είδη κατά κατηγορίες, 

τις χάντρες κατά χρώμα, τα μολύβια κατά μέγεθος, τα λογικά μπλοκ κατά 

σχήμα κλπ. Τακτοποιούν το υλικό (μπογιές, μαρκαδόροι, ψαλίδια, χαρτιά 

κλπ.), το μπακάλικο, τις γωνιές. 

 Χωρίζουν σε συλλογές εικόνες αντικειμένων και ζωγραφιές. Για το χωρισμό 

συζητούν για την επιλογή του κριτηρίου και τη σκοπιμότητα αυτής της 

επιλογής. 

 

Καταστάσεις για το Χωρισμό μιας Συλλογής σε Μικρότερες με Διαφορετικά 

Κριτήρια 
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 Τα παιδιά, αφού συγκρίνουν τους χωρισμούς σε συλλογές που 

πραγματοποίησαν, επανοργανώνουν τις ίδιες συλλογές με διαφορετικά 

κριτήρια, και κατά συνέπεια δημιουργούν νέες συλλογές για παράδειγμα, αν 

είχαν χωρίσει τα λογικά μπλοκ κατά σχήμα, τώρα τα χωρίζουν κατά μέγεθος. 

Έχουν την ευκαιρία να «κοιτάξουν» τα αντικείμενα με τα οποία ασχολήθηκαν 

με διαφορετικό τρόπο, κι επίσης να παρατηρήσουν ότι αυτός ο χωρισμός 

μπορεί να γίνει και διαδοχικά. 

 

Καταστάσεις για το Χωρισμό μιας Συλλογής σε Μικρότερες με Διαφορετικά 

κριτήρια 

 Τα παιδιά μπορούν τώρα να χωρίσουν σε συλλογές με δύο κριτήρια, 

διαδοχικά συγχρόνως και να δημιουργήσουν έτσι ιεραρχικές κλάσεις π.χ. 

σχήμα κι χρώμα, υλικό και χρήση, μέγεθος και χρήση κλπ. Τα διαδοχικά 

κριτήρια μπορούν να είναι δύο ή και τρία ακόμα. Αφήνουμε ακόμη γενικά την 

ευκαιρία στο παιδί να προβληματιστεί μόνο του για αυτά. 

 

Καταστάσεις για τη Δημιουργία μιας Συλλογής από Στοιχεία άλλων που έχουν 

και τη Μία και την Άλλη Ιδιότητα 

 Τα αντικείμενα είναι χωρισμένα σε συλλογές. Τα παιδιά βρίσκουν από αυτά 

τα αντικείμενα εκείνα που έχουν τη μία και τη άλλη ιδιότητα, π.χ. τα ρούχα 

έχουν χωριστεί σε αντρικά και σε γυναικεία και στη συνέχεια σε είδη 

(καπέλα, παντελόνια κλπ). Βρίσκουν αυτά που είναι αντρικά καπέλα ή 

γυναικείες μπλούζες. 

 Τα λογικά μπλοκ είναι χωρισμένα κατά σχήματα, χρώματα και μέγεθος. Τα 

παιδιά βρίσκουν τα μεσαία κόκκινα τρίγωνα. 

 Αντίστοιχα με χάντρες κι άλλο παρόμοιο υλικό. 

 

Καταστάσεις για τη Δημιουργία μιας Συλλογής από Στοιχεία Άλλων που 

έχουν τη Μία ή την Άλλη Ιδιότητα 

 Τα παιδιά επανεξετάζουν τις συλλογές που έχουν δημιουργήσει, π.χ. τα ρούχα 

που τα φοράμε στο κεφάλι κι αυτά που φοράμε στα χέρια. Σχηματίζουν μια 

καινούργια συλλογή που έχει ή αυτά που φοράμε στα χέρια. 
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 Όμοια δραστηριότητα με τα σχήματα: τα απιδιά βρίσκουν, για παράδειγμα, 

αυτά που είναι κόκκινα ή κύκλοι (το συγκεκριμένο σύνολο θα έχει όλα τα 

κόκκινα σχήματα και όλους τους κύκλους, ανεξάρτητα από το χρώμα). 

 Όμοια δραστηριότητα με τις χάντρες: να βρεθούν οι μεσαίες ή κόκκινες. 

 

Καταστάσεις για τη Δημιουργία μιας Συλλογής με Στοιχεία που δεν έχουν την 

Ιδιότητα. 

 Τα παιδιά βρίσκουν σε μια συλλογή τα αντικείμενα που δεν έχουν την 

ιδιότητα (ποιοι είναι «οι άτακτοι»;). Βρίσκουν τα παράταιρα σε κόμιξ 

ανακατεμένα ή παραμύθια ανακατεμένα, π.χ.  η Χιονάτη στα Στρουμφάκια, ο 

Μίκυ Μάους στη Ζούγκλα του Μόγλι. 

 Τα παιδιά σχηματίζουν συλλογές με αντικείμενα π.χ. που δεν είναι κόκκινα, 

που δεν είναι τρίγωνα, ζώα που δεν πετούν, πράγματα που δεν τρώγονται κλπ. 

 Χρωματίζουν σε ζωγραφιές ή εικόνες αντικείμενα που δεν έχουν μια ιδιότητα. 

