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Πρόλογος 

     Στην εποχή µας γίνεται λόγος για αναβάθµιση των Αναλυτικών Προγραµµάτων 

Σπουδών (Α.Π.Σ.) σε όλες τις βαθµίδες τις εκπαίδευσης. Η αναβάθµιση των Α.Π.Σ. 

οδηγεί ταυτόχρονα και στην αναβάθµιση της εκπαίδευσης, καθώς τα Α.Π.Σ. 

αποτελούν τον «πυρήνα» της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι αυτά που καθορίζουν 

το περιεχόµενο και τους σκοπούς της εκπαίδευσης και περιλαµβάνουν τις οδηγίες για 

την οργάνωση και τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

     Παγκόσµιο είναι το ενδιαφέρον που παρουσιάζεται στις µέρες µας για την 

προσχολική αγωγή και την αναβάθµιση των Α.Π.Σ. Προσχολικής Εκπαίδευσης µε 

στόχο, την ποιοτική βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Το ενδιαφέρον αυτό οφείλεται στη σηµαντική επίδραση που 

έχει η προσχολική εκπαίδευση στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού (σωµατική, 

πνευµατική, συναισθηµατική, κοινωνική) και στην απόκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων που το βοηθούν να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της κοινωνίας στην 

οποία ζει.  

     Ο σηµαντικός ρόλος της προσχολικής αγωγής στην ανάπτυξη των παιδιών και το 

έντονο ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για την αναβάθµιση των Α.Π.Π.Ε. µε οδήγησε 

στη διερεύνηση του συγκεκριµένου θέµατος. Μέσα από τη συγκεκριµένη έρευνα 

γίνεται προσπάθεια να µελετηθεί το Α.Π.Σ. Προσχολικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας 

και να συγκριθεί µε ένα  Α.Π.Σ. Προσχολικής Εκπαίδευσης µια άλλης χώρας, 

συγκεκριµένα της Αγγλίας, που έχει και πρόσφατα αναµορφωθεί. 

     Με το συγκεκριµένο θέµα δε θα µπορούσα να ασχοληθώ αν δεν είχα τη 

συµπαράσταση της καθηγήτριάς µου κυρίας ∆όµνας Κακανά, Καθηγήτρια του 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στο Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης, την οποία θα 

ήθελα να ευχαριστήσω για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε όταν αποφάσισα να 
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ασχοληθώ µε αυτό το θέµα και για την ενθάρρυνσή της και τις πολύτιµες συµβουλές 

της σε όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της ∆ιπλωµατικής µου εργασίας. 

     Θα ήθελα επίσης, να ευχαριστήσω και την κυρία Κατερίνα Μιχαλοπούλου, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στο Τµήµα Προσχολικής 

Εκπαίδευσης, που δέχτηκε να κρίνει αυτή την εργασία και να κάνει εύστοχες 

παρατηρήσεις. 

     Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Diane Pye, Σύµβουλο 

Προσχολικής Εκπαίδευσης στην Αγγλία, για τις πολύτιµες πληροφορίες που µου 

έδωσε για την Προσχολική Εκπαίδευση και το Α.Π.Π.Ε. της Αγγλίας. 
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Εισαγωγή 

     Για να λειτουργήσει σωστά το εκπαιδευτικό σύστηµα και να πετύχει τους στόχους 

του, που είναι κυρίως η ολόπλευρη ανάπτυξη των ατόµων και η παροχή κατάλληλης 

εκπαίδευσης που θα τους βοηθήσει να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της κοινωνίας 

στην οποία ζουν και να επιβιώσουν µέσα σε αυτή, θα πρέπει οι συνιστώσες του, 

µερικές από τις οποίες είναι ο εκπαιδευτικός, το µαθησιακό περιβάλλον, το 

εκπαιδευτικό υλικό, τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών, να ανανεώνονται συνεχώς 

ακολουθώντας τους γρήγορους, ιδιαίτερα για την εποχή µας, ρυθµούς ανάπτυξης των 

κοινωνιών. 

     Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούµε µε µία από τις συνιστώσες του 

εκπαιδευτικού συστήµατος που είναι τα Αναλυτικά Προγράµµατα (Α.Π.) και 

συγκεκριµένα, µε τα Αναλυτικά Προγράµµατα της Προσχολικής Εκπαίδευσης 

(Α.Π.Π.Ε). Θα προσπαθήσουµε να µελετήσουµε και να συγκρίνουµε το Ελληνικό 

Α.Π.Π.Ε. µε ένα Α.Π.Π.Ε. ενός κράτους της Βόρειας Ευρώπης και συγκεκριµένα µε 

το Α.Π.Π.Ε. της Αγγλίας που έχει και πρόσφατα αναµορφωθεί. Με βάση λοιπόν, τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά τους θα συγκρίνουµε τα δύο αυτά Α.Π.Π.Ε. και θα 

παρουσιάσουµε τις οµοιότητες και τις διαφορές τους. 

