Το πρόγραμμα ηων Πρόησπων Πειραμαηικών Νηπιαγωγείων Α.Π.Θ.
Τν πξόγξακκα πνπ εθαξκόδεηαη ζηα Πξόηππα Πεηξακαηηθά Νεπηαγσγεία
Α.Π.Θ. βαζίδεηαη ζηνπο ζηόρνπο πνπ ζέηεη ην Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην
Σπνπδώλ γηα ην λεπηαγσγείν (ΦΔΚ 1376, η.Β΄, 18-10-2001) θαη ζηηο αλάγθεο
θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηώλ θάζε ηάμεο όπσο απηά πξνθύπηνπλ κέζα
από ηε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε ησλ λεπηαγσγώλ θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο
γνλείο. Σπγθεθξηκέλα, ζηνρεύνληαο ζηελ νιόπιεπξε αλάπηπμε ησλ παηδηώλ –
θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή, ζσκαηηθή, λνεηηθή, γισζζηθή – ην πξόγξακκα
δηακνξθώλεηαη έηζη ώζηε:


λα δίλεη ζηα παηδηά ηε δπλαηόηεηα γηα εμεξεπλήζεηο, πεηξακαηηζκνύο
θαη αλαθαιύςεηο,



λα ηα ελζαξξύλεη λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο θαη λα καζαίλνπλ ην
έλα από ην άιιν,



λα ελζαξξύλεη παηρλίδηα θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηα βνεζνύλ λα
αλαπηύμνπλ ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο,



λα παξέρεη εξεζίζκαηα πνπ πξνάγνπλ ηε γλώζε,



λα θαιύπηεη ηελ αλάγθε ηνπο γηα θίλεζε θαη εξεκία, αηνκηθή θαη
νκαδηθή εξγαζία, ειεύζεξεο θαη νξγαλσκέλεο δξαζηεξηόηεηεο,



λα θαιιηεξγεί ηνλ απηνέιεγρν θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο,



λα ζπλδέεη ην λεπηαγσγείν κε ηελ θνηλσλία πξαγκαηνπνηώληαο
επηζθέςεηο ή πξνζθαιώληαο επηζθέπηεο ζηελ ηάμε.

Όπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ζθνπόο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο – θαη
ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο γεληθόηεξα – είλαη ε νιόπιεπξε αλάπηπμε ησλ
παηδηώλ θαη όρη ε δηδαζθαιία εηδηθώλ αληηθεηκέλσλ. Οη λεπηαγσγνί έρνπλ ηελ
επζύλε γηα ην παηδαγσγηθό πξόγξακκα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαη έρνπλ ηελ
θαηάιιειε εθπαίδεπζε – αιιά θαη ππνζηήξημε από ην Τκήκα Δπηζηεκώλ
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Α.Π.Θ. θαη ην Τκήκα Νεπηαγσγώλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο – ώζηε λα κπνξνύλ λα αληαπνθξίλνληαη
ζηηο πνιύπιεπξεο αλάγθεο ησλ παηδηώλ κε βάζε ηα ζύγρξνλα επηζηεκνληθά
δεδνκέλα. Όηαλ είλαη εθηθηό, ηα λεπηαγσγεία ζπλεξγάδνληαη κε εηδηθνύο ζε
δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα.

Εκπαιδεσηικές προζεγγίζεις
Η θύζε ησλ παηδηώλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο απαηηεί ηελ πξνζέγγηζε ηεο
γλώζεο θαη ηεο κάζεζεο κε κεζόδνπο πνπ ελζαξξύλνπλ ηα παηδηά λα
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ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο αηζζήζεηο θαη ην ζώκα ηνπο, λα βηώζνπλ θαηαζηάζεηο,
λα πξνβιεκαηηζηνύλ, λα θάλνπλ ππνζέζεηο θαη πξνβιέςεηο, λα
πεηξακαηηζηνύλ θαη λα κάζνπλ ην έλα από ην άιιν. Μηα από ηηο πην
ζπλεζηζκέλεο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα Πξόηππα Πεηξακαηηθά
Νεπηαγσγεία Α.Π.Θ. είλαη ε πξνζέγγηζε project. Τν project (ή αιιηώο ζρέδην
εξγαζίαο) δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηα παηδηά λα κειεηήζνπλ έλα ζέκα πνπ ηα
ελδηαθέξεη ζε βάζνο. Καζώο αζρνινύληαη κ’ έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα (π.ρ. ηνλ
θύθιν ηνπ λεξνύ, ηε δηαηξνθή θηι) ηα παηδηά ζέηνπλ εξσηήκαηα, παίξλνπλ
πξσηνβνπιίεο, ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο, ρξεζηκνπνηνύλ ηηο γλώζεηο θαη ηηο
δεμηόηεηέο ηνπο, αλαπαξηζηνύλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο απηά πνπ παξαηεξνύλ
θαη καζαίλνπλ, ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη βγάδνπλ
ζπκπεξάζκαηα. Τα ζέκαηα πνπ επεμεξγάδνληαη ηα παηδηά δηαθέξνπλ από
ηάμε ζε ηάμε, θαζώο δηαθέξνπλ θαη ηα ελδηαθέξνληα, νη αλάγθεο θαη νη
εκπεηξίεο ηεο θάζε νκάδαο.
Δπίζεο, όπσο ηζρύεη γεληθόηεξα, έηζη θαη ζηα Πξόηππα Πεηξακαηηθά
Νεπηαγσγεία Α.Π.Θ. ην παηρλίδη ζεσξείηαη κηα από ηηο πην ζεκαληηθέο
κεζόδνπο εθπαίδεπζεο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Μέζα από ηα
δηάθνξα είδε παηρληδηνύ (ζπκβνιηθό παηρλίδη, παηρλίδηα θίλεζεο, παηρλίδηα κε
θαλόλεο θηι) ηα παηδηά καζαίλνπλ όρη κόλν λα ζπλαλαζηξέθνληαη θαη λα
ζπλεξγάδνληαη κε ηα άιια λήπηα αιιά θαη βαζηθέο έλλνηεο από δηάθνξα
γλσζηηθά αληηθείκελα (π.ρ. καζεκαηηθά, γιώζζα, θπζηθέο επηζηήκεο θηι.)
Δπηπιένλ, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ειεύζεξν παηρλίδη πνπ θαιιηεξγεί ηε
θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηα ησλ παηδηώλ θαη ηνπο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα
εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα δηαπξαγκαηεπηνύλ ηηο ζρέζεηο ηνπο.

