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Περίληψη
Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως τίτλο <<Οι απόψεις των νηπιαγωγών για το
Αναλυτικό Πρόγραμμα της προσχολικής εκπαίδευσης>>. Τα μέρη από τα οποία
αποτελείται είναι δύο. Στο πρώτο μέρος υπάρχουν πέντε κεφάλαια. Το πρώτο
αποτελεί μία εισαγωγή στην εργασία. Στο δεύτερο γίνεται αναφορά στον ορισμό της
έννοιας του αναλυτικού προγράμματος αλλά και των διάφορων στοιχείων που
υπάρχουν σε αυτό όπως : τα περιεχόμενα, η σύνταξη, η εφαρμογή και η αξιολόγησή
του. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται σε κάποια στοιχεία των αναλυτικών
προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών χωρών αλλά και των σύγχρονων προγραμμάτων που
κυριαρχούν. Το τέταρτο κεφάλαιο σχετίζεται με βασικές θεωρίες μάθησης αλλά και
αρχές που διέπουν τα διάφορα αναλυτικά προγράμματα τέλος στο πέμπτο γίνεται μία
ιστορική ανασκόπηση αναφερόμενη στα αναλυτικά προγράμματα που εφαρμόστηκαν
στο παρελθόν στη χώρα μας αλλά και σε αυτά που ισχύουν. Το δεύτερο μέρος αφορά
την ερευνητική προσέγγιση και αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο σχετίζεται
με το είδος της έρευνας που διεκπεραίωσα, το δείγμα αλλά και τον τρόπο διεξαγωγή
της. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των απαντήσεων των νηπιαγωγών
σχετικά με το ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε. Το τελευταίο κεφάλαιο αποτελούν
τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από την έρευνα.

Λέξεις- κλειδιά : αναλυτικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικός, επιδιώξεις κοινωνίας ,
δραστηριότητες.

Summary
The present thesis is titled "Preschoolers' Views on the Preschool Curriculum". There
are two parts to it. In the first part there are five chapters. The first is an introduction
to the work. The second refers to the definition of the concept of the syllabus and the
various elements contained therein such as: its contents, its formulation, its
implementation and its evaluation. The third chapter deals with some elements of the
curricula of European countries and of the modern programs that dominate. The
fourth chapter deals with basic learning theories but also the principles that govern the
various curricula. Finally, the fifth chapter provides a historical overview of the
curricula that have been implemented in our country in the past and those that apply.
The second part deals with the research approach and consists of three chapters. The
first is related to the type of research I conducted, the sample and how it was
conducted. The second chapter analyzes the kindergarten's responses to the
questionnaire given to them. The final chapter is the conclusions drawn from the
research.
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1ο Μέρος
1. Εισαγωγή
Στην εργασία αυτή ερευνώνται οι απόψεις των <<εργαζόμενων>> νηπιαγωγών για το
αναλυτικό πρόγραμμα, την χρηστικότητά του καθώς και τις πιθανές αλλαγές που
μπορούν να συμβούν ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις
ανάγκες των σύγχρονων ελληνικών τάξεων. Το αναλυτικό πρόγραμμα, αποτελεί το
κεντρικό σημείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον
εκπαιδευτικό καθώς προσδιορίζει το τι θα διδαχθούν οι μαθητές της συγκεκριμένης
ηλικίας, την μέθοδο αλλά και τον τρόπο διδασκαλίας που θα πρέπει να
χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός.
Τα διάφορα αναλυτικά προγράμματα καθορίζονται από το κράτος και αποτελούν
ένα μέσο της εκπαιδευτικής πολιτικής που επιθυμεί να ακολουθήσει. Στην ουσία,
πρόκειται για επίσημα νομικά κείμενα, τα οποία ορίζουν τι πρόκειται να μάθει ο
μαθητής ή το περιεχόμενο μάθησης, τους τρόπους διδασκαλίας αλλά και τις διάφορες
μεθόδους τις οποίες θα χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός για να επιφέρει τα επιθυμητά
αποτελέσματα. Επίσης σε κάθε αναλυτικό πρόγραμμα αντικατοπτρίζεται το επίπεδο
πολιτισμού αλλά και της αγωγής του κάθε λαού, διότι σε αυτά εμπεριέχονται οι
σκοποί της αγωγής που θέτει κάθε κοινωνία αλλά και το τι ακριβώς εννοεί με την
έννοια της αγωγής.

2. Εννοιολογική αποσαφήνιση
Με τον όρο <<πρόγραμμα >> εννοούμε ένα ολοκληρωμένο αλλά και συγκεκριμένο
σχέδιο δράσης των εκπαιδευτικών με συγκεκριμένους σκοπούς. Τα αναλυτικά
προγράμματα από το νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο, αποτελούν την βάση πάνω
στην οποία πρέπει να στηριχθούν οι εκπαιδευτικοί και να οργανώσουν κατάλληλα την
εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις
αρχές της κοινωνίας. Και λέγοντας αρχές εννοείται το ιδεολογικό, κοινωνικό και
πολιτικό υπόβαθρο, τα οποία βασίζονται στην παράδοση, την ιστορία, την
κουλτούρα, την τεχνολογική εξέλιξη και την θρησκεία της κάθε χώρας.
Ο όρος <<αναλυτικό πρόγραμμα >> αντιστοιχεί στον αγγλικό όρο <<
curriculum>>. Η λέξη αυτή είναι παράγωγο του λατινικού ρήματος << currere>> (

διανύειν , διατρέχειν) και έχει την έννοια του περιοδικά επαναφορτιζόμενου στην
διαδικασία της μάθησης και πιο συγκεκριμένα στην διδασκαλία , όπου υπάρχει και η
δυνατότητα για βελτιωτικές αλλαγές. Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά
στην διεθνή βιβλιογραφία από τον John Dewey , με την δημοσίευση ενός βιβλίου,
όπου τα αναλυτικά προγράμματα θεωρούνται ως ένας κύκλος μελέτης του σχολείου,
ο οποίος παρουσιάζει υλικό που επεκτείνεται απεριόριστα πάνω στο χρόνο και προς
τα έξω στο χώρο ( Dewey, 1902 :5).
Από την άλλη μεριά , σύμφωνα με τον Franklin (1918), τα αναλυτικά
προγράμματα θεωρούνται ως ένα σύνολο εμπειριών, καθοδηγούμενων και μη , που
σχετίζονται με την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ατόμων. Επίσης ,ο ίδιος, ταυτίζει
τον όρο με μία σειρά από συνειδητά καθοδηγούμενες εκπαιδευτικές εμπειρίες , οι
οποίες χρησιμοποιούνται από τα σχολεία με σκοπό να ολοκληρώσουν και να
τελειοποιήσουν την διαδικασία της ανάπτυξης ( Bobbit, 1918 : 43).
Ένα πρόγραμμα μπορεί από τα άτομα να αντιμετωπίζεται ως σύστημα στο οποίο
λαμβάνουν χώρα διάφορες διαδικασίες και επανατροφοδοτήσεις . Σε αυτό
συμμετέχουν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, άλλων ειδικοτήτων επιστήμονες καθώς και
εξωσχολικοί όπως γονείς και άνθρωποι της κάθε τοπικής κοινωνίας. Υλοποιείται σε
συγκεκριμένο χώρο, τον σχολικό χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά και μέσα. Από
κάποιους άλλους επίσης μπορεί να θεωρείται προϊόν το οποίο έχει σχεδιασμένα
αποτελέσματα και εμπειρίες μάθησης ενώ παράλληλα παρείχε οδηγίες για την
ανάπτυξή τους.
Οι διάφορες επιστήμες που σχετίζονται με την αγωγή, έχουν ως επίκεντρο την
εκπόνηση, την ανάπτυξη και τέλος την εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων.
Κάθε ευρωπαϊκή χώρα έχει ιδιαιτερότητες , λόγω της ξεχωριστής και μακροχρόνιας
ιστορίας της, κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές διαφοροποιήσεις στα
αναλυτικά προγράμματα , τόσο κατά τη συγγραφή τους όσο και κατά την εφαρμογή
τους
Όσο αναφορά την σύνταξη τα τελευταία χρόνια κυριαρχούν δύο προσανατολισμοί,
ο ανθρωπιστικός και ο τεχνοκρατικός. Ο δεύτερος είναι αυτός που τείνει να
επικρατήσει και αυτό έχει ως συνέπεια τον καθορισμό του αναλυτικού προγράμματος
με σαφώς διατυπωμένα περιεχόμενα, στόχους και τρόπους αξιολόγησης με
αποτέλεσμα να δίνεται έμφαση στην διαχωριστική απόδοση των διάφορων

εκπαιδευτικών διαδικασιών, παρά στην επίτευξη ουσιαστικών εκπαιδευτικών σκοπών
που θα προωθήσουν την βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης ( Πανταζής Σπύρος &
Σακελλαρίου Μαρία, Τόμος 2, 2003). Όσο αναφορά της πηγές από τις οποίες οι
συντάκτες αντλούν ιδέες και προτάσεις για την συγγραφή των αναλυτικών
προγραμμάτων, αυτές είναι : οι αξίες που κυριαρχούν σε μία κοινωνία , τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει, οι γνώσεις που θεωρούν οι ειδικοί ότι πρέπει να
αποκτήσουν τα παιδιά της κάθε ηλικίας, από τους διάφορους επιστημονικούς κλάδους
και τέλος τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες των μαθητών.
Το περιεχόμενο τους είναι οι σκοποί της εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα η
ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών δηλαδή η σωματική, νοητική, συναισθηματική,
πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη.
Η εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων δεν συμπίπτει με τον αυστηρό έλεγχο
της εκπαιδευτικής διαδικασίας από την κοινωνία, αλλά συνοδεύει τους
εκπαιδευτικούς στην οργάνωσή της με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.
Όσο αναφορά την διδασκαλία, από όποιον και να πραγματοποιείται, βασίζεται στο
αναλυτικό πρόγραμμα καθώς είναι εκείνο που κατευθύνει τα αποτελέσματα της
μάθησης. Μετά το πέρας της διδασκαλίας, τα αποτελέσματά της αξιολογούνται, κατά
πόσο είναι κοντά στα προσδοκώμενα. Σημαντικό στοιχείο θεωρείται επίσης η χρήση
γενικότερων στόχων και η ύπαρξη ειδικότερων σχετικά με τα διάφορα μαθήματα.
Η αξιολόγηση αφορά τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από τη διαδικασία ,
αν συνάδουν με τα προσδοκώμενα και όχι η διαδικασία αυτή καθαυτή. Ο Gange
θεωρεί ότι χρήσιμο θα ήταν να χρησιμοποιείται μία μέθοδος όπου τα δεδομένα των
αποτελεσμάτων της διδασκαλίας θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες για την
παροχή πληροφοριών σχετικά με τη σειρά του αναλυτικού προγράμματος, χωρίς
όμως να θεωρείται όλο αυτό αξιολόγηση. Η αποτελεσματικότητα ενός συστήματος
αναλυτικού προγράμματος να αξιολογείται πραγματοποιώντας μέτρηση των
αποτελεσμάτων, αναφορικά με την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί εξ’ αρχής
(GANGE, 1966).
Η εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία ο μαθητής αλληλεπιδρά με το
περιβάλλον, εξαρτάται από το δάσκαλο, καθώς εκείνος διαμορφώνει το περιεχόμενο
και τις δραστηριότητες που εμπεριέχονται στο πρόγραμμα.

Παρόλα αυτά, τα αναλυτικά προγράμματα συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα με
τη δομή τους. Ο όρος δομή αναφορικά με ένα αναλυτικό πρόγραμμα, σχετίζεται με
χωριστές γνωστικές ενότητες ανάλογα με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ τους. Τα
διάφορα αναφερόμενα στοιχεία σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, μέσω της
διδασκαλίας προσεγγίζονται διακλαδικά. Ο εκπαιδευτικός είναι εκείνος ο οποίος
ανάλογα με το περιεχόμενο των μαθημάτων που υπάρχουν στο πρόγραμμα
αναπτύσσει δραστηριότητες εντός της τάξης. Η σειρά και ο καθορισμός των
δραστηριοτήτων αυτών καθορίζεται από γνωσιολογικά και ψυχοπαιδαγωγικά
κριτήρια αλλά και από την διδακτέα ύλη που ορίζει το πρόγραμμα. Η αξιολόγηση
ενός αναλυτικού προγράμματος επηρεάζεται από παράγοντες όπως η κατάσταση της
κοινωνίας, τα σύγχρονα προβλήματα που κυριαρχούν σε αυτή αλλά και τα
ενδιαφέροντα, οι ανάγκες και οι εμπειρίες των μαθητών. Συμπερασματικά η
συστημική προσέγγιση για την ανάπτυξη των αναλυτικών προγραμμάτων πρέπει να
δίνει βάση στη γνώση, τη σκέψη, τις δεξιότητες, τις στάσεις, τις εμπειρίες, τις
ανάγκες και τα μορφωτικά αγαθά.
Για το αναλυτικό πρόγραμμα υπάρχουν πολλοί ορισμοί μεταξύ των οποίων
υπάρχουν διαφορές κυρίως όσο αναφορά στο τι πρέπει να περιλαμβάνει, πως να
εφαρμόζεται και σε τι να αποσκοπεί ( Φλουρής, 2008).
Σύμφωνα με τον Stenhoose (2003), κάθε αναλυτικό πρόγραμμα αποτελεί την
προσπάθεια μετάδοσης των αρχών και των στοιχείων μιας εκπαιδευτικής πρότασης,
που θα είναι ανοιχτή σε κριτική και που θα μπορεί να μετατρέψει τη θεωρία σε
πράξη. Ο Χατζηγεωργίου (2004) από την άλλη, θεωρεί ότι υποδηλώνει εκπαιδευτικές
εμπειρίες με παιδαγωγικό σκοπό, οι οποίες περιλαμβάνουν την επιλογή και τον
σχεδιασμό παιδαγωγικών δραστηριοτήτων.
Τα τελευταία χρόνια ακούγονται διάφορες προτάσεις για την αναμόρφωση των
αναλυτικών προγραμμάτων. Ο Westphalen κάνει διάκριση ανάμεσα στα παραδοσιακά
αναλυτικά προγράμματα και στα curricula. Υποστηρίζει ότι στα παραδοσιακά
αναλυτικά προγράμματα δεν υπάρχουν σαφείς και τεκμηριωμένοι στόχοι, ενώ στα
curricula υπάρχουν και δίνεται σε αυτούς περισσότερη έμφαση. Το curricula είναι
εκείνο που καθορίζει τα πλαίσια των διάφορων παιδαγωγικών καταστάσεων, τη
διδακτέα ύλη , τα μέσα διδασκαλίας, το διδακτικό υλικό, τα είδη μάθησης , τις
μεθόδους διδασκαλίας , τις μαθητικές δραστηριότητες αλλά αποτελεί και την πυξίδα

για τον εκπαιδευτικό , ώστε να καθοδηγηθεί στο τι πρέπει να κάνει και πότε
(Φλουρής, 1984 & Βρεττός & Καψάλης, 1997).
Επιπρόσθετα υπάρχουν διάφορα είδη αναλυτικών προγραμμάτων, τα οποία
ποικίλουν ανάλογα με την οργάνωση του περιεχομένου τους και τις επιρροές που
δέχονται από διάφορες θεωρίες.
Πιο συγκεκριμένα διακρίνονται σε ανοιχτά και κλειστά ανάλογα με το αν οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να παρέμβουν σε αυτό. Σύμφωνα με τον Χρυσαφίδης (2004),
τα κλειστά προγράμματα είναι κυρίως συγκεντρωτικά , εστιάζουν στο αποτέλεσμα
και όχι στη διαδικασία μάθησης. Ο βασικός τους σκοπός είναι η επίτευξη των στόχων
και επομένως η βελτίωση των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας. Επίσης , μπορούν να
χαρακτηριστούν δασκαλοκεντρικά ( Χατζηγεωργίου, 2004) και ότι δεν υιοθετούν
διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Όσο αναφορά το ρόλο του εκπαιδευτικού, δεν
του δίνεται η δυνατότητα να θέσει ή να αναθεωρήσει τους στόχους, αλλά ούτε και να
επιλέξει περιεχόμενα και μεθοδολογία ( Χατζηγεωργίου, 2004) . Ο μαθητής από την
άλλη υποβαθμίζεται καθώς εκλαμβάνεται ως αντικείμενο διδασκαλίας , κάτι το οποίο
έρχεται σε αντίθεση με την συμβολή που πρέπει να επιδείξει το σχολείο στη
διαμόρφωση του ελεύθερου ανθρώπου.
Τα ανοιχτά προγράμματα είναι αποκεντρωτικά, διατυπώνουν γενικές
κατευθυντήριες γραμμές και όχι επιδιώξεις με λεπτομερή μορφή. Ο εκπαιδευτικός
έχει τη δυνατότητα ευελιξίας και μπορεί να προσαρμόζει την εκπαιδευτική
διαδικασία, με βάση της συνθήκες που επικρατούν στην τάξη του. Στα προγράμματα
αυτά, η γενική επιδίωξη είναι ο τρόπος προσέγγισης της γνώσης και λιγότερο η ίδια η
γνώση, πράγμα το οποίο υποδηλώνει ότι η μάθηση εκλαμβάνεται ως καλλιέργεια
ικανοτήτων, που οδηγούν στην γνώση και όχι ως συσσώρευση γνώσεων. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα το να εστιάζουν σε συγκεκριμένα περιεχόμενα και να δίνουν έμφαση
σε βιωματικές καταστάσεις, που προέρχονται από διάφορους προβληματισμούς και
ενδιαφέροντα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των ανοιχτών προγραμμάτων, είναι ότι η
μαθησιακή διαδικασία είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ
των παιδιών και των εκπαιδευτικών, κάτι το οποίο έχει ως συνέπεια το μάθημα να
γίνεται ενδιαφέρον, ευέλικτο, δημιουργικό και ευχάριστο προς όλους ( Χρυσαφίδης,
2004). Τέλος τα προγράμματα τέτοιου είδους έχουν ως μέσο για μάθηση, την
ανακάλυψη, τα σχέδια εργασίας, τη διερευνητική διδασκαλία και την