     Αρχικά, όπως φαίνεται και στο σχήµα 1 (βλέπε σελ. 6) θα αναφερθούµε στα Α.Π. 

και στις διακρίσεις τους, στη συνέχεια θα επικεντρωθούµε στα σύγχρονα Α.Π.Π.Ε., 

θα αναφερθούµε στα χαρακτηριστικά τους και θα παρουσιάσουµε και τα 

χαρακτηριστικά ορισµένων Α.Π.Π.Ε. Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών. Έπειτα, θα 

παρουσιάσουµε το Ελληνικό και το Αγγλικό Α.Π.Π.Ε. και θα περάσουµε στη 

σύγκρισή τους και στην εξαγωγή συµπερασµάτων.  

     Συγκεκριµένα στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα Α.Π. και γίνεται αναφορά 

στις διακρίσεις τους, επίσης παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων 
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Α.Π.Π.Ε., καθώς και τα χαρακτηριστικά ορισµένων Α.Π.Π.Ε. Ευρωπαϊκών και 

άλλων χωρών. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µία σύντοµη παρουσίαση της 

προσχολικής εκπαίδευσης και των Α.Π.Π.Ε. της Ελλάδας και της Αγγλίας. Στο τρίτο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται ο σκοπός, οι υποθέσεις και η µεθοδολογία της έρευνας, 

στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα και 

στο πέµπτο κεφάλαιο η συζήτηση και οι προτάσεις.   
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Σχήµα 1: ∆οµή παρούσας εργασίας 

Αναλυτικά Προγράμματα 
- Ανοιχτά 

- Κλειστά 

- Με σπειροειδή μορφή 

- Με γραμμική μορφή 

- Παραδοσιακά 

- Σύγχρονα   

 

Σύγχρονα  Α.Π. Προσχολικής Εκπαίδευσης 

 

� Χαρακτηριστικά σύγχρονων Α.Π.Π.Ε: 
- Ανοιχτά και παιδοκεντρικά 

- Διαθεματικότητα-ολιστική προσέγγιση της γνώσης 

- Μεγάλη σημασία στο ρόλο του παιχνιδιού 

- Μεγάλη σημασία στο μαθησιακό περιβάλλον 

- Ίσες ευκαιρίες μάθησης για όλους 

- Εισαγωγή της τεχνολογίας 

- Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης 

- Συνεργασία εκπαιδευτικών -γονιών 

 

� Α.Π.Π.Ε. Ευρωπαϊκών και άλλων  

χωρών 

Ελληνικό Α.Π.Π.Ε. 

(ΔΕΠΠΣ) 

Αγγλικό Α.Π.Π.Ε. 

(EYFS) 

Άξονες σύγκρισης: 

- Φιλοσοφικό πλαίσιο 
- Περιεχόμενο 

- Γενικές επιδιώξεις/ 

Στόχοι 

- Διδακτικές προσεγγίσεις 

- Αξιολόγηση 
- Ρόλος εκπαιδευτικού 

- Συμμετοχή γονέων 

- Οργάνωση χώρου και 

εξοπλισμός 

- Αναλογία παιδιών 

εκπαιδευτικού 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

 
 

1. Αναλυτικά Προγράµµατα  

     Τα Αναλυτικά Προγράµµατα (Α.Π.) αποτελούν τον πυρήνα, το κεντρικό σηµείο 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παράλληλα, είναι η «επαγγελµατική πυξίδα» του 

εκπαιδευτικού, ένα πολύτιµο εγχειρίδιο που καθορίζει τη διδακτέα ύλη, περιέχει τους 

γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης, περιλαµβάνει διδακτικές και µεθοδολογικές 

οδηγίες και καθοδηγεί την εκπαίδευση στην ανάπτυξη του τύπου του ανθρώπου που 

κάθε κοινωνία επιθυµεί. Επίσης, βοηθούν τον εκπαιδευτικό να καλύψει σηµαντικές 

περιοχές µάθησης, υιοθετώντας µια παιδαγωγική προσέγγιση που θα βοηθήσει τα 

παιδιά να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο κατάκτησης της γνώσης (Bennett, 2004. 