 Παίζουν παιχνίδια  με ευρέσεις αντικειμένων που δεν έχουν μια ιδιότητα. 

 Παίζουν παιχνίδια με ευρέσεις αντικειμένων που δεν έχουν μία και δύο 

ιδιότητες π.χ. δεν είναι ούτε ξύλινο ούτε κόκκινο τι είναι; (Τζεκάκη, 1998)     

 

Δραστηριότητα 4η: Ήχοι φωνημάτων 

 

Στόχος: Να ενισχυθεί η ακουστική αντίληψη και η αφηγηματική ικανότητα των 

παιδιών. 

Υλικά: Καρτέλες με ονόματα των παιδιών, διάφορα αντικείμενα 

 

Οργάνωση και Περιγραφή Δραστηριότητας 

Ο/Η νηπιαγωγός έχει τοποθετήσει σ’ ένα κουτί διάφορα αντικείμενα. Ορίζει 

ένα παιδί να δείχνει και να ονομάζει συγχρόνως ένα ένα τα αντικείμενα. Τα υπόλοιπα 

παιδιά ακούγοντας το όνομα και βλέποντας το αντικείμενο, προσπαθούν να 

αντιληφθούν αν το πρώτο φώνημα ταιριάζει με το όνομα τους π.χ. καπέλο 

(αντικείμενο)-Κατερίνα. 

Στη συνέχεια κάθε παιδί που βρίσκει ότι το πρώτο φώνημα του αντικειμένου 

που βλέπει να δείχνει ο συμμαθητής του αντιστοιχεί στο δικό του όνομα 

κατευθύνεται στον πίνακα αναφοράς, όπου βρίσκει τα ονόματα όλων των νηπίων, και 

δείχνει το όνομα του. Ο/Η νηπιαγωγός μπορεί τότε να γράψει στον πίνακα τη λέξη 
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του συγκεκριμένου κάθε φορά αντικειμένου (π.χ. καπέλο) και δίπλα το αντίστοιχο 

όνομα του παιδιού (π.χ. Κατερίνα) ώστε τα παιδιά να δουν και τη γραπτή αντίστοιχα 

 Έπειτα τα παιδιά ενθαρρύνονται από τη νηπιαγωγό να καταθέσουν 

προσωπικές εμπειρίες με βάση το αντικείμενο που αντιστοιχεί στο όνομα του 

καθενός, π.χ.: 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Το καλοκαίρι όταν πηγαίνω στην παραλία, φοράω καπέλο. Μια μέρα 

όμως που φυσούσε ο αέρας το πήρε και το έριξε στη θάλασσα. 

Σαν παραλλαγή μπορεί να προκύψει η ανακάλυψη αντικειμένων μέσα στην 

αίθουσα με αρχικούς φωνητικούς ήχους όμοιους με αυτούς των ονομάτων των 

παιδιών. 

Αφετηρία επίσης για το παιχνίδι των φωνημάτων μπορεί να δώσουν και οι 

διάφοροι ήχοι που εντοπίζουν τα παιδιά σε κάποιον ομαδικό περίπατο π.χ. «Ζζζζ» η 

μέλισσα στο πάρκο-«Ζ» όπως το όνομα της ζωής. (Χ. Καρακασνάκη, 2008) 

 

Δραστηριότητα 5η: Στο Μουσείο 

  

Στόχος: Να εξασκηθούν τα παιδιά στην παρατήρηση. 

Υλικά: Ενημερωτικό φυλλάδιο, αφηγηματικό κείμενο, μαρκαδόροι, εκμαγεία. 

 

Οργάνωση και Περιγραφή Δράσης 

Αφορμή γι’ αυτή τη δραστηριότητα μπορεί να δώσει κάποιο παιδί που θα 

φέρει στο νηπιαγωγείο ένα ενημερωτικό φυλλάδιο από κάποιο μουσείο που 

επισκέφθηκε κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής με την οικογένεια του. Τα παιδιά 

παρατηρούν το φυλλάδιο με τα εκθέματα και τις μακέτες του μουσείου. 

Αναπτύσσεται συζήτηση για όσα βλέπουν και ανασύρονται με ερωτήσεις εκ μέρους 

του νηπιαγωγού οι ήδη βιωμένες εμπειρίες τους για μουσειακούς χώρους. 

Προκύπτει έτσι η πρόταση να επισκεφθούν με το σχολείο κάποιο μουσείο. 

Ο/Η νηπιαγωγός προτρέπει τα παιδιά να συγκεντρώσουν πληροφορίες από τους 

γονείς τους για μουσεία που τυχόν υπάρχουν στην περιοχή. Από τις πληροφορίες που 

συγκεντρώνουν και συζητούν στην «παρεούλα» αποδεικνύεται πως υπάρχουν δύο, 

π.χ. μουσεία: εκείνο με τις παλιές στολές των παππούδων και το άλλο με τα 

αγάλματα. Με τη μέθοδο της συζήτησης γίνεται αναφορά στις διαφορές των 

μουσείων. Προκύπτει ενδεχομένως προβληματισμός σχετικά με το ποιο μουσείο να 

επισκεφθούν και γιατί. Τα παιδιά αναπτύσσουν τις απόψεις τους και 
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επιχειρηματολογούν για τις προτιμήσεις τους. Τελικά αποφασίζεται π.χ. η επίσκεψη 

στο αρχαιολογικό μουσείο εξαιτίας της ιστορίας Ο Πλούτος του Αριστοφάνη από τη 

Σ. Ζαραμπούκα, που διάβασαν πρόσφατα. 