διαφοροποιημένη επίτευξη των μαθησιακών στόχων, το οποίο δείχνει ότι
λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και οι
προϋπάρχουσες γνώσεις - εμπειρίες του κάθε παιδιού ( Βρεττός & Καψάλης, 2009).
Μια άλλη διάκριση των προγραμμάτων είναι αυτά της γραμμικής ή σπειροειδούς
μορφής. Το σημείο στο οποίο διαφέρουν, είναι η διαφορετική δομή αλλά και η
οργάνωση του περιεχομένου τους. Πιο συγκεκριμένα σε ένα πρόγραμμα γραμμικής
μορφής τα γενικά στοιχεία και οι έννοιες του περιεχομένου ακολουθούν το ένα μετά
το άλλο, με σειρά από το απλό στο σύνθετο , από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο
και από το εύκολο στο δύσκολο. Αντίθετα, το πρόγραμμα σπειροειδούς γραφής είναι
έτσι οργανωμένο ώστε οι βασικές έννοιες να εισάγονται στις μικρές ηλικίες και να
επαναλαμβάνονται αργότερα, πετυχαίνοντας έτσι την διαπραγμάτευσή τους σε
μεγαλύτερο βάθος και πλάτος ( Χατζηγεωργίου, 2004 & Χειμαρίου, 1987).
Η διάκριση των προγραμμάτων σε παραδοσιακά και σύγχρονα, γίνεται σχετικά με
το περιεχόμενό τους. Τα παραδοσιακά προγράμματα εξαντλούνται στην παράθεση
διδακτικών ενοτήτων για το κάθε μάθημα , την κάθε τάξη και την κάθε εκπαιδευτική
βαθμίδα ( Χρυσαφίδης, 2004). Επιπρόσθετα, δεν περιέχουν μεθοδολογικές προτάσεις,
τρόπους διαχείρισης της τάξης, μεθόδους αξιολόγησης και σχεδιασμών αλλά και η
εκτέλεση της διδασκαλίας γίνεται πάντα με γνώμονα τα περιεχόμενά της. Ένα ακόμα
χαρακτηριστικό είναι ότι ισχύουν για πολλά χρόνια χωρίς να αναθεωρούνται , κάτι το
οποίο υποδηλώνει ότι δεν προσαρμόζονται και δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες και
στις απαιτήσεις της εκάστοτε εποχής.
Τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα τα οποία έχουν την μορφή των curricilum,
περιλαμβάνουν στόχους , περιεχόμενα, τρόπους διδασκαλίας και τρόπους
αξιολόγησης, τα οποία αποτελούν και τα τέσσερα δομικά στοιχεία των curriculum. Σε
αυτά αποφεύγονται οι λεπτομερειακές υποδείξεις προς τον εκπαιδευτικό και με αυτόν
τον τρόπο εξασφαλίζουν την ελευθερία και την αυτονομία στο εκπαιδευτικό του έργο
( Βρεττός & Καψάλης , 2009 , Φλουρής , 2008).

3. Σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα Ευρωπαϊκών χωρών.
Τα αναλυτικά προγράμματα των ευρωπαϊκών χώρων, κατά καιρούς έχουν δεχθεί
επίδραση από την κλασσική αρχαιότητα, από την ελληνική αλλά και τη ρωμαϊκή
εποχή. Μετά την αναγέννηση κυριάρχησε η άποψη ότι το κεντρικό σημείο της
παιδείας βρίσκεται στη μελέτη των κλασσικών κειμένων. Όταν η ευρωπαϊκή
εκπαίδευση πέρασε στα χέρια της εκκλησίας εμφανίστηκε το κίνημα του
συντηρητισμού. Αργότερα κυριάρχησε το πνεύμα του ιδεαλισμού σύμφωνα με το
οποίο σημαντικό στοιχείο της εκπαίδευσης αποτελεί η διάπλαση του χαρακτήρα του
ανθρώπου και όχι η προσφορά πρακτικής φύσεως δεξιοτήτων.
Η φιλοσοφία των αναλυτικών προγραμμάτων εξαρτάται από το πολιτικοκοινωνικό
σύστημα το οποίο καλείται να εξυπηρετήσει και άλλους παράγοντες όπως η
θρησκεία, η παράδοση και η κοινωνική ανάπτυξη. Η βασική επιδίωξη των
παλαιότερων αναλυτικών προγραμμάτων ήταν η εκμάθηση πληροφοριακών
στοιχείων και όχι η κριτική σκέψη και η δημιουργική ικανότητα. Κάποια από τα
βασικά τους χαρακτηριστικά ήταν ότι από τη μία ο δάσκαλος ήταν η αυθεντία μέσα
στην τάξη, πραγματοποιούσε τη διδασκαλία από την έδρα και ακολουθούσε
συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Από την άλλη ο μαθητής , βρισκόταν
σε απραξία μη μπορώντας να εκφράσει ενδιαφέροντα και ανάγκες.
Στα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος των
εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας. Ο εκπαιδευτικός είναι
συνεργάτης αλλά και εκείνος που καθοδηγεί τα παιδιά. Τα βοηθάει να εξερευνούν ,
να πειραματίζονται, να κάνουν υποθέσεις και προβλέψεις με στόχο την ανακάλυψη
του μαθησιακού της γνώσης. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του
μαθησιακού περιβάλλοντος με κατάλληλο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών .
Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων της
προσχολικής εκπαίδευσης είναι η αξιολόγηση. Αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της
διαδικασίας της διδασκαλίας και της μάθησης και αποβλέπει στο να βελτιώνει την
εκπαίδευση των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό χρήσιμο είναι να λαμβάνονται υπόψη
κατά την αξιολόγηση, τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης των παιδιών της
προσχολικής ηλικίας, οι προσπάθειες τους αλλά και τα αποτελέσματα των εργασιών

τους. Με τον τρόπο αυτό σχηματίζεται μία αντιπροσωπευτική εικόνα των ικανοτήτων
αλλά και της προόδου των παιδιών μέσα από την χρήση εργαλείων αξιολόγησης ,
όπως ο ατομικός φάκελος των εργασιών ( portfolio), η παρατήρηση και οι
συνεντεύξεις- καταγραφές συζητήσεων.
Στο νηπιαγωγείο, το αναλυτικό πρόγραμμα στοχεύει στην κοινωνικοποίηση, την
ομαλή μετάβαση των παιδιών σε ένα νέο και διαφορετικό περιβάλλον αλλά και στην
ανάπτυξή τους μέσω απόκτησης δεξιοτήτων ανάπτυξης, υπάρχων ικανοτήτων και
απόκτηση βασικών αξιών και ιδεών που είναι απαραίτητες για την ομαλή συνύπαρξή
τους με άλλα διαφορετικά άτομα.

4. Θεωρίες και αρχές που διέπουν τα Αναλυτικά
Προγράμματα
Υπάρχουν διάφορες παλαιότερες θεωρίες , οι οποίες έχουν θετικές παιδαγωγικές
επιπτώσεις. Αρχικά, μία από αυτές είναι η Ακαδημαϊκή θεωρία. Οι υποστηρικτές της
θεωρούσαν ότι το άτομο είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας αλλά και ελεύθερο νου,
ικανό να επιλέξει τα είδη εμπειριών που σχετίζονται με τη μάθηση. Επίσης έθεταν την
γνώση ως βάση και ότι μέσω της μνήσης της ο άνθρωπος μπορεί να γίνει τέλειος . Η
γνώση θεωρούνταν ότι υπήρχε έξω από το άτομο το οποίο καλείται και να την
αποκτήσει. Σαφώς κυριαρχούσε η άποψη ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ
γνώσης και πνεύματος. Για την Ακαδημαϊκή θεωρία , η μάθηση αποτελούσε τεχνητή
λειτουργία , μέσω της οποίας γινόταν η μετάδοση γνώσεων από αυτόν που τις κατείχε
- δάσκαλος, ο οποίος θεωρούνταν ενεργητικό μέλος , σε αυτόν που δεν τις είχε μαθητής , ο οποίος θεωρούνταν παθητικός δέκτης. Σκοπός της θεωρίας ήταν η
μεταβίβαση επιθυμητών μορφωτικών αγαθών και όχι η αλλαγή συμπεριφοράς ή
τρόπου σκέψης.
Μία δεύτερη θεωρία ήταν αυτή της Κοινωνικής Αποτελεσματικότητας , η οποία
οραματιζόταν την κοινωνία ως αποδέκτη προϊόντων του σχολείου. Τελικός στόχος της
θεωρίας ήταν η σωστή λειτουργία της κοινωνίας, όπου τα άτομα που την απαρτίζουν
είναι χρήσιμα μέλη και συμμετέχουν σε διάφορες δημιουργικές δραστηριότητες. Για
την επίτευξη του στόχου αυτού, έπρεπε αρχικά να αναγνωρισθούν οι ανάγκες της

κοινωνίας , για να μπορέσει η εκπαίδευση των ατόμων να τις ικανοποιήσει. Η μάθηση
των ατόμων αλλά και η δημιουργία σταδιακών εμπειριών, δηλαδή ποικίλες
δραστηριότητες και κίνητρα που λαμβάνουν, οδηγούν στην αλλαγή της
συμπεριφοράς . Η αλλαγή αυτή πραγματοποιείται μέσω βασικών αρχών όπως : αίτιοαποτέλεσμα, δράση-αντίδραση και παρόρμηση – αντίδραση. Επιπρόσθετα , κατά την
μάθηση μέσω των παρορμήσεων και των αντιδράσεων οι μαθητές διαπλάθονται και
αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον στο οποίο ζουν και πράττουν. Η θεωρία αυτή,
αντιμετώπιζε το παιδί ως ακατέργαστο υλικό, το οποίο μέσα από την εξελικτική φάση
της ζωής του , μετασχηματίζεται και καταλήγει ένας χρήσιμος άνθρωπος με
αναπτυγμένες ικανότητες συμπεριφοράς.
Μία τρίτη θεωρία ήταν αυτή της Μάθησης Παιδιού. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή
το παιδί το οποίο θεωρούνταν η βάση για τον προσδιορισμό των αναλυτικών
προγραμμάτων, έχει έμφυτες ικανότητες για την ανάπτυξή του. Με την έννοια
ανάπτυξη εννοείται η σωματική, κοινωνική , συγκινησιακή αλλά και διανοητική . Το
άμεσο ενδιαφέρον των υποστηρικτών, στρέφεται στο παιδί και τις ικανότητες του,
ενώ πολύ σημαντικό ρόλο κατέχουν οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του. Ακόμη, οι
βασικοί στόχοι του αναλυτικού προγράμματος με βάση τη θεωρία ήταν αρχικά η
επίτευξη της φυσικής εξέλιξης των παιδιών και δεύτερον η υποβοήθηση τους με
στόχο την εξωτερίκευση φυσικών δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα παρεχόταν θετικές
εμπειρίες σε αυτά. Και εδώ υποστηριζόταν ότι μέσω της μάθησης ενισχύεται η
αλληλεπίδραση του παιδιού με το περιβάλλον, παρέχοντας στο πρώτο πλήθος
ερεθισμάτων, αλλά το επηρεάζει παράλληλα με διάφορους τρόπους ανάλογα πάντα
με την προσωπικότητα, τις ανάγκες και τη φάση ανάπτυξης του κάθε παιδιού. Κατά
τη διδασκαλία το παιδί αντιμετωπιζόταν ως μοναδικό, ικανό ον , ώστε να μπορεί να
δραστηριοποιείται, να προωθεί την ανάπτυξή του και να δίνει νόημα στη ζωή του. Η
άποψη ότι το παιδί κατέχει ψυχολογικό και κοινωνικό υπόβαθρο, στηρίζεται και στις
αρχές της ανθρωπιστικής εκπαίδευσης. Από την άλλη στην παραπάνω διαδικασία και
ο δάσκαλος στέκεται ως βοηθός παρέχοντας ευκαιρίες στα παιδιά, οι οποίες κάνουν
ευκολότερη τη μάθηση. Τέλος η γνώση η οποία σχετίζεται με την ικανότητα
αυτοπραγμάτωσης, εξαρτάται από την ιδιοσυγκρασία αλλά και την έκταση που
αντιλαμβάνεται ο καθένας σχετικά με την έννοια της γνώσης.
Μία επιπλέον θεωρία είναι η θεωρία της Κοινωνικής Αναδόμησης. Στην
δημιουργία της θεωρία αυτής οδήγησε η δραματική κατάσταση που κυριαρχούσε

στην κοινωνία. Οι δράσεις για την αναδόμηση της αφορούσαν την εκπαίδευση μαζών
με στόχο την διαμόρφωση των πολιτών. Οι αλλαγές που πρέσβευε ήταν η
απομάκρυνση των ανεπιθύμητων πλευρών της κουλτούρας , αλλά και την ενίσχυση
των πλευρών που προωθούν την ευτυχία των μαθητών, τη συνεχή προσπάθεια και την
ικανοποίηση των αναγκών, πνευματικών και υλικών. Όλη η διαδικασία αυτή
στηριζόταν στο όραμα για μία καλύτερη κοινωνία. Η γνώση για τους υποστηρικτές
της, εξέφραζε την αλήθεια, την αξία, την νοημοσύνη και την ηθική και μέσω αυτής το
άτομο οδηγούνταν στην κατανόηση του εξωτερικού κόσμου. Η μάθηση από την άλλη
αποτελούσε έναν τρόπο αντιμετώπισης των γεγονότων που συνέβαιναν στο
περιβάλλον και πραγματοποιούνταν σε ομαδικά πλαίσια καθώς μέσω αυτών
πραγματώνεται ο διάλογος και η διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων. Η
γνώση και η δράση είναι δύο αλληλένδετα στοιχεία. Τέλος για την θεωρία αυτή η
κοινωνική ύπαρξη του παιδιού καθορίζεται από την κοινωνία στην οποία ζει και το
παιδί με την σειρά του επηρεάζει την κατάσταση της κοινωνίας μέσω των ενεργειών
του (SCHIRO, 1978: 1-9).
Η σωστή λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος και η αποτελεσματικότητα
της διδασκαλίας προέρχονται από την χρήση ενός κατάλληλου εκπαιδευτικού
προγράμματος. Η δημιουργία όμως ενός τέτοιου προγράμματος, πρέπει να βασίζεται
σε κάποιες αρχές κυρίως παιδαγωγικές , ψυχολογικές και διδακτικές αλλά και στις
ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του σχολείου ( Γιαννούλη, 1976: 197). Επίσης οι
αρχές αυτές θα πρέπει να υπόκεινται σε κάποια κριτήρια τα οποία θα λαμβάνονται
υπόψη κατά την εκπομπή του αναλυτικού προγράμματος ( Βουγιούκα,1971: 79). Πιο
συγκεκριμένα τα κριτήρια αυτά είναι : α) η επιλογή της ύλης , η οποία πρέπει να
συμβαδίζει με το σκοπό του σχολείου και τις ανάγκες της κοινωνίας, β) ο περιορισμός
της ύλης σε αντιπροσωπευτικές δομές , γ) η προσαρμογή της ύλης στο επίπεδο των
μαθητών των διαφόρων τάξεων, δ) η ενοποίηση της ύλης των παρόμοιων μαθημάτων
και ε) ο συνδυασμός της γραμμικής και της σπειροειδούς διάταξης της ύλης. Τα
παραπάνω κριτήρια αποτελούν πορίσματα της ψυχολογίας , η οποία θέτει στο
επίκεντρο το παιδί ( Βουγιούκα, 1971: 86).
Σύμφωνα με τον Westphalen , οι αρχές οι οποίες πρέπει να διέπουν ένα αναλυτικό
πρόγραμμα είναι α) ο σχεδιασμός διδακτικών στόχων, οι οποίοι θα διατυπώνονται με
σαφήνεια και θα τεκμηριώνονται, β) η αντιστοιχία μεταξύ περιεχομένου μάθησης,
στόχων και πραγματικών αναγκών του μαθητή, γ) η εφαρμογή των διδακτικών και

μεθοδολογικών καινοτομιών για την καλυτέρευση της ποιότητας της διδασκαλίας, δ)
η χρήση σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων και άλλων επιτευγμάτων για την
εκπόνηση των αναλυτικών προγραμμάτων, ε) η σύνταξή τους θα πρέπει να γίνεται
από ένα ευρύτερο κύκλο ατόμων – επιστημόνων και στ) κάθε πρόγραμμα θα πρέπει
να δοκιμάζεται πρώτα πειραματικά ώστε να γίνονται οι κατάλληλες διορθώσεις
(Westphalen, :36, 52).
Σύμφωνα με άλλους ειδικούς υπάρχουν και κάποιες άλλες αρχές . Αρχικά το
αναλυτικό πρόγραμμα δεν πρέπει να είναι προκατασκευασμένο και αυστηρά
δομημένο αλλά εύκαμπτο και να απευθύνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών.
Το πρόγραμμα επίσης πρέπει να βασίζεται στην εμπειρία και όχι στις αφηρημένες
γνώσεις. Μία τρίτη αρχή είναι ότι το πρόγραμμα οφείλει να προσανατολίζεται
περισσότερο στο παρόν , παρά στο παρελθόν και στο μέλλον. Η επόμενη αρχή
σχετίζεται με την έμφαση που πρέπει να δίνεται στο γιατί πρέπει να διδαχθεί ένα
μάθημα και όχι στο τι ακριβώς θα διδαχθεί. Η πέμπτη αρχή τονίζει πως μέσο των
αναλυτικών προγραμμάτων πρέπει να παρουσιάζεται η πραγματικότητα όπως
ακριβώς είναι και να παρέχονται στους μαθητές στοιχεία από όλα τα κοινωνικά
στρώματα. Και η τελευταία αρχή αναφέρεται στην έμφαση που πρέπει να δίνεται
τόσο στο γνωστικό όσο και στο συναισθηματικό τομέα. Οι περισσότεροι Έλληνες
παιδαγωγοί υποστηρίζουν ότι το Αναλυτικό πρόγραμμα θα πρέπει να προσφέρει
στους μαθητές πέρα από τις γνώσεις και τις δεξιότητες και όλα εκείνα τα εφόδια τα
οποία είναι απαραίτητα για τη ζωή ( Westphalen,: 51, 19 υποσημείωση). Πιο
συγκεκριμένα ο Μελάς θεωρεί ότι στις μέρες μας οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί
θεωρούν το πρόγραμμα προσανατολισμού ως αδιάσπαστο τμήμα ολόκληρου του
παιδαγωγικού προγράμματος. (Μελάς,1977: 21) .