Βρεττός & Καψάλης, 1999). 

     Το Αναλυτικό Πρόγραµµα είναι µία όψη της ζωντανής κουλτούρας κάθε 

κοινωνίας (ή και χώρας), το σύνολο δηλαδή των πρωταρχικών στοιχείων που έχουν 

εντοπιστεί µέσα από τη συγκεκριµένη πολιτιστική παράδοση και αποσκοπούν στην 

προετοιµασία των νέων για την ορθολογική γνώση και την αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση της κοινωνικής πραγµατικότητας (Bloomer & Show, 1979).   

     Σκοπός του Αναλυτικού Προγράµµατος είναι να συνδυάζει, να συνυφαίνει και να 

γεφυρώνει σε µόνιµη βάση τη θεωρία µε την πράξη κατά τέτοιον τρόπο, ώστε η 

διδακτική διαδικασία να αποβεί αποτελεσµατική, αλλά και ελέγξιµη. Το εύρος, όµως, 

της έννοιας «Αναλυτικό Πρόγραµµα» υφίσταται διαρκείς µεταβολές, ανάλογα µε το 

ποια είναι η διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και ποιοι οι ρόλοι που 

καλούνται να αναλάβουν όσοι συµµετέχουν στην υλοποίηση και στη σύνταξή του 

(Κιτσαράς, 2004).   
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     Τα Αναλυτικά Προγράµµατα πρέπει να υποστηρίζουν την ανάπτυξη του  µαθητή 

σε όλους τους τοµείς, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό και να προσφέρουν πολλές 

δυνατότητες, ώστε να ικανοποιούν τις διαφοροποιηµένες ανάγκες και να 

ανταποκρίνονται στην ευρεία κλίµακα ενδιαφερόντων και δυνατοτήτων κάθε οµάδας 

µαθητών (Κιτσαράς, 2004).  

     Τα Αναλυτικά Προγράµµατα ανάλογα µε τον τρόπο οργάνωσης της διδακτικής 

ύλης και µε τις επιδράσεις που δέχονται από διάφορες θεωρίες διακρίνονται σε 

ανοιχτά ή κλειστά, σε προγράµµατα µε σπειροειδή ή γραµµική µορφή, σε 

παραδοσιακά ή σύγχρονα, (Βρεττός & Καψάλης, 1999. Saylor & Alexander, 1974. 

Χατζηγεωργίου, 1998). Στη συνέχεια γίνεται µία σύντοµη παρουσίαση των 

προγραµµάτων αυτών.  

      

Ανοιχτά και Κλειστά Αναλυτικά Προγράµµατα 

     Σύµφωνα µε τον Χρυσαφίδη (2004), βάση των διαδικασιών µε τις οποίες τα 

Αναλυτικά Προγράµµατα, αναπτύσσονται, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στα 

ανοιχτά και στα κλειστά. Τα κλειστά Αναλυτικά Προγράµµατα είναι προγράµµατα 

που δεν επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να παρέµβει και να κάνει αλλαγές. Ο 

σχεδιασµός τους αποτελεί έργο µιας οµάδας «ειδηµόνων» που αναλαµβάνουν να 

καταγράψουν µε µεγάλη λεπτοµέρεια τις ποικίλες µορφές δράσης. ∆ίνουν ιδιαίτερη 

έµφαση στο αποτέλεσµα της µάθησης και λιγότερο στη διαδικασία. Αποτελούν 

ολοκληρωµένες προτάσεις ως προς τη διαµόρφωση και τη διεξαγωγή του µαθήµατος 

και επιδιώκεται η επίτευξη συγκεκριµένων στόχων, που αναφέρονται σε 

συγκεκριµένους επιστηµονικούς κλάδους, µε αποτέλεσµα να αποφεύγονται 

περιπτώσεις διεπιστηµονικής ή διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης. Η ευθύνη της 

εκπαίδευσης ανατίθεται κατά κύριο λόγο στον εκπαιδευτικό που αποβλέπει στη 
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σωστή εφαρµογή των προδιαγεγραµµένων καταστάσεων. Ο µαθητής υποβιβάζεται σε 

αντικείµενο της διδασκαλίας, κάτι που έρχεται σε σαφή αντίθεση προς την εικόνα του 

ελεύθερου και αυτόνοµου ανθρώπου που καλείται να διαπλάσει το σχολείο (Βρεττός 

& Καψάλης, 1999). 