Μετά από τη σχετική οργάνωση πραγματοποιείται η επίσκεψη, κατά την 

οποία τα παιδιά παρατηρούν και φωτογραφίζουν τα εκθέματα. Συγχρόνως εκφράζουν 

τις εικασίες και τις απόψεις τους. Στον ελεύθερο χώρο του μουσείου μπορούν να 

δραματοποιήσουν τον Πλούτο. 

Με την επιστροφή τους ο καθένας ζωγραφίζει ένα άγαλμα. Τις ζωγραφιές και 

τις φωτογραφίες τις τοποθετούν στο ταμπλό. Καλούν την Α’ τάξη του δημοτικού 

σχολείου και βάσει τις μακέτας που έχουν κατασκευάσει, επιχειρούν μια ξενάγηση 

στο χώρο του μουσείου. Στη συνέχεια κάθε παιδί δίνει πληροφορίες και περιγράφει 

το έκθεμα που επέλεξε να ζωγραφίσει, αιτιολογώντας την επιλογή του. Αντί για 

ζωγραφική των εκθεμάτων μπορεί κάθε παιδί να δημιουργήσει κάτι δικό του με 

εκμαγεία έτοιμα (από πλαστικές κούκλες, μάσκες κτλ). 

   Παραλλαγή: Με αφορμή το στήσιμο παραδοσιακής γωνιάς στο χώρο του 

νηπιαγωγείου, τα παιδιά συγκεντρώνουν διάφορα αντικείμενα από τον «καιρό του 

παππού». Κάθε παιδί φέρνει κάποιο αντικείμενο και το παρουσιάζει δίνοντας 

πληροφορίες γι’ αυτό. <αφού στηθεί η γωνιά, καλούν τους γονείς και την 

παρουσιάζουν αναλαμβάνοντας το κάθε παιδί να περιγράψει ένα συγκεκριμένο 

αντικείμενο (υλικό και τρόπο κατασκευής του, χρησιμότητα κλπ) (Χ. Καρακασνάκη, 

2008). 

 

 

Δραστηριότητα 6η: Εφημερίδες 

 

Στόχος: Να γνωρίσουν τα παιδιά και να έλθουν σε επαφή τα παιδιά με ένα 

διαφορετικό είδος κειμένου από το γραπτό λόγο που έχουν συνηθίσει και να 

καταλάβουν ότι αυτό το συγκεκριμένο είδος λόγου μεταφέρει μηνύματα με 

διαφορετικό τρόπο, που χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς λόγους. 

Υλικά: Διάφορε εφημερίδες (πολιτικές, αθλητικές, οικονομικές, μαθητικές κλπ.). 

 

Οργάνωση και Περιγραφή Δραστηριότητας 

Ο/Η νηπιαγωγός παρακινεί τα παιδιά να παρατηρήσουν και να ξεφυλλίσουν 

τις εφημερίδες που έχει τοποθετήσει στη γωνιά παρατήρησης. Με ερωτήσεις αρχίζει 
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η συζήτηση κα η διατύπωση υποθέσεων γύρω από το μέγεθος του εντύπου, τα θέματα 

που περιέχει καθεμία εφημερίδα, το όνομα της και το τι μπορεί να είναι γραμμένο 

στις σελίδες της. Βρίσκουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των εφημερίδων. Τις 

ξεφυλλίζουν σχολιάζοντας τις φωτογραφίες. Παρατηρούν το μέγεθος των 

τυπογραφικών στοιχείων. Ερωτώνται για τα θέματα γύρω από τα οποία τους 

πληροφορεί η κάθε εφημερίδα. Διαβάζονται οι μεγάλοι τίτλοι και το όνομα της κάθε 

εφημερίδας. 

Τα παιδιά εκφράζουν τις απόψεις τους αναφορικά με κάποιες ειδήσεις που 

άκουσαν από τους γονείς τους ή την τηλεόραση, αναφέρουν τις συνήθειες της 

οικογένειας, αν διαβάζουν και οι δύο γονείς τους ή μόνο ο μπαμπάς, τι διαβάζει η 

μαμά. 

Εντοπίζουν και κόβουν τους τίτλους των εφημερίδων τους οποίους και 

τοποθετούν στον πίνακα ανάγνωσης. Ο/Η νηπιαγωγός θέτει την ερώτηση: τι νομίζετε 

ότι γράφει εδώ; και τα παιδιά προσπαθούν να θυμηθούν το όνομα της κάθε 

εφημερίδας και το περιεχόμενο της. 

Καλό είναι να περιοριστεί η νηπιαγωγός στην αρχή σε λίγους τίτλους 

εφημερίδων και στη συνέχεια να προσθέτει και άλλους για να ανεβάσει το βαθμό 

δυσκολίας (Χ. Καρακασνάκη, 2008). 

 

Δραστηριότητα 7η: Ρυθμικά Χτυπήματα 

 
Στόχοι:  

 Ανάπτυξη ελευθερίας των κινήσεων  

 Συνειδητοποίηση στις χρονικές αλλαγές των κτυπημάτων και τις αλλαγές 

στην ένταση του ήχου. 