5. Ιστορική ανασκόπηση
Από το 1896 έως το 1962, δεν είχε εκδοθεί κανένα επίσημο πρόγραμμα για τα
νηπιαγωγεία της Ελλάδας, παρά μόνο κάποια ανεπίσημα από διάφορους φορείς, τα
οποία εφαρμόζονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το 1921, η πολιτεία
δεσμεύτηκε για την έκδοση ενός αναλυτικού προγράμματος για το νηπιαγωγείο, το
οποίο όμως έγινε πολύ αργότερα, μετά από 33 χρόνια. Με το Β. Διάταγμα
καθορίστηκε το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου του κράτους. Οι βασικοί
στόχοι του ήταν η θρησκευτική, ηθική και κοινωνική διαπαιδαγώγηση των νηπίων, η
χρήση της Ελληνικής γλώσσας με άνεση, η μύηση των νηπίων στην αριθμητική
σκέψη, στην άσκηση των αισθητηρίων οργάνων τους, η ορμονική και ομαλή
ανάπτυξη του σώματος, η καλλιέργεια δεξιοτήτων του χεριού και η απόκτηση της
αίσθησης του καλού. Οι διάφορες μορφές αγωγής, που αναλυόταν στο πρόγραμμα,
συνοδευόταν από διάφορους τρόπους άσκησης. Επίσης καθοριζόταν οι επιμέρους
στόχοι και παρεχόταν τα πλαίσια του περιεχομένου και της ύλης, μέσα στα οποία θα
πρέπει να κινείται ο νηπιαγωγός. Ένα επιπλέον στοιχείο είναι η δημιουργία του
κατάλληλου περιβάλλοντος σχετικά με τις εγκαταστάσεις του εξοπλισμού και τα
μέσα διδασκαλίας. Σκοπός ήταν η δημιουργία θερμού και οικογενειακού
περιβάλλοντος, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η ευχάριστη διαμονή, η άνετη
διαπαιδαγώγηση των νηπίων, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ατομική και ομαδική
απασχόληση της τάξεως και οι αυθόρμητες εκδηλώσεις τους. Ο χρόνος λειτουργίας
οριζόταν από τις 8:30 π.μ. έως τις 12:10 μμ. , ενώ στις περιπτώσεις που τα παιδιά
έμεναν μέχρι το απόγευμα, λειτουργούσε μέχρι τις 16:15 μ.μ. .
Ο εκπαιδευτικός, είχε ευελιξία και την δυνατότητα να οργανώσει το καθημερινό
του πρόγραμμα με βάση το ενδιαφέρον των παιδιών. Η απεριόριστη αυτή ελευθερία
σε συνδυασμό με την ελλιπή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, τα ελλείματα σχετικά
με τον εξοπλισμό και τα μέσα είχαν ως συνέπεια τα αποτελέσματά του να είναι
επιφανειακά. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν επηρεασμένο από το τρίπτυχο
πατρίδα- θρησκεία- οικογένεια και σε αυτό εφαρμοζόταν το σύστημα της
Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας σύμφωνα με το οποίο το παιδί / νήπιο θεωρούνταν κάτι
το αδιάσπαστο, ενιαίο και αδύναμο να μεταφέρει τα ενδιαφέροντά του από την μία
περιοχή σε μία άλλη σε μικρό χρονικό διάστημα. Τέλος, σημαντικό είναι να

επισημανθεί ο διττός χαρακτήρας του προγράμματος, καθώς ο σκοπός του ήταν
διπλός, κοινωνικός και παιδαγωγικός.
Το πρόγραμμα του 1962 δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της εποχής και
έπρεπε να αντικατασταθεί από άλλο πρόγραμμα πιο ανανεωμένο και πιο σύγχρονο
(Κιτσαράς, 2004:45). Η μεταρρύθμιση του 1976 επέφερε αλλαγές και στη
θεσμοθετημένη προσχολική αγωγή. Με βάση το άρθρο 6 του νόμου 309/1976 και με
καθυστέρηση 4 ετών δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα 476/1980 << Περί του
Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράμματος του Νηπιαγωγείου>>. Το διάταγμα αυτό
συμπλήρωνε το σκοπό του νηπιαγωγείου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελούνταν
από πέντε άρθρα.
Στο πρώτο μέρος αναλυόταν ο γενικός σκοπός, οι ειδικοί στόχοι και οι επιμέρους
επιδιώξεις τους. Το δεύτερο μέρος αποτελούνταν από δύο υποενότητες, στην πρώτη
αναλυόταν οι τομείς της αγωγής, οι οποίοι ήταν οι εξής: της ηθικότητας, της
θρησκευτικότητας, της κοινωνικότητας, της αυτονομίας, η αγωγή της αντίληψης, της
νόησης, η κυκλοφοριακή αγωγή, η περιβαλλοντική αγωγή, η μουσική και η ρυθμική
αγωγή. Στο δεύτερο μέρος αναφερόταν γενικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του
προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα τονιζόταν η σημασία του παιχνιδιού, η απουσία
της γραφής και της ανάγνωσης κατά τη διδασκαλία, η ελευθερία κινήσεων των
παιδιών και η ευελιξία του προγράμματος. Η δυνατότητα αυτή για αλλαγή και
προσαρμογή του προγράμματος, ανάλογα τα ενδιαφέροντα των νηπίων, τις
<<ειδικές>> περιστάσεις και τις καιρικές συνθήκες, είχε ως στόχο το σεβασμό προς
την ατομικότητα του νηπίου, την αυτοσυγκέντρωσή του, το περιβάλλον από το οποίο
προέρχεται και την ωριμότητά του. Το τρίτο άρθρο, σχετιζόταν με την οργάνωση του
νηπιαγωγείου και αυτό αποτελούνταν από τρία μέρη. Το πρώτο αναφερόταν στο χώρο
και την οργάνωση της αίθουσας, τις διακριτές γωνίες, οι οποίες ταίριαζαν στις
ανάγκες των νηπίων και εξασφάλιζαν ένα κατάλληλο περιβάλλον. Το νέο αυτό
πρόγραμμα θεωρούσε δεδομένη την υλικοτεχνική δομή (Πανταζής, 2014:19). Το
δεύτερο μέρος αφορούσε την οργάνωση των δραστηριοτήτων με βάση τα κέντρα
ενδιαφέροντος και τις ανάγκες των νηπίων. Η οργάνωση και η διάρκεια την
δραστηριοτήτων εξαρτιόταν από τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των νηπίων. Το
τρίτο μέρος σχετιζόταν με το ρόλο του νηπιαγωγού, δίνοντάς του οδηγίες σχετικά με
τον τρόπο δράσης του. Στο τέταρτο άρθρο οριζόταν ο χρόνος λειτουργίας, ο οποίος
ήταν από τις 9:00 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ. . Επίσης υπήρχε και ένα ενδεικτικό

ημερήσιο πρόγραμμα με δραστηριότητες και τομείς αγωγής (Κιτσαράς, 2004:46). Το
τελευταίο άρθρο ήταν αυτό που ανέφερε την υλοποίηση του προγράμματος στο
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και καθόριζε το χρόνο έναρξής του
από το σχολικό έτος 1980-1981.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, ο βασικός σκοπός του νηπιαγωγείου, οριζόταν
ως εξής <<να συμπληρώσει και να ενισχύσει την οικογενειακήν ανατροφήν δια της
διδασκαλίας τρόπων εκφράσεως και συμπεριφοράς και δια της καλλιέργειας έξεων,
δια των οποίων τα νήπια θα προσαρμοσθούν εις το φυσικόν και κοινωνικόν
περιβάλλον>> (Άρθρο 4 Ν.30911976 στο Δ.476/1980:1729). Στην ουσία αποτελούσε
τη συνέχεια της οικογένειας και είχε ως χρέος να καλλιεργεί τους μαθητές και να τους
βοηθάει στην κοινωνικής τους προσαρμογή (Κιτσαράς, 2001:84). Η οργάνωσή του
γινόταν με τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να αναπτυχθούν
σωματικά, ψυχολογικά και νοητικά, δημιουργώντας, εξερευνώντας και οργανώνοντας
το περιβάλλον τους.
Το πρόγραμμα εστίαζε σε πέντε τομείς ανάπτυξη των νηπίων. Ο πρώτος
σχετιζόταν με την ανάπτυξη της συναισθηματικότητας, η οποία είχε ως σκοπό να
βοηθηθούν οι μαθητές να ξεπεράσουν τις συναισθηματικές δυσκολίες που θα
αντιμετωπίσουν λόγω της απομάκρυνσής τους από το οικείο τους περιβάλλον. Ο
δεύτερος σχετιζόταν με την ανάπτυξη της κινητικότητας. Το πρόγραμμα έδινε
βαρύτητα στις ευκαιρίες που έπρεπε να δοθούν στο παιδί ώστε να κινείται, να παίζει
και να εξερευνά το περιβάλλον του. Ένας τρίτος τομέας αφορούσε την ανάπτυξη των
μέσων έκφρασης. Οι στόχοι σχετικά με τον τομέα αυτό, σχετιζόταν με τη βελτίωση
του προφορικού λόγου των νηπίων και η ελεύθερη γλωσσική έκφραση αλλά και η
έκφραση μέσω σώματος. Ο τελευταίος τομέας αφορούσε την κοινωνικοποίηση των
νηπίων και την ομαλή ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύνολο. Στόχος ήταν η
απόκτηση προσωπικών εμπειριών μέσω της αλληλεπίδρασής τους τόσο με τα
υπόλοιπα παιδιά της τάξης, όσο και με ενήλικους. Επίσης η τήρηση των κανόνων του
σχολείου αλλά και της κοινωνίας και ο σεβασμός των δικαιωμάτων τόσο των ίδιων
όσων και των υπόλοιπων γύρο τους. Το πρόγραμμα έδινε την βάση στον εκπαιδευτικό
να οργανώσει τις δραστηριότητες στηριζόμενος στα κέντρα ενδιαφέροντος.
Επιπρόσθετα, οι δραστηριότητες αυτές θα έπρεπε να προσελκύουν το ενδιαφέρον των
παιδιών, να έχουν νόημα και να συνδέονται με γεγονότα της καθημερινής ζωής τους.

Στο πρόγραμμα υπήρχαν κάποια μαθήματα τα οποία είχαν ιδεολογικοπολιτικό
περιεχόμενο. Ένα από τα μαθήματα αυτά ήταν η αγωγή της θρησκευτικότητας. Με τη
δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας τα νήπια είχαν την ευκαιρία να
εμπνευστούν, να συγκινηθούν και να αποκτήσουν θρησκευτικό συναίσθημα. Άλλες
δραστηριότητες με τις οποίες το παιδί ερχόταν σε επαφή με την θρησκεία ήταν, ο
εκκλησιασμός, η ομαδική προσευχή και οι θρησκευτικές εορτές. Παρόλα αυτά από το
πρόγραμμα απουσίαζαν δραστηριότητες οι οποίες θα στόχευαν στη δημιουργία
σεβασμού μεταξύ των αλλόθρησκων παιδιών. Ένα δεύτερο μάθημα ήταν αυτό της
αγωγής της ηθικότητας το οποίο θεωρούνταν ότι έπρεπε να διδάσκεται με τρόπο που
να έχει νόημα για τα νήπια, όπως το παιχνίδι, τα κέντρα ενδιαφέροντος, τα παραμύθια
και η συμπεριφορά της νηπιαγωγού, η οποία αποτελεί το παράδειγμα προς τους
μαθητές. Αναλύοντας την ηθική της αγωγής, διαχωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο
αφορά τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, τονίζεται η σημαντική αξία
του σεβασμού και της αποδοχής των άλλων ανθρώπων και η γνωριμία με τα ήθη, τα
έθιμα και τον πολιτισμό των άλλων λαών. Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των
πολιτισμικών διαφορών, επιχειρούνταν με παραδοσιακές μεθόδους όπως εικόνες,
χειροτεχνίες και αντικείμενα. Το δεύτερο κομμάτι αφορά την αξία της εργασίας και
της ανθρώπινης προσπάθειας. Τα παιδιά διδασκόταν πως ένας άνθρωπος μπορούσε να
γίνει χρήσιμο μέλος της κοινωνίας μέσω της εργασίας και του ανθρώπινου μόχθου.
Διδασκόταν επίσης διάφορα επαγγέλματα, τη χρησιμότητα τους και την προσφορά
του καθενός στο κοινωνικό σύνολο. Το τρίτο και τελευταίο κομμάτι, αναφερόταν σε
αξίες όπως η ειλικρίνεια, η εντιμότητα και η υπευθυνότητα. Η καλλιέργεια των αξιών
αυτών βοηθούσαν τα νήπια να γίνουν στο μέλλον υπεύθυνοι και ηθικοί πολίτες.
Ακόμη ένα μάθημα ήταν η αγωγή του λόγου, η οποία αποτελούσε τον κορμό του
νηπιαγωγείου (Δ476/1980 : 1731). Η αγωγή του λόγου ήταν συνδεδεμένη με τον
προφορικό λόγο. Οι βασικοί στόχοι της γλωσσικής αγωγής, ήταν ο εμπλουτισμός του
λεξιλογίου, η κατανόηση του προφορικού λόγου και η σωστή έκφραση. Τα μέσα για
την επίτευξη των στόχων αυτών ήταν το παραμύθι, τα ποιήματα, το κουκλοθέατρο, οι
χειροτεχνίες και οι λεκτικές ασκήσεις (Γώτης και Ντίνας, 2011:4). Το πρόγραμμα
όμως για το συγκεκριμένο μάθημα, είχε κάποιες σημαντικές παραλείψεις, οι οποίες
σχετιζόταν με τις ελλιπείς οδηγίες του τρόπου διδασκαλίας της γλώσσας, σε
δίγλωσσους αλλά και σε μαθητές με ειδικές ανάγκες.

Το πρόγραμμα περιείχε και μαθήματα θετικών επιστημών. Ένα από αυτά είναι η
μύηση στην αριθμητική σκέψη. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές έπρεπε να
κατανοήσουν με φυσικό τρόπο και μέσω των κατάλληλων ασκήσεων, διάφορες
έννοιες, όπως: περισσότερο, λιγότερο, ίσο, όμοιο, μέσα, έξω, στρόγγυλο, τετράγωνο
κ.α. , οι οποίες θα αποτελούσαν τη βάση για την μετέπειτα πορεία τους στη
μαθηματική εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, οι μαθητές καλούνταν να εργαστούν σε
ομάδες και να συσχετίσουν τα αντικείμενα.
Το πρόγραμμα επίσης περιλάμβανε μαθήματα κοινωνικών και ανθρωπιστικών
επιστημών. Η αγωγή κοινωνικότητας είναι το πρώτο και αποτελούσε το βασικό
σκοπό του νηπιαγωγείου. Με βάση λοιπόν το σκοπό <<να ενσωματώσει το κάθε παιδί
στην ομάδα>> (Δ. 476/1980 :1730), συμπεραίνουμε ότι κύριος στόχος ήταν η
δημιουργία μιας ομογενούς ομάδας νηπίων και όχι μιας ομάδας, η οποία θα
αποτελούνταν από διαφορετικά μεταξύ τους μέλη (Συνώδη, 2014 : 103). Για την
επίτευξη της κοινωνικής αγωγής , οι δραστηριότητες οι οποίες λάμβαναν χώρα ήταν
ατομικές και ομαδικές εργασίες, προετοιμασία εορτών, παιχνίδια την ώρα του
διαλλείματος και συζητήσεις την ώρα του κύκλου. Μέσω της κοινωνικότητας το
νηπιαγωγείο στόχευε στην ομαλή ενσωμάτωση των νηπίων στην ομάδα, την τήρηση
των κανόνων, στην αναγνώριση των δικαιωμάτων τόσο των ίδιων των νηπίων όσο
και της ομάδας και τέλος την κατανόηση της αξίας της συνεργασίας και της ομαδικής
προσπάθειας. Ένα δεύτερο μάθημα της ομάδας αυτής ήταν η αγωγή της αυτονομίας.
Με βάση αυτή, το νηπιαγωγείο έδινε βάση στην αξία της ανεξαρτησίας. Πιο
συγκεκριμένα, το βάρος μετατοπιζόταν στο να μάθει το παιδί να ντύνεται, να τρώει
και να πλένεται μόνο του. Το επόμενο μάθημα, σχετιζόταν με την κυκλοφοριακή
αγωγή. Για το μάθημα αυτό, η νηπιαγωγός είχε ως κύριο στόχο να γνωρίσει στα νήπια
τους κανόνες της κυκλοφοριακής αγωγής αλλά και τα κυριότερα οδικά βήματα. Για
την επίτευξη των παραπάνω, η νηπιαγωγός χρησιμοποιούσε κυρίως πρακτικούς
τρόπους καθώς οποιεσδήποτε άλλες μεθοδολογικές οδηγίες, απουσίαζαν από το
πρόγραμμα.
Τέλος, ένα επίσης σημαντικό μάθημα είναι η περιβαλλοντική αγωγή, η οποία
εμφανίζεται για πρώτη φορά στα προγράμματα καθώς εκείνη την εποχή άρχισαν να
εμφανίζονται και τα περιβαλλοντικά προβλήματα (Οικονομίδης, 2014:77). Ένας από
τους κύριους στόχους της ήταν η διατήρηση ενός καθαρού φυσικού περιβάλλοντος.
Τα παιδιά έπρεπε να εξοικειωθούν με το να διατηρούν τον προσωπικό αλλά και τον