     Αντίθετα, στα ανοιχτά Αναλυτικά Προγράµµατα οι προθέσεις και οι επιδιώξεις 

δεν είναι καταγεγραµµένες σε λεπτοµερειακή µορφή, αλλά διατυπώνονται ως γενικές 

κατευθυντήριες γραµµές. Το γεγονός αυτό δίνει την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να 

παρέµβει και να θέσει ή να αναθεωρήσει στόχους, να διαλέξει περιεχόµενα και τη 

µέθοδο διδασκαλίας, να κινηθεί ευέλικτα και να προσαρµόσει το πρόγραµµα στις 

συνθήκες που επικρατούν µέσα στην τάξη. Η µάθηση δεν αντιµετωπίζεται ως µια 

συσσώρευση γνώσεων, αλλά ως καλλιέργεια ικανοτήτων που οδηγούν στη γνώση. 

Υπάρχει περιθώριο για διαπραγµάτευση βιωµατικών καταστάσεων και ειλικρινών 

προβληµατισµών και ενδιαφερόντων. Έτσι το µάθηµα γίνεται πιο ευέλικτο, 

περισσότερο δηµιουργικό, αποχτά ενδιαφέρον και είναι περισσότερο ευχάριστο 

(Βρεττός & Καψάλης, 1999. Χρυσαφίδης, 2004). 

 

Προγράµµατα µε Σπειροειδή ή Γραµµική µορφή 

     Με βάση την εσωτερική δοµή και οργάνωση του περιεχοµένου τα Αναλυτικά 

Προγράµµατα µπορούν να διακριθούν σε προγράµµατα µε σπειροειδή ή γραµµική 

µορφή. Σύµφωνα, µε το Σπειροειδές Αναλυτικό Πρόγραµµα οι βασικές έννοιες 

εισάγονται στις µικρές ηλικίες και επαναλαµβάνονται αργότερα σε όλη την 

ακαδηµαϊκή πορεία του παιδιού, προκειµένου να πραγµατευθούν σε µεγαλύτερο 

βάθος και πλάτος (Χατζηγεωργίου, 1998).  

     Από την άλλη πλευρά, στο Γραµµικό Αναλυτικό Πρόγραµµα οι έννοιες και γενικά 

τα στοιχεία του περιεχοµένου, ακολουθούν το ένα µετά το άλλο, από το απλό 
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οδηγούµαστε στο σύνθετο, από το συγκεκριµένο στο αφηρηµένο, από το ευκολότερο 

στο δυσκολότερο κ.λπ. (Χατζηγεωργίου, 1998). ∆ηλαδή, υπάρχει µεταξύ τους ένα 

είδος γραµµικής συνέχειας, µε την έννοια ότι η κάθε στοιχείο λειτουργεί ως ερέθισµα 

για τη µετάβαση στο αµέσως επόµενο (Χειµαριού, 1987). 

 

 Παραδοσιακά και Σύγχρονα Αναλυτικά Προγράµµατα 

     Επίσης, τα Αναλυτικό Πρόγραµµα διακρίνονται ανάλογα µε το περιεχόµενό τους, 

σε παραδοσιακά και σε σύγχρονα. Τα παραδοσιακά αναλυτικά προγράµµατα 

εκφράζονται µέσα από σχέδια διδακτικών δραστηριοτήτων ή σχέδια µαθηµάτων που 

περιλαµβάνουν τους γενικούς σκοπούς κάθε µαθήµατος, τη διδακτέα ύλη και τη 

χρονική διάρκειά της τα οποία όµως πρέπει να οργανωθούν κατάλληλα από τους 

παιδαγωγούς προκειµένου να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν τις απαραίτητες 

ικανότητες. ∆εν προσφέρουν  όµως µεθοδολογικές υποδείξεις στον εκπαιδευτικό για 

την πορεία διδασκαλίας που θα ακολουθήσει, κάτι που δυσκολεύει πολύ τους 

αρχάριους εκπαιδευτικούς στην οργάνωση της διδασκαλίας (Κιτσαράς, 2004, 

Φλουρής, 1995).  

     Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνώρισµα των παραδοσιακών αναλυτικών 

προγραµµάτων είναι ότι οι σκοποί τους αποτελούν συνήθως γενικόλογες αρχές 

εθνικού, θρησκευτικού, κοινωνικού, πολιτιστικού περιεχοµένου, οι οποίες δε 

συµβαδίζουν µε την ισχύουσα σχολική πραγµατικότητα. Επίσης, χαρακτηριστικό 

γνώρισµα αποτελεί η αόριστη σκοποθεσία µε τη γενική και ασαφή διατύπωση των 

σκοπών και τέλος η ασάφεια και η αµφισηµία των στόχων (Βρεττός & Καψάλης, 

1999). 