 

Υλοποίηση Δραστηριότητας 

Στην αρχή η νηπιαγωγός ξεκινάει με σταθερά χτυπήματα σε τέταρτα 

αλλάζοντας την ένταση. Στα κτυπήματα πρέπει να διατηρηθεί ένας χρόνος σταθερός 

μέχρι να συγχρονιστούν οι κινήσεις όλων των παιδιών ή τουλάχιστον των 

περισσότερων. Μετά κάνουμε αλλαγές στο χρόνο, χρησιμοποιώντας μεγάλες και 

αργές κινήσεις για τους δυνατούς ήχους και μικρές και ελαφριές κινήσεις για τους 

απλούς. 
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Στα ρυθμικά κτυπήματα κατ’ αρχήν χρησιμοποιούμε ένα είδος ηχητικής 

κίνησης π.χ. τα παλαμάκια. Αργότερα τα κτυπήματα είναι δυνατό και πρέπει να 

γίνονται σε συνδυασμό ηχητικών κινήσεων (Σέργη, 1985). 

 

Δραστηριότητα 8η: Δημιουργία ιστορίας για δραματοποίηση με κίνητρο 

ήχους από κρουστά όργανα 

 

Στόχος: Να δημιουργηθεί μία αυτοσχέδια ιστορία από τα παιδιά μόνα τους ή με τη 

βοήθεια της δασκάλας. 

Υλικά: Τύμπανο, Κινέζικο Ξύλο ή Ξυλάκια, Τριγωνάκι 

 

-Τα παιδιά τοποθετούνται αραιά. Η νηπιαγωγός στη μέση της ομάδας με τα όργανα 

κοντά της. 

   Ακούστε. Τι σας θυμίζει αυτός ο ήχος (κάνει ένα δυνατό, αργό κτύπημα στο 

τύμπανο). 

   Τα παιδιά κάνουν διάφορες εισηγήσεις: ένας γίγαντας, θυμωμένη αρκούδα, 

στρατιώτης, ελέφαντας. 

-Διαλέξτε τι είσαστε και κινηθείτε. Αρχίστε (κτυπήματα στο τύμπανο ενώ τα παιδιά 

κινούνται). Ξεκουραστείτε. Τώρα ακούστε αυτόν τον ήχο. Τι σας θυμίζει; (κτυπήματα 

με τα ξυλάκια σε γκάλοπ). 

   Πιθανές Απαντήσεις: 

- Ένα άλογο, κτύπημα στην πόρτα, καλπασμό του αλόγου, βροχή που πέφτει. 

Κάνετε ότι θέλετε ενώ κάνω τον ήχο. Ξεκουραστείτε. Τώρα ακούστε ένα 

διαφορετικό ήχο (επανάληψη ρυθμικών χτυπημάτων ενώ τα παιδιά 

κινούνται). Ξεκουραστείτε. Τώρα ακούστε ένα διαφορετικό ήχο (Τριγωνάκι- 

πολύ γοργό συνεχές κτύπημα στη μια του γωνιά). Τι συμβαίνει όταν ακούτε 

αυτό τον ήχο; 

   Πιθανές απαντήσεις: 

- Τα κάλαντα, η πυροσβεστική, ένα κουδούνι που κτυπά. Διαλέξτε και όταν 

κάνω αυτό τον ήχο θέλω να δω όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται. 

Ξεκουραστείτε. 

   Για να δούμε τώρα, αν μπορούμε ν βάλουμε μερικές από αυτές τις ιδέες μαζί για να 

κάνουμε μια ιστορία. 
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Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε σ’ ένα κάστρο. Ήταν 

άγριος κα δυνατός. Θα κάνω τον ήχο για το γίγαντα και εσείς θα κινείστε στο κάστρο 

σας (Κτυπήματα στο τύμπανο όπως πριν, όλα τα παιδιά γίγαντες). 

Μια μέρα λοιπόν ενώ ο γίγαντας ήταν στο κάστρο του, ένας καβαλάρης 

πλησίασε μέσα από το δάσος. Ανεβείτε και σεις στο άλογο σας και ξεκινήστε (Ήχοι 

στα ξυλάκια όπως πριν). Ο καβαλάρης κουράστηκε πολύ και βλέποντας τον πύργο, 

λέει στον εαυτό του «θα πάω να ρωτήσω αν μπορώ να ξεκουραστώ για το βράδυ» 

έτσι τράβηξε το σχοινί και κτύπησε το κουδουνάκι (Τριγωνάκι όπως πριν). Αυτό 

είναι. Τραβήξτε δυνατά και κάντε το κουδούνι να χτυπήσει. Τώρα ο γίγαντας άκουσε 

το κουδούνι να κτυπά και τι νομίζετε ότι έκανε; (θύμωσε κα έτρεξε να ανοίξει την 

πόρτα). Ο θυμωμένος γίγαντας έτρεξε με μεγάλα βήματα προς την πόρτα (Τύμπανο 

δυνατό και γοργό). Τρέξτε γίγαντες, τεντώστε τα πόδια σας και προσέξτε τι μεγάλα 

βήματα μπορείτε να κάνετε. Χτυπήστε και τα χέρια σας για να σας βοηθήσουν αν 

θέλετε. Τι έγινε όταν άνοιξε την πόρτα; 

- Πιθανές απαντήσεις: Έτρεξε και έδιωξε τον άνθρωπο μακριά, τον πάτησε, ο 

άνθρωπος πήδηξε στο άλογο του και έφυγε μακριά, ο γίγαντας έφαγε τον 

άνθρωπο! 