χώρο του σχολείου καθαρό με στόχο την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για την
γενικότερη καθαριότητα της χώρας. Σύμφωνα με τον Derroly η περιβαλλοντική
αγωγή ήταν ένα από τα σημαντικότερα κέντρα ενδιαφέροντος καθώς μέσω αυτής
μπορούν να ενεργοποιηθούν και να καλλιεργηθούν οι δυνατότητες των παιδιών
(Pourtois Desmet, 2000:191).
Tο πρόγραμμα διέθετε και ένα σύνολο μαθημάτων, τα οποία σχετιζόταν με
αισθητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Σκοπός των δραστηριοτήτων αυτών
ήταν η αισθητική καλλιέργεια των νηπίων, η ανάπτυξη της φαντασίας καθώς και η
πνευματική και ψυχική τους ισορροπία. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω
απαραίτητη προϋπόθεση αποτελούσε η καθαρή και όμορφα διακοσμημένη αίθουσα,
στην οποία λαμβάνουν χώρα κριτικές διάφορων έργων τέχνης, αλλά πολλές φορές και
των ίδιων των παιδιών, κάτι το οποίο τα οδηγούσε στην έμπνευση και στην
δημιουργία.
Ένα από τα μαθήματα αποτελούσε επίσης η κινητική αγωγή, η οποία συνδυαζόταν
με τον τομέα της αντίληψης. Πιο συγκεκριμένα οι κύριοι στόχοι ήταν η γνωριμία με
τα μέρη του σώματος, τον χώρο που καταλαμβάνει, οι διαστάσεις του και ο
προσανατολισμός του (Δ. 476/1980 : 1730). Κάποιες από τις δραστηριότητες που
πραγματοποιούσαν ήταν οι μετακινήσεις μέσα στον χώρο με βάση κάποια
παραγγέλματα. Επίσης, η κινητική αγωγή συμπορευόταν και με την ρυθμική αγωγή,
η οποία βοηθούσε το νήπιο να αναπτυχθεί ως προσωπικότητα. Οι στόχοι της
σχετιζόταν με την ανάπτυξη φυσικών και ψυχοκινητικών ικανοτήτων αλλά και
ικανοτήτων προσαρμογής. Οι δραστηριότητες που συμμετείχαν τα παιδιά ήταν
παραδοσιακά και μιμητικά παιχνίδια, αλλά και ρυθμικές ασκήσεις. Μέσω της
κινητικής και της ρυθμικής αγωγής, γίνεται κατανοητή η σπουδαιότητα του
παιχνιδιού για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς θεωρούσαν ότι οδηγούσε με
ευχάριστο τρόπο στην ψυχοπνευματική και τη σωματική ανάπτυξη και στην συνέχεια
στην μάθηση.
Ένα τελευταίο από τα μαθήματα ήταν η μουσική αγωγή, μέσω της οποίας τα νήπια
εξέφραζαν τα συναισθήματά τους και αναπτυσσόταν αρμονικά. Η ενασχόληση των
παιδιών με το τραγούδι, είχε ως αποτέλεσμα τη συναισθηματική, διανοητική, ηθική
αλλά και κοινωνική ανάπτυξή τους, ενώ παράλληλα βελτίωναν την ακοή, την φωνή,

την μνήμη και την προσοχή. Η θεματική των τραγουδιών σχετιζόταν με την φύση,
την θρησκεία και την πατρίδα.
Η θέση του νηπιαγωγού στο πρόγραμμα του 1980, ήταν αρχικά να βοηθήσει στην
κοινωνικοποίηση των παιδιών, στην καλλιέργεια των πνευματικών τους ικανοτήτων
και της αισθητικής του. Επιπρόσθετα, όσο αναφορά την καλλιέργεια της γλώσσας,
βασικός στόχος ήταν η σωστή συμμετοχή των παιδιών στις διάφορες συζητήσεις.
Τέλος, είχε ως στόχο τη συνέχιση της παράδοσης και των τοπικών εθίμων, της κάθε
περιοχής. Η δυσκολία που αντιμετώπιζε ο εκπαιδευτικός, σχετιζόταν με την μέθοδο
διδασκαλίας που κυριαρχούσε στο πρόγραμμα, η <<Ενιαία Συγκεντρωτική
Διδασκαλία>>, η οποία ωθούσε τον/την νηπιαγωγό στον σχεδιασμό εβδομαδιαίων
προγραμμάτων με βάση ένα μόνο γνωστικό αντικείμενο (Κιτσαράς 2004 :51).
Όσο αναφορά την αξιολόγηση (των μαθητών όσο και ολόκληρης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας) δεν γινόταν κάποια αναφορά στο πρόγραμμα. Πιο
συγκεκριμένα η καταλληλότητα, η λειτουργικότητα αλλά και η αποτελεσματικότητα
των διάφορων παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν ελεγχόταν
(Κασσωτάκης και Φλουρής, 2006:465). Εκτός από την αξιολόγηση και το
υποστηρικτικό υλικό για τους νηπιαγωγούς, ήταν σχεδόν ανύπαρκτο. Δεν υπήρχε
κάποιο βοήθημα, το οποίο να περιέχει παραδείγματα και προτάσεις για τις διάφορες
δραστηριότητες που έπρεπε να πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Κλείνοντας το πρόγραμμα του 1980, παρόλο που βασιζόταν στο προηγούμενο,
παρουσίασε σημαντικές αλλαγές. Μία από αυτές, ήταν η καθιέρωση ενιαίου
κριτηρίου στη διαίρεση της ύλης των τομέων αγωγής (Κιτσαράς, 2004:52). Επίσης η
προσπάθεια να μετατοπιστεί το ενδιαφέρον στο παιδί. Μία ακόμη αλλαγή ήταν η
οργάνωση των δραστηριοτήτων με βάση τα <<κέντρα ενδιαφέροντος>> κάτι το οποίο
φανέρωνε την προσαρμογή του προγράμματος ανάλογα με τις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα των νηπίων. Κατά την διάρκεια εφαρμογής του, ιδιαίτερη έμφαση
δόθηκε στην δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος που να προωθεί την
ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Παρά τις διάφορες επιρροές που δέχθηκε από νέες
μαθησιακές θεωρίες και το αρνητικό σημείο είναι η απουσία ενός επίσημου οδηγού,
κάτι το οποίο θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για τους νηπιαγωγούς καθώς και
προτεινόμενες δραστηριότητες. Ενώ η έλλειψη ικανού συμβουλευτικού προσωπικού

το οποίο θα προετοίμαζε τους νηπιαγωγούς για τον τρόπο εφαρμογής του
προγράμματος, οδήγησε στο να μην εφαρμοστεί το πρόγραμμα σε πανελλαδικό
επίπεδο καθ’όλη την διάρκεια της ισχύος του.
Το 1982-1985 πραγματοποιήθηκαν κάποιες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, οι
οποίες είχαν ως στόχο την αλλαγή του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου
(Κιτσαράς 2004:62). Παρόλα αυτά το 1989 δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα
486/1989 : Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής. Το πρόγραμμα αυτό, άνηκε
στην κατηγορία των σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων και ήταν σαφώς
επηρεασμένο από τις αρχές τις οποίες ακολουθούσε ο J. Piaget. Πιο συγκεκριμένα
ήταν οργανωμένο σε γενικές ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ανάλογες
επιδιώξεις. Επίσης υπήρχαν και επιμέρους ενότητες με αντίστοιχους στόχους και
περιεχόμενα.
Οι τομείς ανάπτυξης, στους οποίους αναφερόταν το πρόγραμμα ήταν πέντε και ο
κάθε ένας ήταν χωρισμένος σε υποτομείς. Ακόμη, ο κάθε τομέας αποτελούνταν από
πέντε στήλες οι οποίες έκαναν πιο ακριβής και συγκεκριμένους τους διδακτικούς
στόχους. Οι στήλες αυτές ήταν οι εξής: α) γενικές ενότητες της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, β) επιδιώξεις, γ) επιμέρους ενότητες, δ) στόχοι, ε) περιεχόμενο/
δραστηριότητες αυθόρμητες και προγραμματισμένες (Κιτσαράς 2004:65). Οι πέντε
όμως κύριοι τομείς ανάπτυξης ήταν οι εξής: ψυχοκινητικός,
κοινωνικοσυναισθηματικός, ηθικός, θρησκευτικός, αισθητικός, νοητικός και τομέας
καλλιέργειας των δραστηριοτήτων. Η τελευταία στήλη αποτελούσε σημαντικό
εργαλείο για τους νηπιαγωγούς, καθώς προτεινόταν διάφορα παραδείγματα με
δραστηριότητες.
Με βάση το Διάταγμα, ο κύριος σκοπός του προγράμματος ήταν <<η υποβοήθηση
της ολόπλευρης και ισορροπημένης ανάπτυξης των νηπίων, ψυχοκινητικής,
κοινονικοσυναισθηματικής, ηθικής, θρησκευτικής, αισθητικής, νοητικής καθώς και
της καλλιέργειας δεξιοτήτων σε κλίμα ελευθερίας, ασφάλειας και προγραμματισμού
(Δ. 486/1989:4469). Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα στόχευε και σε επιμέρους
επιδιώξεις, οι οποίες είχαν ως κεντρικό σημείο τους πέντε τομείς ανάπτυξης. Πιο
συγκεκριμένα για τον ψυχοκινητικό τομέα, στόχος ήταν η γνωριμία με το γνωστικό
σχήμα του σώματος αλλά και με βασικές έννοιες του χώρου και του χρόνου.

Για τους τομείς με κοινωνικοσυναισθηματικό , ηθικό και θρησκευτικό
περιεχόμενο, βασικοί στόχοι ήταν η σωστή ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων , η
ομαλή ένταξη στην ομάδα αλλά και η απόκτηση βασικών εννοιών / αξιών όπως η
υπευθυνότητα, η συνεργασία , η αγάπη για την πατρίδα και η πίστη. Ο
συναισθηματικός τομέας στόχευε στην επαφή των νηπίων με διάφορα έργα τέχνης με
αποτέλεσμα την ανάπτυξη του αισθητικού κριτηρίου, ενώ ο νοητικός τομέας μέσω
των δραστηριοτήτων στόχευε στην ενεργοποίηση της περιέργειας των παιδιών και
στην ανακάλυψη θετικών στοιχείων μάθησης. Επίσης σημαντικό στοιχείο
αποτελούσε η επαφή των νηπίων με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον καθώς
μέσω αυτού πραγματοποιούνταν βιωματικές δραστηριότητες και τα παιδιά
αποκτούσαν πληθώρα εμπειριών. Ο τελευταίος τομέας της καλλιέργειας δεξιοτήτων
και των νοητικών , είχε ως στόχο την ανάπτυξη προμαθηματικών , προγραφικών και
προαναγνωστικών εννοιών.
Τα μαθήματα τα οποία περιείχε το πρόγραμμα ήταν διαφορετικού περιεχομένου.
Αρχικά αποτελούνταν από μαθήματα ιδεολογικού περιεχομένου. Η ηθική αγωγή είναι
ένα από αυτά και οι στόχοι της ήταν η απόκτηση βασικών αξιών όπως η συνεργασία ,
ο αλληλοσεβασμός, η υπευθυνότητα, η ειλικρίνεια, η αξία της εργασίας και της
δικαιοσύνης , αλλά και η συμβολή των κανόνων της κοινωνικής ζωής στην ηθική
ανάπτυξης των νηπίων. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί , οι δραστηριότητες οι
οποίες πραγματοποιούνταν ήταν κυρίως ομαδικά παιχνίδια με αφορμή διάφορα
γεγονότα που συνέβαιναν στο σχολείο ή έξω στην κοινωνία. Ένα δεύτερο μάθημα
αποτελούσε η θρησκευτική αγωγή , η οποία είχε ως στόχο την γνωριμία των νηπίων
με την ορθόδοξη πίστη αλλά και την επαφή με την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση.
Η επίτευξη των παραπάνω στόχων, γινόταν μέσα από προσευχές , διηγήσεις αλλά και
δραστηριότητες που είχαν ως θέμα μεγάλες χριστιανικές γιορτές και θρησκευτικά
έθιμα του ελληνικού λαού. Το μειονέκτημα σε αυτό το σημείο είναι ότι δεν γινόταν
κάποια αναφορά και δεν δινόταν κάποια συγκεκριμένη οδηγία στους εκπαιδευτικούς
για την περίπτωση που υπήρχαν αλλόθρησκα παιδιά μέσα στην σχολική τάξη.
Το τέταρτο μάθημα ήταν αυτό της γλωσσικής αγωγής. Το συγκεκριμένο μάθημα
αναλυόταν σε δύο στάδια , στο προαναγνωστικό και το προγραφικό. Οι βασικοί
στόχοι του πρώτου ήταν, να κατανοήσουν τα νήπια ότι ο προφορικός λόγος
αποτελείται από λέξεις και να αντιληφθούν ότι μέσω ενός συστήματος συμβολικής
απεικόνισης μπορεί να μετατραπεί σε γραπτό. Πιο συγκεκριμένα στόχευε στο να

εξοικειωθούν με την διαδικασία κωδικοποίησης του προφορικού λόγου σε γραπτό
αλλά και το αντίστροφο. Ένας τελευταίος στόχος ήταν να αντιληφθούν τα νήπια
διαισθητικά την σημασιολογική, τη συντακτική και τη μορφοφωνολογική πλευρά της
γλώσσας. Οι δραστηριότητες οι οποίες λάμβαναν χώρα είχαν ως επίκεντρο την
καλλιέργεια του προφορικού λόγου ( Ντίνας & Κυρίδης Αλεξίου & Γώτης, 2006 :
64). Με βάση αυτές τα νήπια εξέφραζαν και αντάλλασαν μεταξύ τους ιδέες και
απόψεις, ενώ υποβαλλόταν στην διαδικασία να ερμηνεύσουν διάφορες καταστάσεις.
Οι στόχοι του προγραφικού σταδίου ήταν οι εξής : η εμπλοκή των παιδιών με την
προγραφική διαδικασία σε αντιληπτικό-κινητικό και νοητικό επίπεδο και η
οικοδόμηση του αντιληπτικού σχήματος των διαδρομών. Τα νήπια συνήθως
καλούνταν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες ανάπτυξης της λεπτής
κινητικότητας, σχηματίζοντας διάφορες διαδρομές με βάση κάποια σταθερά σημεία ,
στην συνέχεια αναπαριστώντας τις ιδέες σε άλλο χώρο, αποδίδοντάς τες μέσω λέξεων
και απεικονίζοντάς τες γραφικά.
Ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι του γλωσσικού μαθήματος, ήταν η συμβολική
λειτουργία της γλώσσας. Και σε αυτό το σημείο χωριζόταν στην λειτουργικότητά της
από την μία και στη γλώσσα ως εργαλείο σκέψης από την άλλη. Το συγκεκριμένο
κομμάτι αφορούσε δραστηριότητες όπως ανταλλαγή απόψεων, έκφραση ιδεών,
ερμηνεία καταστάσεων , υποβολή ερωτήσεων και απεικόνιση της πραγματικότητας
μέσω συμβολικών και νοητικών χειρισμών. Στο σημείο αυτό , αξίζει να αναφέρουμε
ότι σχετικά με την γλωσσική αγωγή, δεν προσέγγιζε φυσικά το γραπτό λόγο αλλά
χαρακτηριζόταν από διδακτισμό, αγνοώντας τις δυνατότητες των νηπίων για
αναδυόμενη γραφή ( Γώτης & Ντίνας , 2011 : 6). Επίσης στο πρόγραμμα αυτό ήταν
αισθητή η απουσία αναφορών και βοηθητικών προτάσεων σχετικά με τη γλωσσική
διδασκαλία των αλλόγλωσσων και δίγλωσσων παιδιών, αλλά και των παιδιών με
ειδικές ανάγκες ( Γώτης & Ντίνας, 2011 : 7).
Μία άλλη ομάδα μαθημάτων, ήταν εκείνα των θετικών επιστημών. Ένα από τα
μαθήματα αυτά ήταν τα μαθηματικά. Το πρόγραμμα μέσω του μαθήματος αυτού είχε
ως στόχο την εισαγωγή των νηπίων στις προμαθηματικές έννοιες και διαδικασίες. Πιο
συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα γινόταν αναφορά σε συγκεκριμένες ενότητες και
αυτές ήταν : χωροχρονικές έννοιες, συγκρίσεις μεγεθών, ομαδοποιήσεις πραγμάτων,
διασπάσεις αντικειμένων, αντιστοιχίες αντικειμένων, εισαγωγή της έννοιας του
πλήθους, εισαγωγής της έννοιας των αριθμών 1 έως 5, απαρίθμηση αντικειμένων και