     Επιπλέον, τα παραδοσιακά Α.Π. παρουσιάζουν αδυναµία αναθεώρησης σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα, ώστε η διδασκαλία και το σχολείο κατ’ επέκταση να χάνει την 
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επαφή µε τη σύγχρονη πραγµατικότητα, µε αποτέλεσµα η σχολική γνώση να 

ταυτίζεται µε το πεπαλαιωµένο και τον συντηρητισµό (Βρεττός & Καψάλης, 1999) . 

     Το αποτέλεσµα όλων αυτών που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι ότι το 

παραδοσιακό Α.Π. καθιστά τη σχολική γνώση µονοµερή, αποσπασµατική, 

κατακερµατισµένη και απόµακρη από τα βιώµατα και τις εµπειρίες των µαθητών. Γι’ 

αυτό η ανάγκη αντικατάστασης αυτών των Α.Π. κρίθηκε άµεση και καθοριστική για 

την πορεία της µάθησης. 

     Από την άλλη πλευρά τα σύγχρονα αναλυτικά προγράµµατα µε µορφή  curriculum 

αποτελούν σήµερα έναν νέο τύπο αναλυτικών προγραµµάτων. Αποτελούν 

ολοκληρωµένα πλάνα επιστηµονικής εργασίας όπου κατά τη σύνταξή τους 

λαµβάνονται υπόψη τα πορίσµατα όλων των επιστηµών της αγωγής και ιδιαίτερα οι 

σύγχρονες παιδαγωγικές, διδακτικές, ψυχολογικές και κοινωνικές απαιτήσεις     

(Κιτσαράς, 2004).  

     Πρόκειται για προγράµµατα που περιλαµβάνουν στόχους, περιεχόµενα, 

µεθοδολογικές υποδείξεις και τρόπους αξιολόγησης, σε µια µορφή που διαγράφει 

απλώς τα πλαίσια µέσα στα οποία θα κινηθεί ο εκπαιδευτικός. Αποφεύγουν δηλαδή 

να προσφέρουν λεπτοµερειακές και δεσµευτικές υποδείξεις, εξασφαλίζοντας έτσι 

στον εκπαιδευτικό µεγάλα περιθώρια ελευθερίας (Βρεττός & Καψάλης, 1999). 

     Γενικά, τα σύγχρονα Α.Π. οδηγούν στο αποτέλεσµα της µάθησης, µέσω µιας 

σειράς διαδικασιών, όπως η συγκεκριµενοποίηση των στόχων, ο εντοπισµός και 

επιλογή των κατάλληλων θεµάτων και περιεχοµένων µάθησης και ο προσδιορισµός 

των τρόπων διδασκαλίας (Βρεττός & Καψάλης, 1999). 

     Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας θα ασχοληθούµε µε τα σύγχρονα, τα νέου 

τύπου Αναλυτικά Προγράµµατα µε µορφή Curriculum, και συγκεκριµένα µε τα 

σύγχρονα Α.Π.Π.Ε..  
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1.2. Αναλυτικά Προγράµµατα Προσχολικής Εκπαίδευσης 

      Όπως αναφέρει ο Gardner (1991), η περίοδος των πρώτων έξι χρόνων του παιδιού 

είναι η πιο σηµαντική, καθώς σε αυτά τα χρόνια κρύβονται τα περισσότερα µυστικά 

και η δύναµη της ανθρώπινης ανάπτυξης σε σχέση µε οποιαδήποτε άλλη φάση 

ανάπτυξης. Τότε καθορίζονται οι δεξιότητες στις κινήσεις του σώµατος και οι 

δεξιότητες στον τρόπο σκέψης. Το παιδί από τις πρώτες µέρες της ζωής του 

προσπαθεί να κατανοήσει τον κόσµο που το περιβάλλει. Αναζητεί να βρει τρόπους να 

ερµηνεύσει τον κόσµο γύρω του και να αποκτήσει µια αντίληψη για τον εαυτό του. 