Εντάξει διαλέξτε τι θα κάνει ο γίγαντας, έτσι ετοιμαστείτε να ανοίξετε τη 

μεγάλη πόρτα αργά και προσεκτικά (τα παιδιά αρχίζουν να ανοίγουν την πόρτα). 

Αργά, αργά ανοίξτε τη μεγάλη πόρτα και τώρα ο γίγαντας βλέπει τον άνθρωπο. 

(κτυπήματα στο τύμπανο- ζωηρά γοργά κτυπήματα που ακολουθούνται με μεγάλα 

κτυπήματα, σαν αντίθεση στην ησυχία που ανοίγει η πόρτα- ο ήχος μεγαλώνει σε μια 

κλιμάκωση και ξαφνικά σταματά) (Σέργη, 1985). 

 

Δραστηριότητα 9η: Μετακίνηση στο χώρο 

 

 

Στόχοι:   

 Να μάθουν να μετακινούνται με διάφορους τρόπους σε συγκεκριμένες 

διαδρομές. 

 Αντίληψη του χώρου σε σχέση με το σώμα τους. 

 Να μάθουν να μοιράζονται το χώρο με τους άλλους. 
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Υλικά: Κολλητική ταινία (ή χρωματιστές κιμωλίες αν η δραστηριότητα πρόκειται να 

γίνει στην αυλή). Ένα «θησαυρό» (π.χ. ένα κουτί γεμάτο πολύχρωμες κλωστές, 

κόλλα, χαρτιά και μαρκαδόρους). Ένα σημείωμα όπου πάνω γράφει: «Στον πύργο της 

μάγισσας Λολίτας κρύβεται ένας μεγάλος θησαυρός. Πολλοί άνθρωποι προσπάθησαν 

να φτάσουν στον πύργο της μάγισσας για να βρουν το θησαυρό, κανείς όμως δεν τα 

κατάφερε, γιατί ο δρόμος είναι πολύ δύσκολος. Αν θέλετε να πάρετε τον θησαυρό, 

μπορείτε να προσπαθήσετε και εσείς». Ρυθμικά μουσικά κομμάτια. 

 

Περιγραφή δραστηριότητας 

 

Προετοιμασία  

Τα παιδιά μετακινούνται στο χώρο με τα χέρια ανοιχτά, μιμούμενα το 

αεροπλάνο που προσγειώνεται και απογειώνεται (η νηπιαγωγός τα παροτρύνει να 

προσέχουν να μην ακουμπάνε το ένα το άλλο). Συνοδεύουν τις κινήσεις τους με το 

τραγούδι «Μικρό αεροπλάνο» της Κυνηγού- Φλάμπουρα ή με τον χαρακτηριστικό 

ήχο των αεροπλάνων βουουουουου.  

∆ράση  

Η δραστηριότητα μπορεί να ξεκινήσει δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να 

δοκιμάσουν να περπατήσουν πάνω σε διάφορα είδη ανοιχτών γραμμών. Με 

κολλητική ταινία ή κιμωλία η νηπιαγωγός σχεδιάζει ευθείες, καμπύλες και 

τεθλασμένες γραμμές στο δάπεδο ενώ ταυτόχρονα τις ονομάζει. Παροτρύνει τα 

παιδιά να περπατήσουν ελεύθερα πάνω στις γραμμές (οι κινητικές δραστηριότητες 

μπορούν να συνοδεύονται από αργά ρυθμικά μουσικά κομμάτια). Στην παύση της 

μουσικής τα παιδιά κάθονται κάτω. Η νηπιαγωγός δείχνει στα παιδιά ένα σημείωμα 

που βρήκε το πρωί στο γραμματοκιβώτιο του σχολείου. ∆ιαβάζει το σημείωμα και 

ρωτάει τα παιδιά αν θέλουν να πάνε στον πύργο της μάγισσας Λολίτας για να 

προσπαθήσουν να πάρουν τον θησαυρό. Για να φτάσουν στον πύργο πρέπει να 

περάσουν διάφορα εμπόδια: Οι μετακινήσεις που πρέπει να κάνουν τα παιδιά 

συνοδεύονται από ένα αργό μουσικό ρυθμικό κομμάτι και παρουσιάζονται ως μέρος 

μιας ιστορίας. «Περπατάμε στο χώρο ελεύθερα χωρίς να πατάμε τις γραμμές. 

Φτάνουμε μπροστά σε ένα στενό μονοπάτι, το οποίο πρέπει να περάσουμε (τα παιδιά 

κάνουν μια γραμμή). Περπατάμε πάνω στις γραμμές, ο ένας πίσω από τον άλλο 

(χωρίς να ακουμπάμε ο ένας τον άλλο). Καθώς προχωράμε το μονοπάτι στενεύει 

τόσο πολύ που πρέπει να περπατήσουμε ακουμπώντας τη μύτη του παπουτσιού στο 
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τακούνι του 17 άλλου. Απλώνουμε τα χέρια για να κρατήσουμε την ισορροπία μας. 