καταστάσεις προβληματισμού. Για την κάθε ενότητα υπήρχαν συγκεκριμένοι στόχοι
αλλά και προτεινόμενες δραστηριότητες για την επίτευξή τους. Οι δραστηριότητες
λοιπόν αυτές σχετιζόταν με α) τον προσδιορισμό θέσης αντικειμένων στον χώρο με
βάση ένα σταθερό σημείο, β) τον προσδιορισμό γεγονότων στον χρόνο με βάση ένα
σταθερό σημείο, γ) την αναπαράσταση γεγονότων με βάση τη χρονική ακολουθία, δ)
τη σύγκριση μεταξύ αντικειμένων, ε) την ταξινόμηση αντικειμένων με βάση κάποια
κριτήρια, στ) τη σύνδεση της έννοιας του αριθμού με το όνομα και το αριθμητικό
σύμβολο, ζ) τη σωστή απαρίθμηση των αντικειμένων (1-10), στο χώρο με γραμμική,
κυκλική, τριγωνική, τικ-τακ ή άλλου είδους διάταξη, η) την προσέγγιση των εννοιών
των τεσσάρων αριθμητικών πράξεων. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί ο μεγάλος
αριθμός των στόχων, ενώ απουσίαζαν βοηθητικές προτεινόμενες δραστηριότητες.
Ακόμη απουσίαζαν οι τρόποι αξιολόγησης των νηπίων.
Ένα επιπλέον μάθημα, είναι οι φυσικές επιστήμες. Στόχοι του μαθήματος αυτού
ήταν: η επαφή των νηπίων με αντικείμενα, η άσκηση επίδρασης πάνω τους, η
γνωριμία του τρόπου παραγωγής τους και ο προβληματισμός για την κοινωνική τους
σημασία. Επίσης σημαντικό ήταν να γνωρίσουν τα νήπια το φυσικό περιβάλλον, τα
βασικά χαρακτηριστικά φυτών και ζώων, τα γεωγραφικά στοιχεία και την κοινωνική
τους διάσταση. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνταν μέσα στην τάξη,
αφορούσαν την διάκριση και κατονομασία των γνωρισμάτων, των αντικειμένων με
βάση τα ερεθίσματα που προκαλούνται από: το χρώμα, το σχήμα, τη μορφή, το
μέγεθος, και την σύσταση της ύλης (Δ.486/1989:4475). Κάποιες άλλες, είχαν πιο
συγκεκριμένο στόχο, αναφερόταν δηλαδή στη δημιουργία προβληματισμού και
διερεύνησης σχετικά με το φυσικό περιβάλλον. Παρόλο που δεν προτεινόταν σαφής
οδηγίες, το υποστηρικτικό βιβλίο της νηπιαγωγού, πρότεινε τη δημιουργία και
οργάνωση διαφόρων γωνιών, όπως: η γωνία της ζωής και η γωνία των φυσικών
επιστημών. Η πρώτη στόχευε στην κατανόηση του φαινομένου της ζωή, ενώ η
δεύτερη στη χρήση κατάλληλων μεθόδων σχετικά με τα γεωφυσικά θέματα ( ΥΠ. Ε.
Π. Θ. Π. Ι., 1990:211).
Το πρόγραμμα ακόμη περιείχε μαθήματα κοινωνικών και ανθρωπιστικών
επιστημών και πιο συγκεκριμένα η κοινωνική αγωγή. Στόχοι του συγκεκριμένου
μαθήματος ήταν οι εξής : η καλλιέργεια προσωπικών σχέσεων των νηπίων με τους
συνομήλικους, τη νηπιαγωγό και τους ενήλικους, η διαμόρφωση θετικών στάσεων
προς στο περιβάλλον και την ανθρώπινη εργασία, η προαγωγή της συνεργασίας, η

υιοθέτηση κοινά αποδεκτών κανόνων, μέσων και μεθόδων. Επίσης, η ομαλή
μετάβαση των παιδιών στο δημοτικό αλλά και η μετάδοση των αξιών όπως
υπευθυνότητα, αγάπη για την πατρίδα και η αποδοχή της διαφορετικότητας. Οι
δραστηριότητες που συμμετείχαν τα παιδιά ήταν κυρίως συλλογικές και είχαν ως
θέμα την γνωριμία με τους άλλους και η ευαισθητοποίηση ως προς το περιβάλλον.
Μέσω του μαθήματος στοχευόταν η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και η
επινόηση προτάσεων από τα νήπια για την λύση κάποιου προβληματισμού που
προέρχεται από την κοινωνική ζωή. Ένα στοιχείο το οποίο διέφερε από τα
προηγούμενα προγράμματα είναι η ύπαρξη ξεχωριστού στόχου για την αποδοχή των
παιδιών με ειδικές ανάγκες, γεγονός που υπονοεί ότι η κοινωνία δεν σεβόταν το ίδιο
όλες τις διαφορές των ανθρώπων (Συνώδη, 2014:103-105).
Τελευταία ομάδα μαθημάτων αποτελούν εκείνα που σχετίζονταν με αισθητικές –
καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Τα μαθήματα της ομάδας αυτής ήταν αρκετά. Ένα από
αυτά ήταν η ψυχοκινητική αγωγή, η οποία αποτελούσε έναν από τους τομείς
ανάπτυξης του προγράμματος. Επίσης, διαιρούνταν και αυτή σε πέντε μέρη. Το
πρώτο μέρος σχετιζόταν με την ανακάλυψη και οργάνωση του γνωστικού σχήματος
του σώματος, τη γνώση της ύπαρξης των δύο πλευρών του και την ανάπτυξη της
λεπτής κινητικότητας. Οι στόχοι που επιδιωκόταν ήταν οι εξής: η απόκτηση
αντίληψης του σώματος, η αναπαραγωγή στάσεων του, η απόκτηση αυτοελέγχου και
αυτοπεποίθησης. Οι δραστηριότητες που λάμβαναν χώρα ήταν κυρίως μετατόπισης,
μίμησης και συντονισμού των κινήσεων. Μία άλλη ομάδα στόχων αφορούσε την
αμφιπλευρικότητα, την συνειδητοποίηση της συμμετρίας των δύο πλευρών και τον
προσανατολισμό στον χώρο. Η ισορροπημένη ανάπτυξη, η συνειδητοποίηση των
εννοιών δεξί – αριστερό αποτελούσαν τα θέματα των δραστηριοτήτων. Η λεπτή
κινητικότητα στόχευε στον συντονισμό της οπτικής αντίληψης, με τις λεπτές κινήσεις
των χεριών και οι δραστηριότητες που προτεινόταν ήταν ασκήσεις δακτύλων,
παλάμης και καρπών καθώς και διάφορες κατασκευές με την χρήση υλικών και
εργαλείων.
Το δεύτερο μέρος σχετιζόταν με την αντίληψη και οργάνωση του χώρου, του
χρόνου και του ρυθμού. Όσο αναφορά τον χώρο, στόχος ήταν να μπορούν να
προσανατολιστούν στο χώρο, να ανακαλύψουν και να δημιουργήσουν σχέσεις μεταξύ
των προσωπικών κινήσεων και του άμεσου περιβάλλοντος και να συνειδητοποιήσουν

τις χωρικές σχέσεις. Οι δραστηριότητες που συμμετείχαν τα παιδιά, ήταν
μετακίνησης, διάνυσης διαδρομών και προσδιορισμού θέσης του σώματος σε σχέση
με συγκεκριμένα σημεία αναφοράς. Σχετικά με τον χρόνο και τον ρυθμό, οι στόχοι
αφορούσαν την εξοικείωση με την έννοια του χρόνου και των βασικών χρονικών
σχέσεων μέσα από ψυχοκινητικές δραστηριότητες.
Το τρίτο μέρος αφορούσε την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών μέσα από
ψυχοκινητικές δραστηριότητες όπως ομαδικά παιχνίδια ή παιχνίδια γνωριμίας. Στόχος
ήταν να αντιληφθούν τα παιδιά την παρουσία άλλων ανθρώπων γύρω τους, να
επικοινωνούν μεταξύ τους και να προάγουν την αυτογνωσία.
Το τέταρτο μέρος σχετιζόταν με την φυσική αγωγή και την αρμονική ανάπτυξη
του νηπίου. Βασικοί στόχοι σε αυτήν την περίπτωση, ήταν η ψυχοσωματική
ανάπτυξη, η ταχύτητα, ο συντονισμός κινήσεων και η απόκτηση μιας υγιούς
προσωπικότητας. Για την επίτευξη των στόχων η νηπιαγωγός οργάνωνε
δραστηριότητες όπως ψυχοκινητικά παιχνίδια, κολύμβηση και γυμναστική.
Το τελευταίο μέρος σχετιζόταν με τη δημιουργικότητα των νηπίων, σε συνδυασμό
με την ψυχοκινητική αγωγή. Στόχος ήταν η εμπλοκή στην διαδικασία
προβληματισμού και η επινόηση λύσεων σε διάφορες καταστάσεις.
Τα εικαστικά ήταν επίσης ένα από τα μαθήματα της ομάδας αυτής. Στόχος του
συγκεκριμένου μαθήματος, ήταν μέσω της γλώσσας, τα παιδιά να εξασκηθούν με την
χρήση διαφόρων εργαλείων και υλικών, να αντιληφθούν την ποικιλομορφία των
αντικειμένων και των καταστάσεων και εκφράζονται μέσω των δημιουργιών τους. Οι
δραστηριότητες που συνόδευαν το μάθημα σχετιζόταν με την ζωγραφική, το κολάζ,
τις κατασκευές, τη γλυπτική και την υφαντική. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί η
αξία της ελεύθερης έκφρασης των συναισθημάτων των παιδιών μέσω της τέχνης,
χωρίς να έχει σημασία αν το αποτέλεσμα ήταν το σωστό ή το <<άρτιο>>.
Η θεατρική τέχνη ακόμη υπήρχε σαν μάθημα για πρώτη φορά ως ξεχωριστή
ενότητα στα αναλυτικά προγράμματα. Στόχος ήταν τα νήπια να αναγνωρίσουν τις
εκφραστικές δυνατότητες, μέσω του σώματος, του προσώπου, της φωνής, του
κουκλοθέατρου και του θεάτρου σκιών. Μέσω των παραπάνω δινόταν στα νήπια η
ώθηση να εκφραστούν δημιουργικά και να ασκήσουν επίδραση πάνω σε καταστάσεις
και αντικείμενα. Ως δευτερεύοντες στόχοι, οριζόταν η ελεύθερη έκφραση, η

ψυχαγωγική δημιουργία, η συνεργασία με τα άλλα παιδιά, η γνωριμία του κώδικα της
θεατρικής συμπεριφοράς και η απαλλαγή από συστολές και επιφυλάξεις (ΥΠ. Ε. Π.
Θ.- Π.Ι., 1990:143-144). Για την επίτευξη των παραπάνω, τα παιδιά ασχολιόταν με το
θεατρικό παιχνίδι, την παντομίμα, την δραματοποίηση, το κουκλοθέατρο και τον
χορό.
Η μουσική θεωρούνταν και αυτή ως ξεχωριστό μάθημα και στόχευε στην
κατανόηση των λειτουργιών της μουσικής, στην καλλιέργεια των φωνητικών
ικανοτήτων, στην γνωριμία με διαφορετικά είδη μουσικής, στην γενικότερη μουσική
ευαισθητοποίηση και στην δημιουργική έκφραση των παιδιών μέσω των τραγουδιών
και των μουσικών παιχνιδιών. Έτσι η απασχόληση των παιδιών κατά την διάρκεια
του συγκεκριμένου μαθήματος, γινόταν με ακρόαση διάφορων μουσικών έργων,
μουσικές κατασκευές και κάποιες απλές κατασκευές μουσικών οργάνων.
Για πρώτη φορά εμφανίζεται ένα ξεχωριστό μάθημα, η λογοτεχνία, παύει πλέον να
έχει γλωσσικούς κυρίως στόχους και επικεντρώνεται στην ευχαρίστηση και στην
ψυχαγωγία των νηπίων (Καρακίτσιος, 2013:3). Τα νήπια άκουγαν πεζά και ποιητικά
κείμενα, δημιουργούσαν δικές τους ιστορίες και μέσω αυτών εξοικειώνονταν με την
λογοτεχνία. Επιπλέον στόχοι του μαθήματος ήταν η γνωριμία με τα είδη των
λογοτεχνικών κειμένων, τις εκφραστικές δυνατότητες του έντεχνου λόγου και τήρησή
τους.
Ο ρόλος του νηπιαγωγού σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία ήταν ιδιαίτερα
ενεργητικός. Αρχικά επέλεγε κάποιους από τους τομείς ανάπτυξης και τους
ανάλογους στόχους, πάντα έχοντας ως βάση το επίπεδο ανάπτυξης της τάξης. Αφού
οργάνωνε τις δραστηριότητες, ενθάρρυνε τους μαθητές να συμμετέχουν σε αυτές και
στην συνέχεια αξιολογούσε τα αποτελέσματα τα οποία προέκυπταν. Είχε ακόμη την
δυνατότητα να θέσει επιμέρους στόχους επιλέγοντας οργανωμένες δραστηριότητες ή
βασιζόμενη σε δραστηριότητες, οι οποίες αναδυόταν από τα παιδιά (Ντίνος &
Κυρίδης Αλεξίου & Γώτης, 2006:57). Η απουσία βοηθητικών μεθοδολογικών
οδηγιών ήταν εκείνο το κομμάτι που δυσκόλευε το ρόλο της. Η αξιολόγηση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας ήταν και αυτήν αρμοδιότητα της νηπιαγωγού. Παρόλα
αυτά στο πρόγραμμα δεν γινόταν κάποια αναφορά στον τρόπο αξιολόγησης.
Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν ο ελλιπής έλεγχος της προόδου των παιδιών αλλά
και της αποδοτικότητας ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος.

Όσο αναφορά το υποστηρικτικό υλικό υπάρχουν δύο οπτικές. Από τη μία το
γεγονός ότι για πρώτη φορά το 1990 εκδόθηκε το βιβλίο Νηπιαγωγού, το οποίο
χρησιμοποιούνταν ως συμπληρωματικό βοηθητικό υλικό. Ενώ δύο ακόμη βοηθητικά
βιβλία ένα για τους μαθητές και ένα για τους νηπιαγωγούς εκδόθηκαν επίσης για
πρώτη φορά. Τα βιβλία αυτά περιείχαν δραστηριότητες και συνοδευόταν από
κασέτες, οι οποίες περιείχαν υλικό για τις αντίστοιχες δραστηριότητες. Θετικό επίσης
στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι σε αυτά τα βιβλία υπήρχαν οδηγίες για την
υλοποίηση δραστηριοτήτων που απευθυνόταν σε παιδιά με ειδικές ανάγκες (Γώτης &
Ντίνας 2011:7). Η άλλη άποψη, είχε αρνητική χροιά, καθώς το πρόγραμμα είχε
τυποποιημένη δομή και γενικά διατυπωμένους στόχους κάτι το οποίο δυσκόλευε την
εφαρμογή του. Επίσης η μη ταξινομημένη παρουσίασή και το χάσμα μεταξύ των
τομέων άφηνε αγεφύρωτα τα κενά.
Συμπερασματικά , γίνεται κατανοητό ότι το αναλυτικό πρόγραμμα του 1989
στηριζόταν σε πιο σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα καθώς περιείχε αρκετά
καινοτόμα στοιχεία , όπως μεγαλύτερο αριθμό προτεινόμενων δραστηριοτήτων ,
συγκεκριμένους στόχους και παραδείγματα , ενώ σημαντικό κομμάτι αποτελεί και η
έκδοση του συμπληρωματικού βοηθητικού που στόχευε στην κάλυψη των κενών του
( Μούσιου & Μυλωνά , 2011 : 6). Παρόλα αυτά από το πρόγραμμα αυτό, απουσίαζαν
κάποιες βοηθητικές μεθοδολογικές οδηγίες καθώς και προτεινόμενοι τρόποι
αξιολόγησης. Επίσης ένα ακόμη μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι ο σχεδιασμός
του κάλυπτε τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης ηλικίας και όχι δύο ομάδων, των νηπίων
και των προνηπίων ( Κιτσαράς , 2004 :82). Τέλος ο σχεδιασμός του απαιτούσε την
ύπαρξη άριστων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού , παρόλο που οι συνθήκες που
επικρατούσαν εκείνη την εποχή τόσο για το χώρο όσο και για τον εξοπλισμό δεν ήταν
ιδανικές ( Κιτσαράς , 2004 : 97 ).
Οι ελλείψεις και τα αρνητικά στοιχεία που υπήρχαν στα προηγούμενα αναλυτικά
προγράμματα , οδήγησαν στην δημιουργία ενός νέου. Το 2001 ( με το Φ.Ε.Κ.
1376/18.10.2001, τ. Β' ), δημοσιεύθηκε το νέο αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο όριζε
την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και ο πλήρης τίτλος του είναι
<<Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών >> (ΔΕΠΠΣ). Μετά από
τρία χρόνια , το 2003 ( Φ.Ε.Κ. 304/13.3.2003, τχ. Β΄ Παράρτημα , τόμος Β΄, σελ.
4306-4335) δημοσιεύθηκε ένα τροποποιημένο αλλά και συμπληρωμένο κείμενο γα το
νηπιαγωγείο , το οποίο ήταν βασισμένο σε παρατηρήσεις σχετικά με τα αδύναμα

σημεία του προγράμματος. Παρόλα αυτά από το 2007 τον Σεπτέμβριο άρχισε να
υλοποιείται στα νηπιαγωγεία. Το ΔΕΠΠΣ ως ενιαίο πρόγραμμα εντάσσει και τα
νηπιαγωγεία στο ενιαίο σχεδιασμό της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης ,
παρόλο που η φοίτηση σε αυτά δεν ήταν υποχρεωτική , μέχρι το 2006 που
θεσμοθετείται το ένα έτος ως υποχρεωτικό για τα νήπια των 5 ετών ( Νόμος 3518/
2006).
Όσο αναφορά τον τίτλο, η κάθε λέξη αντιπροσωπεύει και κάποια αρχή η οποία
διέπει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αρχικά με την έννοια διαθεματικό αναφέρεται
στο χωρισμό των μαθημάτων σε επιμέρους πεδία , τα οποία δεν απομονώνονται, αλλά
υπάρχει σύνδεση μεταξύ τους και αυτό δημιουργεί ποικίλες δραστηριότητες,
ενδιαφέροντα, τάσεις και τρόπους μάθησης. Επίσης η διαθεματικότητα ενισχύεται
μέσα από την επεξεργασία θεμάτων , τις θεμελιώδεις έννοιες και τα σχέδια εργασίας.
Ακόμη, μέσω αναπτυξιακών κατάλληλων πρακτικών που διατρέχει η επικοινωνία και
η τεχνολογία αλλά κυρίως το παιχνίδι το οποίο στοχεύει να αναπτύξουν τα παιδιά την
προσωπικότητά τους, να κοινωνικοποιηθούν και να γνωρίσουν το φυσικό και το
ανθρωπογενές περιβάλλον.
Σχετικά με το όρο ενιαίο σχετίζεται με το γεγονός ότι το αναλυτικό πρόγραμμα
ανάλογα με την βαθμίδα στην οποία αναφέρεται, είναι κοινό για όλους τους
εκπαιδευτικούς.
Οι βασικές αρχές του προγράμματος στοχεύουν στο σχεδιασμό πολυεπίπεδων
δραστηριοτήτων, στην υλοποίηση ρεαλιστικών στόχων, στην αξιοποίηση της
προϋπάρχουσας γνώσης των νηπίων , στο << άνοιγμα >> του νηπιαγωγείου στην
ευρύτερη κοινωνία , στην αξιοποίηση του λάθους ,στην ουσιαστική συμβολή του
παιχνιδιού , στην εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης και στη συνεχή
ανανέωσή του. Οι βασικές αυτές αρχές είναι επηρεασμένες από γνωστικές θεωρίες
μάθησης. Πιο συγκεκριμένα , στηρίχθηκαν στον Piaget και τη θεωρία
επικοδομητισμού αλλά και στον Vygotsky και την θεωρία του σχετικά με την επιρροή
του κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου στη δόμηση των νοητικών σχημάτων. Επιπλέον
βασιζόταν στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner ( Γκλιάον &
Χριστοδούλου, 2011 β: 2).
Τα προγράμματα σπουδών που αφορούν όλες τις βαθμίδες από το νηπιαγωγείο έως
το πανεπιστήμιο αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία στηρίζονται οι εκπαιδευτικοί