Από ηο νηπιαγωγείο ζηο δημοηικό
Η θηινζνθία ησλ Πξόηππσλ Πεηξακαηηθώλ Σρνιείσλ Α.Π.Θ. ζηεξίδεηαη ζηελ
αξρή όηη ε εθπαίδεπζε είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη
πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο επεξεάδνπλ ηηο επόκελεο. Απηό ζεκαίλεη όηη ην
πξόγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηηο κειινληηθέο αλάγθεο
ησλ παηδηώλ θαη ζηνρεύεη ζην λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα πεξαηηέξσ κάζεζε ζε
αλώηεξεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. Σπγθεθξηκέλα, ζην λεπηαγσγείν ηα παηδηά
εμνηθεηώλνληαη θαη θαηαθηνύλ βαζηθέο έλλνηεο γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ όπσο
ηα καζεκαηηθά, ε γιώζζα, ε θπζηθή αγσγή, ηα εηθαζηηθά, νη θπζηθέο θαη
θνηλσληθέο επηζηήκεο, ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ε δηαπνιηηηζκηθή
αγσγή, κε αλαπηπμηαθά θαηάιιειεο κεζόδνπο (π.ρ. κε ηε κέζνδν project) θαη
κέζα ζε έλα πιαίζην πνπ ζέβεηαη ηνπο ξπζκνύο ηνπ παηδηνύ. Όκσο πξέπεη λα
ηνληζηεί όηη ζύκθσλα κε ηα ζύγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα ην λεπηαγσγείν
ζεσξείηαη – θαη απνηειεί – απηνηειή εθπαηδεπηηθή βαζκίδα. Τα παηδηά ηεο
πξνζρνιηθήο ειηθίαο έρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη ηθαλόηεηεο από απηά ηνπ
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δεκνηηθνύ ζρνιείνπ γη’ απηό θαη ηόζν ην πξόγξακκα όζν θαη ν ρώξνο ηνπ
λεπηαγσγείνπ νξγαλώλνληαη δηαθνξεηηθά. Δμάιινπ, όπσο είλαη επηζηεκνληθά
απνδεδεηγκέλν ε άζθεζε πίεζεο ζηα παηδηά ζε δηάθνξνπο ηνκείο (π.ρ. ζηα
καζεκαηηθά, ηε γιώζζα, ηε ζπκπεξηθνξά θηι) ζην όλνκα ηεο θαιύηεξεο
πξνεηνηκαζίαο γηα ην δεκνηηθό ζρνιείν όρη κόλν δελ απνθέξεη ηα επηζπκεηά
απνηειέζκαηα ζην γλσζηηθό επίπεδν, αιιά κεηώλεη θαη ηα θίλεηξά ηνπο γηα
κάζεζε.
Με ζηόρν ηελ αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη
ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ παηδηώλ νη
εθπαηδεπηηθνί παξαθνινπζνύλ ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηελ επίδνζε ησλ
παηδηώλ κε ηελ δεκηνπξγία πξνζσπηθώλ θαθέισλ (portfolio) αιιά
πξνβαίλνπλ θαη ζε δηαδηθαζίεο απην-αμηνιόγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.

Νηπιαγωγείο και ζπίηι: η ζσνεργαζία ποσ έτει ανάγκη ηο παιδί.
Σηα Πξόηππα Πεηξακαηηθά Νεπηαγσγεία Α.Π.Θ. δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε
ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο. Τα παηδηά έρνπλ αλάγθε από ηελ ύπαξμε ελόο
εηιηθξηλνύο δηαιόγνπ θαη κηαο νπζηαζηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ λεπηαγσγώλ
θαη γνλέσλ/θεδεκόλσλ γηα δπν βαζηθνύο ιόγνπο. Πξώηνλ, νη θαιέο ζρέζεηο
κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ πνπ παίδνπλ θεληξηθό ξόιν ζηε δσή ηνπο θάλνπλ ηα
παηδηά λα αηζζάλνληαη ζηγνπξηά θαη ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα. Γεύηεξνλ, ν
δηάινγνο θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμύ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζπκβάιινπλ
ζηελ ελίζρπζε ηεο νιόπιεπξεο αλάπηπμεο ησλ παηδηώλ θαη ζηελ
αληηκεηώπηζε πηζαλώλ πξνβιεκάησλ. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή κε ηέηνηα
ζπλεξγαζία ρξεηάδεηαη ζπλερήο επηθνηλσλία, επειημία, θαιή δηάζεζε θαη
θαηαλόεζε θαη από ηηο δπν πιεπξέο.
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