Μόλις περάσουμε το μονοπάτι συναντάμε ένα ρυάκι. Για να το περάσουμε πρέπει να 

περπατήσουμε με τα πόδια ανοιχτά (η γραμμή γίνεται ρυάκι ανάμεσα στα πόδια μας). 

Πλησιάζουμε στο κάστρο. Η μάγισσα δεν πρέπει να μας δει, γινόμαστε μικροί και 

περπατάμε με διπλωμένα γόνατα. Μια χαρά τα καταφέραμε. Περπατάμε με σταυρωτά 

βήματα κατά μήκος των γραμμών, επιτέλους φτάσαμε παίρνουμε το θησαυρό. 

Φεύγουμε από τον πύργο όσο πιο γρήγορα μπορούμε (γρήγορο ρυθμικό κομμάτι) 

τρέχοντας από ένα άλλο μονοπάτι χωρίς να πατάμε τις γραμμές». Στην παύση της 

μουσικής τα παιδιά κάθονται κάτω (Χ. Καρακασνάκη, 2008). 

 

Δραστηριότητα 10η: Γνώση Σώματος 

 

Στόχοι:  

 Να διακρίνουν να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν διάφορα μέρη του 

σώματός τους (πχ. λαιμός, αυχένας, ώμοι, πλάτη). 

 Να βιώσουν διάφορες κινήσεις και στάσεις που μπορούν να κάνουν με κάθε 

μέλος του σώματός τους.   

 Να διακρίνουν και να ονομάζουν τη θέση που βρίσκεται ένα μέλος του 

σώματός τους σε σχέση με άλλα. 

Υλικά: 

Ένα χαρτόνι ή ένα φύλλο χαρτιού από περιοδικό διαστάσεις Α4,  ∆ιάφορα μουσικά 

κομμάτια με αργό και γρήγορο ρυθμό, απαλό μουσικό κομμάτι,  Ταμπουρίνο 

 

Περιγραφή δραστηριότητας (1ο μέρος) 

 

Προετοιμασία 

Η νηπιαγωγός ζητάει από τα παιδιά να μπουν το ένα πίσω από το άλλο σε μια 

σειρά. Τα παιδιά μετακινούνται στο χώρο σε διάφορους σχηματισμούς και με 

διάφορους τρόπους: αργά, γρήγορα, με τα χέρια στην έκταση σαν αεροπλάνα, 

κουνώντας τα χέρια σαν πουλιά. Σημ. Ο τρόπος μετακίνησης υποδεικνύεται από 

κάποιο παιδί της ομάδας το οποίο αναλαμβάνει και την καθοδήγηση της ομάδας. Η 

νηπιαγωγός παρεμβαίνει και βοηθάει όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο ρυθμός 

μετακίνησης, η έναρξη και η παύση δίνονται με μουσική ή με ήχους (ήχος 

αεροπλάνου). Στο τέλος η νηπιαγωγός οδηγεί τα παιδιά σε κύκλο και δίνοντάς τους 
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από ένα φύλλο χαρτιού τους ζητάει να καθίσουν κάτω στο πάτωμα πάνω στο φύλλο 

χαρτιού. 

∆ράση 

Η νηπιαγωγός ζητάει από τα παιδιά να προτείνουν παιχνίδια που μπορούν να 

παίξουν χωρίς να μετακινηθούν από τη θέση τους. Τα μόνα αντικείμενα που έχουν 

στη διάθεσή τους είναι το κασετόφωνο και μία κασέτα. Η νηπιαγωγός ακούει τις 

προτάσεις των παιδιών, δοκιμάζονται όσες από αυτές είναι εφικτές χωρίς να 

παραβιαστεί ο κανόνας ότι δεν μετακινούμαστε από τη θέση μας. Εκείνη με τη σειρά 

της προτείνει να παίξουν με τα μέλη του σώματός τους. Κεφάλι, λαιμός, αυχένας: Τα 

παιδιά όπως είναι καθισμένα στο πάτωμα με τα πόδια απλωμένα μπροστά, 

τοποθετούν τα χέρια τους στο λαιμό (αγκαλιάζουν το λαιμό τους απαλά με τα χέρια) 

και κινούν το κεφάλι τους προς όλες τις κατευθύνσεις ακούγοντας ένα απαλό 

κλασσικό μουσικό κομμάτι. Η νηπιαγωγός συνοδεύει τις ασκήσεις με λεκτικές 

οδηγίες σε αργό ρυθμό, υποδεικνύει και καθοδηγεί τα παιδιά, π.χ. να γείρουμε το 

κεφάλι μας μπροστά, το σαγόνι μας να φτάσει στο στήθος και πάνω, τώρα προς τα 

πίσω να τεντώσει ο λαιμός μας και πάνω, πλάι να πλησιάσει το αυτί μας τον ώμο και 

πάνω, τώρα από την άλλη μεριά κ.λπ. Στην παύση γέρνουν χαλαρά το κεφάλι τους 

μπροστά. Στη συνέχεια η νηπιαγωγός ζητάει από τα παιδιά να μπλέξουν τα δυο χέρια 

τους πίσω από τον αυχένα τους και να προσπαθήσουν να γείρουν το κεφάλι τους προς 

τη μία και προς την άλλη πλευρά, να γυρίσουν προς τη μία και προς την άλλη μεριά, 

να σηκώσουν το κεφάλι ψηλά χωρίς να κουνήσουν τον κορμό του σώματός τους. 