ώστε να μπορέσουν να οργανώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εκπαιδευτική
διαδικασία και να επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το εγχειρίδιο αυτό το
οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους εκπαιδευτικούς , αποτελείται από σκοπούς,
μεθόδους, γνωστικά αντικείμενα, τρόποι αξιολόγησης των μαθητών, παραδείγματα
δραστηριοτήτων και οδηγίες σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτικού.
Ο σκοπός του ΔΕΠΠΣ είναι << να βοηθήσει τα νήπια να αναπτυχθούν σωματικά ,
συναισθηματικά , νοητικά και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων
της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης>> (ΔΕΠΠΣ , 2003 : 586).
Σχετικά με τις μεθόδους , ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη σχεδίαση των
δραστηριοτήτων με τρόπο ώστε να έχουν νόημα για τα παιδιά και να υπογραμμίζεται
ο διαδραστικός και πολυαισθητικός τρόπος υλοποίησής τους. Επιπρόσθετα σημαντικό
στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η αλληλεπίδραση , η παρουσίαση των δεδομένων
μέσα από πολλά και διαφορετικά μέσα αλλά και η χρήση της τεχνολογίας με σκοπό
την επεξεργασία τους, υποστηρίζουν την μαθησιακή διαδικασία.
Τα γνωστικά αντικείμενα που εμπεριέχονται στο ΔΕΠΠΣ είναι αρκετά και το κάθε
ένα έχει γενικούς και επιμέρους στόχους - επιδιώξεις , προτεινόμενες μεθόδους για
την επίτευξή τους και δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα
στην τάξη.
Ένα από τα γνωστικά αντικείμενα το οποίο κατείχε πολύ σημαντική θέση στο
πρόγραμμα είναι Παιδί και Γλώσσα. Το μάθημα αυτό αποτελείται από τρεις
υποενότητες , την προφορική επικοινωνία , την ανάγνωση και την γραφή. Η
προφορική επικοινωνία των νηπίων προσεγγίζεται σφαιρικά , δεν επικεντρώνεται
μόνο στη γνώση του γλωσσικού συστήματος αλλά εστιάζεται και στον τρόπο χρήσης.
Πιο συγκεκριμένα στοχεύει στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου των νηπίων μέσα
από επικοινωνιακές καταστάσεις, στην παραγωγή λόγου από τα νήπια και στην
συνειδητοποίηση ότι ο λόγος τους θα πρέπει να προσαρμόζεται στις διάφορες
περιστάσεις. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η ειδική αναφορά αλλά και οι βοηθητικές
προτάσεις για τη διδασκαλία των αλλόγλωσσων μαθητών κάτι που απουσίαζε από τα
προηγούμενα προγράμματα. Η δεύτερη υποενότητα που σχετίζεται με την ανάγνωση
έχει πολλαπλούς στόχους. Αυτοί είναι : η επαφή των παιδιών με διαφορετικές εκδοχές
του γραπτού λόγου, η συνειδητοποίηση ότι οι εκδοχές αυτές μεταφέρουν μηνύματα
με διαφορετικό τρόπο, η υιοθέτηση βασικών συμβάσεων ανάγνωσης του

αλφαβητικού συστήματος γραφής , η ακοή και η κατανόηση μίας διήγησης , η
διάκριση διάφορων μορφών κειμένων, η απομνημόνευση μικρών κειμένων , η
αναγνώριση οικείων λέξεων , η συστηματική χρήση της βιβλιοθήκης της τάξης , ο
εντοπισμός του τίτλου ή του συγγραφέα ενός βιβλίου, η συνειδητοποίηση ότι τα
φωνήματα της ελληνικής γλώσσας αντιστοιχούν σε γράμματα και τέλος η
αναγνώριση και η σύγκριση των διαφορετικών μορφών του γραπτού λόγου. Δινόταν
δηλαδή έμφαση στην διαμόρφωση ενός εγγράμματου περιβάλλοντος μέσα στην τάξη
<< ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα λειτουργικής ανάγνωσης>> ( Διαφέρμου
& Κουλούρη & Μπασαγιάννη , 2016: 111). Η τρίτη και τελευταία υποενότητα
σχετίζεται με την γραφή και την γραπτή έκφραση. Ο κύριος στόχος της είναι η
εισαγωγή των νηπίων σε μία εγγράμματη κοινωνία ( αναδυόμενος γραμματισμός , (
Ντίνας, 2012 : 149). Πιο συγκεκριμένα αποσκοπεί στην κατανόηση από τα παιδιά,
της κοινωνικής διάστασης του γραπτού λόγου , της σημασίας της γραφής ως μέσο
επικοινωνίας , ανάπτυξης ιδεών και μεταφοράς πληροφοριών. Οι δραστηριότητες που
μπορούν να πραγματοποιηθούν για την επίτευξη των παραπάνω είναι η συγγραφή
προσκλήσεων, βιβλίων και οδηγιών παιχνιδιών καθώς και δραστηριότητες που
σχετίζονται με τη διόρθωση, την αναθεώρηση και την αντιγραφή λέξεων. Τα
ενδεχόμενα λάθη των νηπίων αντιμετωπίζονται ως φυσιολογικά, αποτελούνται μέρος
της διαδικασίας εκμάθησης της γραφής και αξιολογούνται κατάλληλα από τη
νηπιαγωγό ( Ντίνας , 2012 : 149).
Ένα δεύτερο γνωστικό αντικείμενο είναι το Παιδί και Μαθηματικά. Οι επιδιώξεις
του μαθήματος αυτού είναι να έρθουν τα παιδιά σε αλληλεπίδραση με το φυσικό και
το κοινωνικό περιβάλλον οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται να σχετίζονται
με την καθημερινότητά τους ( Βοζίκη, 2009: 8). Οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν
μαθηματικές δραστηριότητες και τις συνδέουν με άλλα γνωστικά αντικείμενα. Επίσης
ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην αξιοποίηση των προηγούμενων γνώσεων και
εμπειριών και στη βιωματική εμπλοκή των νηπίων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Μία άλλη ενότητα μαθημάτων είναι το Παιδί και Περιβάλλον, το οποίο χωρίζεται
σε δύο υποενότητες. Η πρώτη αφορούσε το ανθρωπογενές περιβάλλον και η
αλληλεπίδραση με αυτό. Το μάθημα με αυτό σχετίζεται α. με το παιδί και τη σχέση
του με τους άλλους και β. το παιδί στο ευρύτερο ανθρωπογενές περιβάλλον. Όσο
αναφορά το παιδί και τις σχέσεις του με τους άλλους αναφέρεται στη μετάβαση του
από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον. Βασικοί στόχο της ενότητας αυτής

είναι : η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης , η συνειδητοποίηση της μοναδικότητας του
κάθε ατόμου, η καλλιέργεια της συνεργασίας , ο σεβασμός προς το διαφορετικό, η
αγάπη προς τους συνανθρώπους και η τήρηση των κανόνων υγιεινής και προστασίας.
Σχετικά με το παιδί και το ευρύτερο ανθρωπογενές περιβάλλον, έχει ως στόχους την
απόκτηση θετικών στάσεων και συμπεριφορών προς αυτό, την κυκλοφοριακή αγωγή,
την ανάπτυξη ενδιαφέροντος για ιστορικά γεγονότα και την εξοικείωση με βασικές
ερευνητικές διαδικασίες. Μέσω του μαθήματος αυτού, το νηπιαγωγείο έχει την
ευκαιρία να ανοιχτεί προς την ευρύτερη κοινωνία μέσα από επισκέψεις εκτός αλλά
και εντός σχολικού περιβάλλοντος ( Βασιλάκη , 2007 : 1544).
Η δεύτερη υποενότητα του μαθήματος Παιδί και Περιβάλλον, είναι το φυσικό
περιβάλλον και η αλληλεπίδραση. Στόχοι της ενότητας αυτής είναι : η απόκτηση
γνώσεων για τους ανθρώπινους, ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς, η παρατήρηση
και η περιγραφή διαφόρων φαινομένων , η ανακάλυψη βασικών χαρακτηριστικών
των διαφόρων υλικών , ο πειραματισμός , η γνωριμία με τις διάφορες πηγές ενέργειας
όπως κίνηση, μαγνήτες και καιρικά φαινόμενα. Οι παραπάνω στόχοι επιδιώκονται
μέσω της ενεργής συμμετοχής των νηπίων, την παρατήρηση, την περιγραφή , την
διερεύνηση και τέλος την ανακάλυψη.
Μία άλλη ενότητα μαθημάτων είναι το Παιδί και Δημιουργία - Έκφραση. Τα
μαθήματα λοιπόν που υπόκεινται σε αυτή την ομάδα είναι τα Εικαστικά, το Θέατρο Δραματική Τέχνη, η Φυσική Αγωγή και η Μουσική.
Μέσω των εικαστικών στόχος είναι τα νήπια να αναπτύξουν την καλλιτεχνική
δημιουργία και να συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα,
στοχεύει στην παρατήρηση και προσπάθεια ερμηνείας του φυσικού και του
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, τον πειραματισμό με διάφορα υλικά και χρώματα,
την σύνθεση διαφόρων σχημάτων , τη δημιουργία μικροκατασκευών, την γνωριμία
με γνωστά είδη τέχνης και τέλος την ανάπτυξη της γλώσσας και την αξιοποίηση της
τεχνολογίας. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι προτείνονται διάφοροι
τρόποι αξιολόγησης των εικαστικών δραστηριοτήτων , στις οποίες συμμετέχουν τα
νήπια , μέσω καταγραφής τους σε ημερολόγιο και μέσω φωτογραφικής μηχανής ή
κάμερας ( Δαφέρμου & Κουλούρη & Μπασαγιάννη , 2006 : 307).
Το θέατρο ή αλλιώς δραματική τέχνη , έχει ως στόχο μέσα από ένα κατάλληλα
διαμορφωμένο περιβάλλον και με δραστηριότητες όπως το ελεύθερο ή το δραματικό

παιχνίδι, τη μίμηση, τον αυτοσχεδιασμό αλλά και το θεατρικό παιχνίδι, τα παιδιά να
εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους , να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους ,
την γλώσσα τους και την επικοινωνία καθώς και να αποκτήσουν κάποιες βάσεις για
την θεατρική παιδεία.
Η φυσική αγωγή μέσα από διάφορα είδη παιχνιδιών, ασκήσεις ρυθμικής
ενόργανης γυμναστικής, ασκήσεις ισορροπίας και ιστορίες για την αισθητική
παράδοση, στοχεύει στην ανάπτυξη της κινητικότητας των νηπίων και της σωματικής
δραστηριότητας, στην προαγωγή της συνεργασίας και στην κατανόηση της έννοιας
της Ολυμπιακής Ιδέας.
Τελευταίο μάθημα της ομάδας αυτής, είναι η μουσική αγωγή. Αποτελείται και
αυτή από δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά την εκτέλεση. Πιο συγκεκριμένα στοχεύει
στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση
διαφόρων τραγουδιών , μέσω μουσικών οργάνων με διάφορους τρόπους. Ο δεύτερος
άξονας αφορά τη σύνθεση και τη δημιουργία. Το κομμάτι αυτό στοχεύει στον
αυτοσχεδιασμό , την έκφραση μέσα από απλές ο συνθέσεις και τη διαμόρφωση
άποψης απέναντι στις διάφορες μουσικές συνθέσεις. Ένα θετικό στοιχείο στο μάθημα
αυτό είναι σύνδεση της μουσικής με τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα, όπως τη
γλώσσα, τα εικαστικά, την πληροφορική , τη φυσική αγωγή αλλά και το περιβάλλον.
Μία ακόμη ενότητα του προγράμματος αυτού, είναι το Παιδί και Πληροφορική, το
οποίο εμφανίζεται για πρώτη φορά στο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου.
Στόχος του μαθήματος αυτού είναι η εξοικείωση των νηπίων με τις βασικές
λειτουργίες και δυνατότητες του υπολογιστή. Πιο συγκεκριμένα , έχει ως επιδιώξεις,
τη γνωριμία με απλές έννοιες που σχετίζονται με τον υπολογιστή, την κατανόηση των
βασικών δεξιοτήτων χειρισμού λογισμικού γενικής χρήσης και τη σωστή τους χρήση
από τα παιδιά ώστε να είναι ασφαλή. Επίσης σημαντικό είναι να κατανοήσουν τη
χρησιμότητά του ως εργαλείο στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου.
Ο ρόλος του νηπιαγωγού κατά την εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολύ
σημαντικός, λειτουργεί ως βοηθός , συνεργάτης και διαμεσολαβητής της όλης
διαδικασίας ( ΔΕΠΠΣ, 2002) . Ο εκπαιδευτικός έχει ως αρμοδιότητα να δημιουργήσει
ένα ασφαλές περιβάλλον ώστε να διευκολύνει τα παιδιά να εκφράζονται ελεύθερα.
Επίσης, να αναπτύξει μέσα στην τάξη το αίσθημα αποδοχής και σεβασμού μεταξύ
των παιδιών και να καλλιεργήσει την δημιουργικότητα και την φαντασία τους. Το

θετικό στοιχείο είναι ότι έχει την δυνατότητα να οργανώσει τις δραστηριότητες σε
συνεργασία με τα παιδιά , χρησιμοποιώντας ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις ώστε
να υπάρχει ενδιαφέρον από την μεριά τους και να σχετίζονται με την καθημερινότητά
τους.
Στο πρόγραμμα του 2003 δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση των
μαθητών καθώς αυτό έχει και επιπλέον αποτέλεσμα, όπως η αναβάθμιση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας , τη βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος και τέλος τον
αναστοχασμό του/της εκπαιδευτικού. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι την
θέση των παραδοσιακών τρόπων αξιολόγησης , έχουν πάρει εναλλακτικές μέθοδοι
όπως η πορεία και το αποτέλεσμα των σχεδίων εργασίας, η αξιολόγηση του παιδιού
σε σχέση με τον εαυτό του αλλά και με την ομάδα και τέλος ο φάκελος εργασιών
τους ( Δ.Ε.Π.Π.Σ , 2003) . Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ , η αξιολόγηση πρέπει να είναι
ενσωματωμένη στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και να βασίζεται στα
ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού όπως το ρυθμό μάθησης , τις ικανότητες
και τις ιδιαιτερότητες του. Για τη σωστή αντιμετώπιση των παιδιών από τον
εκπαιδευτικό , οφείλει να γνωρίζει το επίπεδων των γνώσεων και των εμπειριών των
παιδιών και να σχεδιάσει τις δραστηριότητες με αυτό και να αξιολογεί την πορεία του
κάθε παιδιού ξεχωριστά. Για την επαρκή καταγραφή των πληροφοριών, προτείνονται
διάφοροι τρόποι όπως η βιντεοσκόπηση, η μαγνητοφώνηση, η φωτογράφιση, η
παρατήρηση και καταγραφή των συνομιλιών και των στρατηγικών επίλυσης
προβλημάτων που χρησιμοποιούν τα παιδιά κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων
αλλά και κατά την ελεύθερη ώρα.
Ένα πολύ θετικό στοιχείο είναι ότι το 2006 εκδόθηκε ο οδηγός της νηπιαγωγού ως
συμπληρωματικό και υποστηρικτικό υλικό για την προετοιμασία και την οργάνωση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανάλογα πάντα με το επίπεδο δυνατοτήτων των
παιδιών.
Κλείνοντας κατανοούμε ότι το Δ.Ε.Π.Π.Σ. του 2003, έφερε πολλές καινοτομίες
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα αναλυτικά
προγράμματα το νέο πρόγραμμα, αξιοποιεί τις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών
και στοχεύει στη δημιουργία ανοιχτών δραστηριοτήτων , βασισμένες στις ανάγκες
και τα ενδιαφέροντα τω παιδιών. Η συχνή επαφή της νηπιαγωγού με την κοινωνία , η
αποδοχή και ο σεβασμός προς τους συνανθρώπους και κυρίως προς το διαφορετικό,