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να ανακαλύψουν τα παιδιά το ρόλο 

που παίζει ο αυχένας στις κινήσεις του σώματος και ειδικότερα του κεφαλιού.  

 Ζητάμε από τα παιδιά να βάλουν τα χέρια τους στη μέση και ακούγοντας ένα 

κλασσικό κομμάτι μουσικής:  Να κινήσουν το κεφάλι τους σε διάφορες 

κατευθύνσεις, π.χ. μπροστά - κέντρο – πίσω - κέντρο, να γείρουν το κεφάλι 

προς τη μία πλευρά –κέντρο - προς την άλλη πλευρά - κέντρο.   

 Να γυρίσουν το κεφάλι προς τη μία πλευρά - κέντρο προς την άλλη πλευρά. 

Στόχος μας είναι να χαλαρώσουν οι μύες του αυχένα και να 

συνειδητοποιήσουν τη σημαντικότητά του. 

Ώμοι: Η νηπιαγωγός ζητάει από τα παιδιά όπως κάθονται κάτω να μαζέψουν 

και να σταυρώσουν τα πόδια τους (θέση οκλαδόν), τα χέρια τους να είναι παράλληλα 

και κολλημένα στο κορμό του σώματός τους και οι παλάμες τους να ακουμπούν 
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κάτω. Ακούγοντας ένα απαλό μουσικό κομμάτι τους ζητάει να σηκώσουν τους ώμους 

τους ψηλά για να φτάσουν ως τα αυτιά τους, στην αρχή και τους δύο μαζί, μετά τον 

καθένα χωριστά. Να αγγίξουν τον κάθε ώμο με το αντίστοιχο χέρι, να τους 

τραβήξουν μπροστά στην αρχή και τους δύο μαζί και μετά τον καθένα χωριστά. Να 

σταυρώσουν τα χέρια τους μπροστά στο στήθος να αγγίξουν τους ώμους τους, να 

τους τραβήξουν μπροστά στην αρχή και τους δύο μαζί και μετά τον καθένα χωριστά. 

Να τεντώσουν τους ώμους τους προς τα πίσω, και τους δύο μαζί και μετά τον καθένα 

χωριστά. Η δραστηριότητα αυτή βοηθάει τα παιδιά να διαφοροποιήσουν τις κινήσεις 

που μπορούν να κάνουν με τα μέλη τους. Χαλάρωση: Η νηπιαγωγός ζητάει από τα 

παιδιά να σηκωθούν όρθια (τα φύλλα χαρτιών βρίσκονται μπροστά τους) με τα χέρια 

τους κάτω, χαλαρά, παράλληλα με το σώμα τους με αργό ρυθμό, να κινήσουν τους 

ώμους τους προς διάφορες κατευθύνσεις πχ. πάνω, κάτω, προς τα μπρος και προς τα 

πίσω, κάνοντας κυκλικές κινήσεις με κατεύθυνση προς τα μπρος και προς τα πίσω. 

Να γείρουν το κεφάλι από τη μια μεριά - στο κέντρο και μετά προς την άλλη, προς τα 

πίσω - στο κέντρο, μπροστά - στο κέντρο. Σηκωνόμαστε όρθιοι σιγά-σιγά, παίρνουμε 

μια βαθιά αναπνοή, γινόμαστε μεγάλοι και εκπνέουμε με ένα παρατεταμένο 

«αααααα». Τσαλακώνουν το χαρτί τους και κάνουν μια μπάλα την οποία πετούν μέσα 

σε ένα καλάθι από μικρή απόσταση. 

 

Περιγραφή δραστηριότητας (2ο μέρος) 

 

Προετοιμασία: Επαναλαμβάνουμε την προετοιμασία του 1ου μέρους 

 

∆ράση  

Πλάτη: Η νηπιαγωγός ζητάει από τα παιδιά ακούγοντας ένα γρήγορο μουσικό 

κομμάτι να κινηθούν γύρω από τον κύκλο. Στην παύση της μουσικής τους ζητάει να 

προσπαθήσουν να ακουμπήσουν την πλάτη τους με τα δύο και μετά με το ένα χέρι, με 

διάφορους τρόπους, π.χ. τα χέρια πάνω από τους ώμους, από κάτω, με το δεξί χέρι 

την αριστερή πλευρά της πλάτης κ.λπ. Βάζουμε στα παιδιά ένα γρήγορο ρυθμικό 

κομμάτι και ζητούμε να χορέψουν γύρω από τον κύκλο ακουμπώντας την πλάτη τους 

με τα δυο χέρια. Τα παιδιά θα δυσφορήσουν γιατί δυσκολεύονται. Στην παύση της 

μουσικής τα παιδιά κάθονται κάτω (πάνω στο φύλλο χαρτιού) και συζητούμε μαζί 

τους για το πού οφείλεται η δυσκολία αυτή. Η δραστηριότητα αυτή βοηθάει τα παιδιά 

να κατανοήσουν τη θέση που βρίσκεται ένα μέρος του σώματός τους. Είναι πολύ πιο 
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εύκολο όμως να ακουμπήσουν την πλάτη κάποιου άλλου. Η νηπιαγωγός παροτρύνει 

τα παιδιά να σηκωθούν όρθια, να ακουμπήσουν την πλάτη κάποιου άλλου και να 

κινηθούν ελεύθερα στο χώρο στο ρυθμό της μουσικής προσέχοντας να μην πατήσουν 

τα φύλλα χαρτιών πχ. μετακινούνται αγκαλιασμένα ή το ένα πίσω από το άλλο σε 

κυκλική διάταξη. Όλα τα χέρια πρέπει να ακουμπούν μια πλάτη (συνεργασία) . Στην 

παύση της μουσικής επανέρχονται στη θέση που είχαν στον κύκλο και κάθονται πάνω 

στο χαρτί. Τα παιδιά ξαπλώνουν στο πάτωμα σε ύπτια θέση με τα γόνατα λυγισμένα. 

Ο κορμός του σώματός τους ακουμπάει στο πάτωμα. Τεντώνουν τα πόδια και 

εντοπίζουν ποιο μέλος του σώματός τους δεν ακουμπάει κάτω (μέση). Η νηπιαγωγός 

ζητάει να βάλουν τα χέρια τους από κάτω χωρίς να σηκώσουν το σώμα τους. 

Μαζεύουν τα πόδια τους, τα πέλματα ακουμπούν κάτω, και δοκιμάζουν να βάλουν 

πάλι τα χέρια τους κάτω από το σώμα τους στο ύψος της μέσης χωρίς όμως να τα 

καταφέρνουν. Επαναλαμβάνουν την άσκηση με αργό ρυθμό και με αργές κινήσεις 

σηκώνονται όρθια (Χ. Καρακασνάκη, 2008).   

 

 

Συμπεράσματα 
 

Συνοψίζοντας αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Πλάτωνας είναι ο πρώτος που κατέστησε 

την παιδεία αντικείμενο συστηματικής διερεύνησης συνδέοντας το με τη φιλοσοφία. 

Η παιδεία βρίσκεται στην κορυφή της ευρύτερης μεταρρυθμιστικής του προσπάθειας, 

συμβάλλοντας τόσο στην αρμονική ανάπτυξη των δυνάμεων και των ικανοτήτων του 

ανθρώπου όπως το κάλλος, η τελειότητα, η ψυχοσωματική υγεία του ατόμου και η 

καλλιέργεια δεσμών με το κοινωνικό σύνολο, όσο και σε μια πολιτεία που 

διακρίνεται για την τήρηση και καλλιέργεια των ηθικών αρχών, την πειθαρχεία στους 

νόμους και την εύρυθμη λειτουργία της (Γεραρής, 2014). 

Στην πλατωνική πολιτεία η παιδεία επιτυγχάνεται με το συνδυασμό της 

γυμναστικής, της μουσικής και κορυφώνεται με την κατάκτηση της διαλεκτικής που 

θα οδηγήσει στη θέαση του Αγαθού. Όποιος καταφέρει να αντικρίσει την αλήθεια 

είναι ο φιλόσοφος ο οποίος  έχει υποχρέωση να κατευθύνει όλη τη Πολιτεία προς τη 

αλήθεια δηλαδή προς τη θέαση του Αγαθού. 

Σημαντική θέση στην Πλατωνική παιδεία κατέχει το παιχνίδι που προηγείται 

όλων των άλλων μαθημάτων. Το παιχνίδι έχει οφέλη τόσο στη ψυχή όσο και στο 
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σώμα του παιδιού. Στο σημείο αυτό βλέπουμε την ομοιότητα που υπάρχει με τη 

σημερινή εποχή που βασική θέση στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 

Σπουδών καταλαμβάνει το παιχνίδι. Το παιχνίδι δεν είναι μόνο ένας τρόπος για να 

περάσουν τα παιδιά ευχάριστα το χρόνο τους αλλά βοηθάει και στην ανάπτυξη του 

παιδιού. Μέσα από το παιχνίδι μπορεί να αναπτύξει τις αισθήσεις του, την 

κοινωνικότητα του, τη φαντασία του, την παραγωγή και χρήση γλώσσας ακόμη και 

τη γραφή. 

Εν κατακλείδι είναι αναγκαίο να τονίσουμε ότι ο Πλάτωνας, προσπάθησε να 

δημιουργήσει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο η πνευματική εκπαίδευση να έρχεται σε 

συμφωνία με την ηθική, διότι μόνο η πνευματική άσκηση και ανάπτυξη, χωρίς την 

ηθική και χωρίς τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα των ανθρώπων, δεν αρκεί 

(Ξυροτύρης, 1969). Ο μέγας αυτός φιλόσοφος θεωρεί ότι ή παιδεία δεν είναι απλή 

μετάδοση γνώσεων, αλλά η μεταστροφή προς την αλήθεια, την Ιδέα του Αγαθού, για 

να καταστεί ο κάθε άνθρωπος «κόσμιος τε και θείος εις το δυνατόν ανθρώπω» 

(Πολιτεία 500d).  
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