αποτελούν πολύ θετικά στοιχεία. Το αρνητικό κομμάτι του προγράμματος αφορά την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν να κατανοήσουν πλήρως τον τρόπο
εφαρμογής και να μπορέσουν να οργανώσουν κατάλληλα την εκπαιδευτική
διαδικασία ( Κιτσαράς , 2004: 157).
Οι συχνές αλλαγές της τελευταίας δεκαετίας , όπως η θέσπιση υποχρεωτικής
φοίτησης στο νηπιαγωγείο, ο αυξανόμενος αριθμός των δίγλωσσων μαθητών και οι
προτεραιότητες της παγκόσμιας κοινότητας, οδήγησαν στην αναθεώρηση και
βελτίωση του προηγούμενου προγράμματος. Το 2011 εκπονήθηκε το Νέο Πρόγραμμα
Σπουδών για το νηπιαγωγείο. Η εφαρμογή παρόλα αυτά έγινε πιλοτικά σε επιλεγμένα
νηπιαγωγεία με στόχο να παρατηρηθούν τυχόν λάθη και να προχωρήσουν σε
βελτιωτικές αλλαγές ( Γκουβεντάρη & Γώτη & Απιδοπούλου , 2012 : 296). Παρόλα
αυτά δε αντικαθιστά το προηγούμενο αλλά χρησιμοποιείται ως υποστηρικτικό
εργαλείο μάθησης για τους εκπαιδευτικούς. Το συγκεκριμένο περιγράφει την
κατάλληλη παιδαγωγική πρακτική για μια ποιοτική και ισορροπημένη εκπαίδευση
προς όλους τους μαθητές. Το νέο αυτό πρόγραμμα αποτελείται από δύο μέρη. Το
πρώτο σχετίζεται με το παιδαγωγικό πλαίσιο αλλά και τις βασικές αρχές σχετικά με
την μάθηση και τη διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση. Ενώ το δεύτερο μέρος
αναφέρεται στα περιεχόμενα και τους στόχους των οκτώ μαθησιακών περιοχών από
τις οποίες αποτελείται.
Πιο συγκεκριμένα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αναγνωρίζεται η αξία της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας και δίνεται έμφαση στην οργάνωση μαθησιακών
εμπειριών μέσα σε ευέλικτα μαθησιακά περιβάλλοντα. Επίσης δίνεται ιδιαίτερη
σημασία στην αξιολόγηση αλλά και στη συνεργασία μεταξύ σχολείου και
οικογένειας. Για την οργάνωση της μάθησης προτείνονται διάφορα πλαίσια όπως
ρουτίνες, παιχνίδια, καθημερινές καταστάσεις , διερευνήσεις και οργανωμένες
δραστηριότητες ( Ν.Π.Σ., 2011 α : 26).
Στο πρόγραμμα αυτό υπάρχουν κάποιοι πίνακες στους οποίους αναλύονται τα
περιεχόμενα , οι μαθησιακοί στόχοι, οι προτεινόμενες δραστηριότητες και οι
μεθοδολογικές προσεγγίσεις.
Το πρώτο γνωστικό πεδίο σχετίζεται με την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη
των παιδιών. Βοηθάει στην ανάπτυξη μιας υγιούς προσωπικότητας , αναγνωρίζοντας
τις προσωπικές ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Στο

συγκεκριμένο μάθημα στους πίνακες υπάρχουν οι εξής ενότητες : ταυτότητα,
αυτορρύθμιση, προσωπική ενδυνάμωση , κοινωνικές δεξιότητες και κοινωνική
αλληλεπίδραση. Η επίτευξη των παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας
ολοκληρωμένης προσωπικότητας , την αναγνώριση των προσωπικών
χαρακτηριστικών , την διαχείριση των συναισθημάτων , την αποδοχή της
διαφορετικότητας και τη δημιουργία προσωπικών σχέσεων. Στο σημείο αυτό
εμφανίζεται ένας νέος στόχος ο οποίος απουσιάζει από τα προηγούμενα προγράμματα
και είναι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών σε θέματα σεξουαλικότητας. Ο
εκπαιδευτικός με βάση τη συμπεριφορά του πρέπει να αποτελεί πρότυπο προς μίμηση
και να διαχειρίζεται τις διάφορες συγκρούσεις με εναλλακτικούς τρόπους.
Δεύτερο γνωστικό αντικείμενο αποτελούν οι φυσικές επιστήμες . Οι ειδικοί
θεωρούν ότι η εμπλοκή των παιδιών προσχολικής ηλικίας με τις φυσικές επιστήμες τα
βοηθά αρκετά στην προσέγγιση διαφόρων σχετικών ζητημάτων. Επίσης μέσω των
φυσικών επιστημών αξιοποιείται η έμφυτη περιέργεια των νηπίων για τα φυσικά
φαινόμενα και οδηγούν στην καλλιέργεια των θετικών στάσεων απέναντι στην
επιστήμη, η οποία συνεχώς εξελίσσεται ( Ν.Π.Σ. ,2011 , 2ο μέρος : 81). Τα παιδιά
ωθούνται στην συστημική διερεύνηση , στη επίλυση προβλημάτων και στη
διαμόρφωση κριτικής στάσης. Όσο αναφορά τους πίνακες του μαθήματος αυτού ,
περιέχουν τις εξής ενότητες : ζωντανοί οργανισμοί, αντικείμενα, υλικά, έννοιες
φαινόμενα από το φυσικό κόσμο , τον πλανήτη, τη γη και το διάστημα. Οι
μαθησιακοί στόχοι της ενότητας αυτής είναι η καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων όπως
η επικοινωνία, η κριτική σκέψη και η αυτονομία , οι οποίες βοηθούν τα παιδιά να
ενταχθούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα ( Γκουβεντάρη & Γώτη & Απιδοπούλου ,
2012 : 298). Οι διάφορες μέθοδοι που προτείνονται για την ενασχόληση με παρόμοια
θέματα είναι η συστηματική παρατήρηση , η διατύπωση υποθέσεων , η
διαπραγμάτευση ιδεών , η καταγραφή δεδομένων, η ανάλυσή τους, ο αναστοχασμός
και αυτό-αξιολόγηση ( Μαργαρίτη , 2015 : 20).
Το τρίτο γνωστικό αντικείμενο είναι οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και
Επικοινωνίας ( Τ.Π.Ε.). Μέσω αυτού, προσφέρονται στα παιδιά ενδιαφέρουσες
εμπειρίες οι οποίες θέτουν στο επίκεντρο της διδασκαλίας το παιχνίδι (Vygotsky,1978
στο Π.Σ.Ν. , 2011 β, 2ο μέρος : 114). Οι πίνακες του μαθήματος αποτελούνται από
της εξής ενότητες : γνωρίζω τις Τ.Π.Ε. και δημιουργώ, επικοινωνώ συνεργάζομαι με
τις Τ.Π.Ε., διερευνώ , πειραματίζομαι , ανακαλύπτω, λύνω προβλήματα με τις Τ.Π.Ε.

και οι Τ.Π.Ε. στην κοινωνία και τον πολιτισμό ( Μπράτιτσης , 2013 : 183). Οι στόχοι
του μαθήματος είναι οι εξής : η γνωριμία με τα βασικά χαρακτηριστικά και τις
λειτουργίες των Τ.Π.Ε. , η ασφαλή χρήση τους με στόχο την επικοινωνία, τη
συνεργασία, την έκφραση ιδεών και την ενίσχυση των μαθησιακών εμπειριών.
Επίσης, η γνωριμία με διάφορες συσκευές που χρησιμοποιούν καθημερινά. Η θέση
του εκπαιδευτικού είναι να ελέγξει τις προϋπάρχουσες γνώσεις, να στηριχθεί σε αυτές
και να τις ενισχύσει.
Ένα ακόμα γνωστικό αντικείμενο είναι το Περιβάλλον και η Εκπαίδευση για την
Αειφόρο ανάπτυξη. Τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά προβλήματα οδήγησαν στην ανάγκη
για ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που θα στοχεύει στην καλλιέργεια
θετικών περιβαλλοντικών στάσεων και συμπεριφορών αλλά και την εξοικείωση με
παρόμοια ζητήματα. Η εκπαίδευση για την αειφορία έχει ως στόχο να
αντιμετωπίζεται το περιβάλλον όχι μόνο ως πηγή γνώσης και ως σύστημα σχέσεων
και ισορροπιών ( ΠΣΝ , 2011 β, 2ο μέρος : 147). Οι δραστηριότητες που προτείνονται
για την επίτευξη των παραπάνω είναι η διαχείριση απορριμμάτων, η ηλιοπροστασία
και η διαχείριση υδάτινων πόρων. Η θέση του εκπαιδευτικού έχει υποστηρικτική
χροιά και αποτελεί πρότυπο προς μίμηση , έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει και να
κινητοποιήσει τα παιδιά να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση.
Το επόμενο γνωστικό αντικείμενο που περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι τα
Μαθηματικά. Ο κεντρικός στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη ενός τρόπου
σκέψης που αξιοποιεί χαρακτηριστικά της μαθηματικής επιστήμης ( Π.Σ.Ν. , 2011 β,
2ο μέρος : 158). Εξαιτίας της αφηρημένης φύσης των μαθηματικών υποστηρίζεται η
επαφή των παιδιών με μαθηματικές έννοιες από πολύ μικρή ηλικία. Στόχος είναι να
επιτευχθεί σταδιακά η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των εννοιών μέσα από ατομική
αναζήτηση και παιγνιώδεις διαδικασίες. Η ενότητα των μαθηματικών χωρίζεται σε
πέντε άξονες οι οποίοι είναι οι αριθμοί και οι πράξεις, ο χώρος και γεωμετρία , η
εισαγωγή στην αλγεβρική σκέψη , οι μετρήσεις και στοχαστικά μαθήματα. Ο
εκπαιδευτικός έχει ως στόχο την οργάνωση δραστηριοτήτων οι οποίες προσελκύουν
και ενδιαφέρουν τα παιδιά. Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, σε αντίθεση με το
προηγούμενο αντιμετωπίζει τα μαθηματικά πιο σφαιρικά και εμπεριστατωμένα.
Ένα ακόμα μάθημα του προγράμματος είναι η Γλώσσα. Μέσω της γλωσσικής
διδασκαλίας επιδιώκεται η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων σχετικών με

το γλωσσικό σύστημα και τη γλωσσική επικοινωνία. Σύμφωνα με τον κριτικό
γραμματισμό, ο οποίος κυριαρχεί σε αυτό το πρόγραμμα , έχει ως κύριο στόχο την
γνωριμία με τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας. Το μάθημα
στοχεύει στην κατανόηση της αντίληψης ότι σε κάθε περίσταση θα πρέπει να
προσαρμόζουν διαφορετικά τον λόγο τους, να κατανοήσουν την σύνδεση γραπτού και
προφορικού λόγου και τέλος να είναι σε θέση να ακούν κριτικά τους συνομιλητές
τους. Οι δραστηριότητες που προτείνονται για την επίτευξη των παραπάνω έχουν
συγκεκριμένη θεματολογία, ο άνθρωπος , το περιβάλλον, η υγεία , ταξίδια και η
τέχνη. Κατά την διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος ο εκπαιδευτικός έχει το
ρόλο του συνεργάτη και του ισότιμου συνομιλητή με τα παιδιά, τόσο στη διδασκαλία
όσο και στις γλωσσικές δραστηριότητες. Ο τελικός σκοπός του μαθήματος είναι πέρα
από την κατάκτηση των γλωσσικών ικανοτήτων από τα παιδιά και η ανάπτυξη της
ικανότητας να χρησιμοποιούν το λόγο ώστε να παρεμβαίνουν, να κρίνουν και να
διεκδικούν.
Το επόμενο γνωστικό αντικείμενο είναι η Φυσική Αγωγή. Κύριοι στόχοι του
μαθήματος είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή βασικών κινητικών δεξιοτήτων και
εννοιών, η καλλιέργεια της φαντασίας , η εδραίωση σταθερών συμπεριφορών μας, η
υγιεινή , η ενίσχυση του θάρρους και η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων (
Π.Σ.Ν. , 2011 β, 2ο μέρος : 228). Επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη των κινητικών
δεξιοτήτων , στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας μέσα από φυσικές
δραστηριότητες , στην απόκτηση καλής φυσικής κατάστασης , στη διαμόρφωση
θετικής στάσης απέναντι στην άσκηση, τη συνεργασία με άλλα άτομα , στο σεβασμό
προς το διαφορετικό και στην απόκτηση υπεύθυνης κοινωνικής συμπεριφοράς. Η
συμμετοχή των παιδιών σε κινητικές δραστηριότητες έχει ως αποτέλεσμα την
ψυχαγώγιση τους μέσω του παιχνιδιού , την αγάπη για την άσκηση και την
καλλιέργεια της συνεργασίας και της επικοινωνίας. Η αρμοδιότητα του εκπαιδευτικού
είναι να δημιουργήσει αναπτυξιακά κατάλληλο περιβάλλον και να παρακινήσει τα
παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες.
Το τελευταίο γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος του 2011 αποτελούν οι
Τέχνες. Οι υποενότητες που περιλαμβάνονται στην ομάδα αυτή είναι η μουσική, το
θέατρο, ο χορός και η οπτικό-ακουστική έκφραση. Ο εκπαιδευτικός πρέπει είναι σε
θέση να συνδυάσει τις ενότητες αυτές ανάλογα με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και
τις δυνατότητες των παιδιών της κάθε τάξης. Τέλος μέσω της συμμετοχής των

παιδιών σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες αποκτούν ερεθίσματα και ωθούνται στο να
εκφράζουν ελεύθερα τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους.
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολλαπλός .
Αρχικά οφείλει να έχει αρμονική συμπεριφορά ώστε να αποτελέσει παράδειγμα προς
μίμηση για τους μαθητές του. Επίσης έχει το ρόλο του διαμεσολαβητή και να επιλύει
τις συγκρούσεις χωρίς να επιβάλλει το λόγο του απόλυτα. Όσο αναφορά τις
δραστηριότητες οφείλει να βοηθάει τους μαθητές, να προτείνει λύσεις και τους δίνει
επιπλέον πληροφορίες , αλλά όχι να καταδεικνύει τον τρόπο ολοκλήρωσής τους.
Τέλος οφείλει να στέκεται πλάι στα παιδιά να κατανοεί τις ανάγκες τους , να τα
εμψυχώνει και να τα παροτρύνει χωρίς όμως να τα πιέζει. Σημαντικό στοιχείο που
επηρεάζει τη συμπεριφορά του και κατά συνέπεια όλη τη εκπαιδευτική διαδικασία
είναι το είδος της συνεργασίας μεταξύ του εκπαιδευτικού και των οικογενειών των
παιδιών.
Σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατέχει
πολύ σημαντική θέση. Προτείνετε τόσο η αξιολόγηση των παιδιών από τον
εκπαιδευτικό με διάφορες μεθόδους όπως η παρατήρηση , ο διάλογος, η συζήτηση
και η τήρηση φακέλων , όσο και η αξιολόγηση των παιδιών από τα ίδια τα παιδιά, την
αυτό-αξιολόγηση και την αλληλοαξιολόγηση. Οι παραπάνω διαδικασία στοχεύει στο
να αποκτήσουν τα παιδιά κίνητρο για τα επιτεύγματα τους, να αναπτύξουν την
αυτοπεποίθησή τους και να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη. Σημαντικό ρόλο για
την ολοκλήρωση της κατέχει η συμμετοχή της οικογένειας , καθώς είναι σε θέση να
πληροφορήσει τον εκπαιδευτικό για τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα
και τις κλίσεις του κάθε παιδιού. Μέσω της αξιολόγησης λοιπόν, ο εκπαιδευτικός
αναγνωρίζει τις δυσκολίες και τα κατορθώματα του κάθε παιδιού, την
αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας με στόχο να μπορέσει να επεμβεί
σε αυτή ανάλογα με την κάθε περίσταση.
Το νέο αυτό πρόγραμμα συνοδεύεται και από τον Οδηγό Νηπιαγωγού (2011), ο
οποίος λειτουργεί συμπληρωματικά και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους
εκπαιδευτικούς . Στόχος του είναι ο ορισμός του κοινού λεξιλογίου για τους
εκπαιδευτικούς για την καλύτερη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων.
Συμπερασματικά , το πιλοτικό πρόγραμμα του 2011, δεν αντικατέστησε το
Δ.Ε.Π.Π.Σ αλλά εφαρμόζεται συμπληρωματικά. Έχει ως στόχο την επιμόρφωση των

εκπαιδευτικών και την παροχή βοήθειας για την οργάνωση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.

2ο Μέρος
1. Εισαγωγή

Η παρούσα έρευνα ανήκει στην κατηγορία των ποσοτικών ερευνών, καθώς τα
δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν με αριθμούς , να
αναλυθούν σε πίνακες συχνοτήτων , να επεξεργασθούν και να αναλυθούν στατιστικά
πολύπλευρα ( Γκότοβας, 1983 & Παρασκεύπουλος , 1994 & Αθανασίου , 2007). Το
περιεχόμενό της σχετίζεται με τις απόψεις των << ενεργών>> νηπιαγωγών για το
αναλυτικό πρόγραμμα της προσχολικής εκπαίδευσης.
Γίνεται αναφορά στην απόψεις των νηπιαγωγών που συμμετείχαν στην έρευνα για
το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα της προσχολικής αγωγής. Οι απαντήσεις τους
αναλύθηκαν και στην συνέχεια οδηγήθηκα σε κάποια συμπεράσματα.
Το δείγμα της έρευνας είναι 30 γυναίκες οι οποίες εργάζονται σε νηπιαγωγεία σε
διάφορα μέρη της Ελλάδας , αστικά και μη.
Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε από εμένα την ίδια, καθώς έδωσα αυτοπροσώπως
τα ερωτηματολόγια στους συμμετέχοντες ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για
διευκρινίσεις σε τυχόν απορίες τους. Σημαντικό είναι να αναφέρω το γεγονός ότι
λόγω του περιορισμένου μεγέθους του δείγματος, τα αποτελέσματα της έρευνας δεν
μπορούν να γενικευθούν. Παρόλα αυτά , μπορούν να θεωρηθούν ως ένα αρχικό
ερευνητικό στάδιο, που στόχο έχει την καταγραφή των δεδομένων που αφορούν: τις
απόψεις των νηπιαγωγών για την χρησιμότητα των αναλυτικών προγραμμάτων, του
νηπιαγωγείου ως χώρο διαμόρφωσης των προσωπικοτήτων των νηπίων , αλλά και την
ανάδειξη επίκαιρων ζητημάτων από την πλευρά των εκπαιδευτικών που θα
μπορούσαν να χρησιμεύσουν στο σχεδιασμό ή στη βελτίωση των αναλυτικών
προγραμμάτων αλλά και στην καταβολή διάφορων προσπαθειών με στόχο την
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Για την συλλογή του υλικού χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια , που
οργανώθηκε κατόπιν συνεργασίας με την επιβλέπουσα καθηγήτρια. Το
ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από ερωτήσεις κλειστού τύπου, κυρίως πολλαπλών
επιλογών.

2. Απόψεις νηπιαγωγών

Το αναλυτικό πρόγραμμα αποτελεί τον πυρήνα της εκπαίδευσης και με αυτόν τον
τρόπο εμπλέκονται στην όλη διαδικασία πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες. Αρχικά
η θεωρία με την πράξη , οι επιστήμες της εκπαίδευσης , τα διάφορα περιεχόμενα
αλλά και η ψυχολογία είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον εκπαιδευτικό, καθώς είναι
εκείνος ο οποίος καλείται να τα υλοποιήσει μέσα στην σχολική τάξη. Όσο αναφορά
τη σημασία του, χαρακτηρίζεται μαζί με την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ως
<< ακρογωνιαίοι λίθοι >> για τη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλες
τις βαθμίδες ( Κουτσελίνη, 2013).
Παρά την ιδιαίτερη σημασία που δίνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα στον ελλαδικό
χώρο δεν υπάρχουν πολλά ερευνητικά δεδομένα για το θέμα αυτό , τα οποία θα
μπορούσαν να λειτουργήσουν ανατροφοδοτικά και βελτιωτικά για των σχεδιασμό
νέων αναλυτικών προγραμμάτων.
Όσο αναφορά τις ερωτήσεις που δόθηκαν στους νηπιαγωγούς η πρώτη σχετίζεται
με το αν υπάρχει το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (σε έντυπη μορφή ) στα διάφορα νηπιαγωγεία, τα
οποία εργάζονται οι συμμετέχουσες. Όλες ,το 100 % δηλαδή απάντησαν θετικά. Το
ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα (2003) είναι σταλμένο από το Υπουργείο Παιδείας
καθώς είναι αυτό σύμφωνα με το οποίο οργανώνεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Η
ύπαρξη του σε κάθε σχολείο φανερώνει την επισημότητα του καθώς και την
υποχρέωση όλων ανεξαρτήτων των εκπαιδευτικών να το ακολουθούν κατά την
οργάνωση της διδασκαλίας.
Η δεύτερη ερώτηση αφορά το κατά πόσο οι νηπιαγωγοί συμβουλεύονται το
Δ.Ε.Π.Π.Σ. κατά την οργάνωση των διάφορων δραστηριοτήτων. Το 56,6 % των
νηπιαγωγών απάντησαν ότι συμβουλεύονται ΑΡΚΕΤΑ το Δ.Ε.Π.Π.Σ. ενώ το 43,4%

ότι το συμβουλεύονται ΠΟΛΥ. Τα παραπάνω ποσοστά δείχνουν ότι η προτεινόμενη
θεματολογία αλλά και οι δραστηριότητες που περιέχονται στο αναλυτικό πρόγραμμα
αποτελούν την βάση πάνω στην οποία στηρίζονται οι εκπαιδευτικοί , ώστε να
εμπλουτίσουν και να οργανώσουν καλύτερα την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο
εμπλουτισμός των δραστηριοτήτων μπορεί να επιτευχθεί με την σύνδεση ενός
θέματος με πολλά και διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Τονίζεται στο σημείο αυτό
η αξία της διαθεματικότητας διότι δίνει το έναυσμα στους εκπαιδευτικούς να
οργανώσουν δραστηριότητες από τις οποίες τα παιδιά μπορούν να αντλήσουν πολλές
και διαφορετικές γνώσεις και εμπειρίες.
Η τρίτη ερώτηση αναφέρεται στο πόσο διαθεματικό θεωρούν οι νηπιαγωγοί ότι
είναι το Δ.Ε.Π.Π.Σ. . Στην ερώτηση αυτή, το 76,6 % των ερωτηθέντων απάντησε
ΑΡΚΕΤΑ ενώ το 23,4% απάντησε ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι τα
θέματα και ο τρόπος οργάνωσης των δραστηριοτήτων που προτείνονται δεν είναι
μονοδιάστατα αλλά αφήνουν περιθώριο διασύνδεσης και με άλλα γνωστικά
αντικείμενα. Επίσης το γεγονός ότι όλα τα γνωστικά αντικείμενα έχουν την ίδια
βαρύτητα, χωρίς να υπερτονίζεται ή να παραμελείται κάποιο , δίνει την ευκαιρία
στους εκπαιδευτικούς να κινηθούν με τέτοιον τρόπο ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν
ποικίλες γνώσεις.
Η τέταρτη ερώτηση σχετίζεται με τα περιθώρια ευελιξίας που έχουν οι
εκπαιδευτικοί σχετικά με την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το 86,6%
των νηπιαγωγών απάντησαν ΑΡΚΕΤΑ ενώ το 13,4 % απάντησαν ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ. Οι
απαντήσεις τους δείχνουν ότι παρόλο που το Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι ένα επίσημο έγγραφο
σταλμένο από το Υπουργείο Παιδείας και όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι
να δραστηριοποιούνται μέσα στην τάξη στηριζόμενοι σε αυτό, δεν είναι αυστηρά
καθορισμένο , αλλά αφήνει στον εκπαιδευτικό περιθώρια να δράσει και να οργανώσει
με τέτοιον τρόπο την διδασκαλία του ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες,
τα ενδιαφέροντα και το επίπεδο των ικανοτήτων - αδυναμιών των παιδιών που
απαρτίζουν την τάξη του.
Η πέμπτη ερώτηση αφορά το κατά πόσο το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα περιεχόμενα του
ανταποκρίνονται στα δεδομένα μία ελληνικής τάξης του νηπιαγωγείου. Το 79,9% των
ερωτηθέντων απάντησαν ΑΡΚΕΤΑ ενώ το 20, 1% απάντησαν ΠΟΛΥ. Όπως ανέφερα
και παραπάνω , το αναλυτικό πρόγραμμα προτείνει ενδεικτικά κάποιες

δραστηριότητες από τις οποίες μπορούν οι εκπαιδευτικοί να εμπνευστούν και να
οργανώσουν παρόμοιες , οι οποίες θα είναι συνδεδεμένες με άλλα θέματα και
προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της κάθε τάξης.
Η έκτη ερώτηση αναφέρεται στο πόσο εφικτοί είναι οι στόχοι που θέτει το
Δ.Ε.Π.Π.Σ. για κάθε μαθησιακή περιοχή , ώστε να πραγματοποιηθούν κατά την
εκπαιδευτική διαδικασία. Το ποσοστό των νηπιαγωγών που απάντησαν ότι οι στόχοι
που θέτονται μπορούν ΑΡΚΕΤΑ να επιτευχθούν είναι 89,9 %. Ο αριθμός αυτός
φανερώνει την άποψη των εκπαιδευτικών ότι το σύνολο των στόχων που
προτείνονται δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν στο μέγιστο, καθώς το επίπεδο
γνώσεων και εμπειριών του κάθε παιδιού δεν συμβαδίζει με των υπολοίπων. Από την
άλλη το 10, 1% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι οι στόχοι που προτείνονται είναι
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ εφικτοί.
Η έβδομη ερώτηση σχετίζεται με τα παραδείγματα των δραστηριοτήτων που
εμπεριέχονται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. , και κατά πόσο είναι βοηθητικά για τους νηπιαγωγούς.
Και στην ερώτηση αυτή η πλειονότητα των εκπαιδευτικών, δηλαδή το 86, 6%
απάντησε ότι είναι ΑΡΚΕΤΑ βοηθητικά ενώ το 13, 4% απάντησε ότι είναι ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ βοηθητικά. Τα ποσοστά αυτά δείχνουν την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνουν οι
εκπαιδευτικοί στα διάφορα θέματα και κατά πόσο επιθυμούν να τα εντάξουν στην
καθημερινότητα τους με την μορφή οργανωμένων δραστηριοτήτων. Η άποψη των
νηπιαγωγών για το κατά πόσο βοηθητικά - χρήσιμα είναι τα παραδείγματα του
Δ.Ε.Π.Π.Σ. ίσως εξαρτάται από την εμπειρία και τα χρόνια τα οποία εργάζεται ως
εκπαιδευτικός.
Η όγδοη ερώτηση αφορά το αν οι νηπιαγωγοί θεωρούν πλήρες το Αναλυτικό
Πρόγραμμα του 2003 και αν όχι τι είναι αυτό που κατά την γνώμη τους πρέπει να
συμπεριληφθεί. Το 79,9% των εκπαιδευτικών θεωρούν πλήρες το Δ.Ε.Π.Π.Σ. καθώς
θεωρούν ότι τα θέματα που αναπτύσσονται σε αυτό, είναι ικανά σε αριθμό ώστε να
καλύψουν την διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς αλλά και όσο αναφορά τις γνώσεις τις
δεξιότητες και τις εμπειρίες που πρέπει να αποκτήσουν τα νήπια σύμφωνα με τις
αρχές - ιδέες της κοινωνίας για την προσχολική εκπαίδευση. Το 10,1 % απάντησε ότι
το Δ.Ε.Π.Π.Σ. δεν είναι πλήρες , προτείνοντας μάλιστα και θέματα - ενότητες, οι
οποίες μπορούν να συμπεριληφθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα ώστε να βελτιωθεί.
Μία από της νηπιαγωγούς θεωρεί ότι η αειφορία είναι αυτή που λείπει από το

Δ.Ε.Π.Π.Σ. ώστε να θεωρηθεί πλήρες. Υπάρχει επίσης η άποψη ότι η ενότητα της
διαφορετικότητας είναι αυτή που λείπει έτσι ώστε το αναλυτικό πρόγραμμα να
ανταποκρίνεται στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας. Η διαφορετικότητα
προέρχεται από την πολυπολιτισμικότητα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια τόσο
στην κοινωνία όσο και στην ελληνική τάξη. Τέλος η τελευταία αρνητική απάντηση
είχε την εξής δικαιολόγηση: ότι παρόλο που το παρόν αναλυτικό πρόγραμμα είναι
αρκετά ικανοποιητικό, πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.
Η ένατη ερώτηση σχετίζεται με το αν οι νηπιαγωγοί θεωρούν απαραίτητη τη
συμμετοχή μίας ομάδας νηπιαγωγών στην διαδικασία συγγραφής των αναλυτικών
προγραμμάτων. Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν θετικά. Η άποψη αυτή προκύπτει
από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα στη συγγραφή των αναλυτικών προγραμμάτων δεν
συμμετέχουν νηπιαγωγοί οι οποίοι έχουν διδάξει σε σχολική τάξη και έχουν έρθει σε
επαφή με την κατάσταση και το περιβάλλον της. Εκείνοι που συμμετέχουν είναι
ειδικοί επιστήμονες που σχετίζονται με την αγωγή της εκπαίδευσης αλλά στην ουσία
απέχουν από την επαφή με τα παιδιά και το σχολικό περιβάλλον.
Η τελευταία ερώτηση αφορά τα προηγούμενα αναλυτικά προγράμματα, αν έχουν
εργαστεί οι νηπιαγωγοί βασιζόμενοι σε αυτά και αν ναι κατά πόσο διαφέρουν από το
ισχύον. Το 69,9% του δείγματος απάντησε ότι δεν έχει εργαστεί με παλαιότερα
αναλυτικά προγράμματα κάτι που φανερώνει το νεαρό της ηλικίας τους. Από την
άλλη το 30,1% απάντησε ότι έχει εργαστεί με παλαιότερα προγράμματα. Από το
ποσοστό αυτό οι περισσότερο από του μισού απάντησε ότι το Δ.Ε.Π.Π.Σ. διαφέρει
από τα προηγούμενα αναλυτικά προγράμματα, στην δομή , στα περιεχόμενα αλλά και
στα γνωστικά αντικείμενα τα οποία πρέπει να διδαχθούν τα παιδιά κατά την διάρκεια
μίας σχολικής χρονιάς. Το υπόλοιπο ποσοστό απάντησε ότι τα προηγούμενα
προγράμματα δεν διέφεραν κατά πολύ από το ισχύον ( 2003).

3. Συμπεράσματα

Από την ιστορική ανασκόπηση των αναλυτικών προγραμμάτων τα οποία έχουν
εφαρμοστεί στην προσχολική εκπαίδευση, γίνεται κατανοητό ότι το κάθε ένα από

αυτά στηριζόταν στο σκοπό του προηγούμενου, αλλά πρόσθετε ακόμη τον δικό του
στόχο καθώς αυτός είναι και ο λόγος της δημιουργίας του νέου αυτού προγράμματος.
Το καθένα είχε επιπλέον γνωστικά αντικείμενα και επιδιώξεις τα οποία σχετιζόταν με
τα δεδομένα της εκάστοτε εποχής. Αποσκοπούσαν στην απόκτηση νέων γνώσεων και
εμπειριών από τα παιδιά, οι οποίες δεν παρεχόταν σε αυτά από το προηγούμενο
αναλυτικό πρόγραμμα που επικρατούσε.
Όσο αναφορά την έρευνα την οποία διεκπεραίωσα , οι απόψεις των νηπιαγωγών
που συμμετείχαν σε αυτή , φαίνεται να είναι θετικές απέναντι στο αναλυτικό
πρόγραμμα της προσχολικής εκπαίδευσης του 2003. Πιο συγκεκριμένα για την
πλειονότητα αποτελεί βοηθητικό και υποστηρικτικό υλικό κατά την οργάνωση των
δραστηριοτήτων. Οι στόχοι και τα παραδείγματα που αναλύονται σε αυτό
υποστηρίζεται από τους εκπαιδευτικούς ότι μπορούν να επιτευχθούν και μέσω αυτό
να συμμετέχουν ενεργά όλα τα παιδιά της τάξης. Αυτό γίνεται κατανοητό από τις
απόψεις των περισσότερων νηπιαγωγών σχετικά με τα περιθώρια ευελιξίας τα οποία
δίνονται σε αυτούς. Η ευελιξία σχετίζεται με την δυνατότητά που τους δίνεται να
οργανώσουν με τον πιο κατάλληλο τρόπο τις δραστηριότητες ώστε να μπορούν όλα
τα παιδιά να συμμετέχουν, ανεξάρτητα από το σύνολο των γνώσεων και των
δεξιοτήτων που κατέχουν αλλά και από τον ρυθμό ανάπτυξης τους. Για την επίτευξη
του στόχου αυτού όμως απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο βαθμός δυσκολίας των
δραστηριοτήτων να είναι διαβαθμισμένος. Παράλληλα, η ευελιξία σχετίζεται με το
θέμα των δραστηριοτήτων ελεύθερων ή οργανωμένων , το οποίο πρέπει να σχετικό
με τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαιτερότητες των νηπίων.
Σχετικά με την διαθεματικότητα του Δ.Ε.Π.Π.Σ. οι νηπιαγωγοί το θεωρούν
αρκετά διαθεματικό , καθώς παρέχει πληθώρα θεματικών ενοτήτων , οι οποίες δίνουν
το έναυσμα να συνδέσουν μία δραστηριότητα με πολλά γνωστικά αντικείμενα με
αποτέλεσμα να δημιουργούνται ποικίλες γνώσεις και εμπειρίες για τα παιδιά.
Επιπρόσθετα η ανταπόκριση του Δ.Ε.Π.Π.Σ. στα δεδομένα και τις ανάγκες μίας
σύγχρονης ελληνικής τάξης , υποστηρίζουν οι νηπιαγωγοί ότι είναι αρκετά μεγάλη.
Όσο αναφορά την πληρότητά του, η πλειονότητα θεωρεί ότι είναι αρκετό σε
γνωστικά αντικείμενα, στόχους και επιδιώξεις για τα δεδομένα της ελληνικής
κοινωνίας και κατεπέκταση της ελληνικής τάξης του νηπιαγωγείου. Από την άλλη
μεριά υπάρχει και ένας μικρός αριθμός νηπιαγωγών που θεωρεί ότι παρόλο που μέσω

το προγράμματος αυτού, το σχολείο είναι ικανό να μεταλαμπαδεύσει τις αξίες και τις
γνώσεις που θεωρεί η κοινωνία ότι πρέπει να αποκτήσει ένα παιδί της προσχολικής
ηλικίας, υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης , προτείνοντας μάλιστα και κάποια θέματα τα
οποία μπορούν να προστεθούν σε αυτό. Τα θέματα αυτά κυριαρχούν στην κοινωνία
είτε ως προβλήματα, είτε ως αξίες και σχετίζονται με την αειφορία και την
διαφορετικότητα.
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Παράρτημα Ι
Πίνακες ποσοστών

Παράρτημα ΙΙ
Ερωτηματολόγιο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

1) Υπάρχει το ΔΕΠΠΣ στο σχολείο στο οποίο εργάζεστε;
Ναι

Όχι

2) Κατά την οργάνωση των δραστηριοτήτων, συμβουλεύεστε το ΔΕΠΠΣ ;
Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

3) Θεωρείται ότι το ΔΕΠΠΣ είναι όντως διαθεματικό ;
Καθόλου

Αρκετά

Πάρα πολύ

4)Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου δίνει στους νηπιαγωγούς περιθώρια
για ευελιξία ;
Καθόλου Αρκετά Πάρα πολύ

5)Κατά την άποψή σας το ΔΕΠΠΣ ανταποκρίνεται στα δεδομένα και τις ανάγκες
μιας ελληνικής τάξης του νηπιαγωγείου ;
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

6) Κατά πόσο είναι εφικτοί οι στόχοι που θέτει το ΔΕΠΠΣ σε κάθε μαθησιακή
περιοχή ;
Καθόλου Αρκετά Πάρα πολύ

7) Τα παραδείγματα που αναλύονται μέσα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα θεωρείται ότι
βοηθούν τους νηπιαγωγούς ;

Καθόλου Αρκετά Πάρα πολύ

8) Θεωρείται πλήρες το Αναλυτικό Πρόγραμμα και αν όχι τι είναι αυτό το οποίο
πρέπει κατά την γνώμη σας να συμπεριληφθεί ;
Ναι

Όχι

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________

9) Κατά την συγγραφή των Αναλυτικών Προγραμμάτων θεωρείται ότι πρέπει να
συμμετέχει στην διαδικασία και μια ομάδα νηπιαγωγών;
Ναι

Όχι

10) Έχετε εργαστεί με προηγούμενα Αναλυτικά Προγράμματα , και αν ναι, το ισχύον
διαφέρει από τα προηγούμενα;
Ναι

Όχι

Ναι Όχι

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