     Η προσχολική ηλικία αποτελεί κρίσιµη και ουσιαστική περίοδο για την ολόπλευρη 

ανάπτυξη του παιδιού. Το νηπιαγωγείο δεν θεωρείται πλέον πρόδροµος του σχολείου, 

καθώς έχει αποδειχθεί ότι τη συγκεκριµένη περίοδο της ζωής τους τα παιδιά 

µαθαίνουν και αναπτύσσονται σε όλους τους τοµείς: φυσικό, κοινωνικό, 

συναισθηµατικό, αισθητικό και κοινωνικό. Η προσχολική ηλικία είναι η 

σηµαντικότερη περίοδος του ανθρώπου για την ανάπτυξη θεµελιωδών κινητικών 

δεξιοτήτων, για την απόκτηση σταθερού συναισθηµατικού υπόβαθρου, για την 

ανάπτυξη του εγκεφάλου και τη νοητική και γλωσσική ανάπτυξη (Bredekamp & 

Copple, 1998).  

      Όταν ένα έθνος υποστηρίζει ότι τα παιδιά είναι το µέλλον του, θα πρέπει να 

γνωρίζει πολύ καλά τις κοινωνικές υποχρεώσεις που υπονοεί µία τέτοια δήλωση. 

Κάθε χώρα που πιστεύει ότι η φροντίδα και η εκπαίδευση των παιδιών στα πρώτα 

τους χρόνια έχει ανεκτίµητη αξία στην κοινωνία, θα πρέπει να κάνει κάθε λογική 

προσπάθεια για να επενδύσει στην προσχολική εκπαίδευση. Στην περίπτωση αυτή, τα 

υψηλής ποιότητας αναλυτικά προγράµµατα θεωρούνται ως άµεση ανάγκη (Jalongo, 

Fennimore, Pattnaik, Laverick, Brewster, Mutuku, 2004).  
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     Έρευνες έχουν δείξει ότι η µετέπειτα ακαδηµαϊκή επιτυχία των παιδιών, καθώς και 

η ποιότητα ζωής που θα έχουν ως ενήλικοι σχετίζεται άµεσα µε την ποιότητα της 

προσχολικής αγωγής. Η ζωή των παιδιών καθορίζεται και επηρεάζεται σηµαντικά  

από τα χρόνια της προσχολικής ηλικίας. Για να υπάρχει όµως ποιοτική προσχολική 

εκπαίδευση θα πρέπει να υπάρχουν και τα κατάλληλα αναλυτικά προγράµµατα 

σπουδών που θα προωθήσουν και θα στηρίξουν την ποιοτική εκπαίδευση 

(Κουτσουβάνου, 2003). 

     Τα Α.Π. προσχολικής εκπαίδευσης είναι το µέσο, µέσω του οποίου µεταδίδονται 

οι σκοποί και οι στόχοι της µελλοντικής εκπαίδευσης. Είναι η βάση πάνω στην οποία 

οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι συµπεριφορές εισάγονται, δεσµεύονται και χτίζονται, 

έτσι ώστε να καταστούν τα παιδιά ικανά να κατανοήσουν τον κόσµο που τα 

περιβάλλει (Page, 2000).  

     Η συσσώρευση των γνώσεων και των πληροφοριών, στον επιστηµονικό και 

τεχνολογικό τοµέα, οι πολιτισµικές ανακατατάξεις, η µετατροπή των ευρωπαϊκών 

κοινωνιών σε πολυπολιτισµικές κοινωνίες και η εκδήλωση φαινοµένων ρατσισµού, 

ξενοφοβίας και προκατάληψης περιγράφουν την εικόνα του κόσµου στον οποίο 

ζούµε στις αρχές του 21ου αιώνα. Όλα αυτά δηµιουργούν την ανάγκη για αναθεώρηση 

και επαναπροσδιορισµό των σκοπών και των στόχων της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση 

πρέπει να προσαρµοστεί σε έναν κόσµο συνεχώς µεταβαλλόµενο και ασταθή 

(Γκλιάου, 2005). 

      Το ισχύον εκπαιδευτικό σύστηµα από το νηπιαγωγείο µέχρι και τις µεταπτυχιακές 

σπουδές προκειµένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας 

πρέπει να επανεξετάζεται και να επαναπροσδιορίζεται κάτω από νέους όρους. Σκοπός 

της αγωγής σήµερα είναι η ανάγκη να προσαρµοστεί στα σύγχρονα δεδοµένα και στις 

ανάγκες µιας ευρύτερης πολύ-πολιτισµικής και πολυγλωσσικής κοινωνίας, όπως η 
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Ευρωπαϊκή Ένωση (Ματσαγγούρας, 2002). Στις µέρες µας παρατηρείται ένα 

παγκοσµίως αυξανόµενο ενδιαφέρον για την προσχολική εκπαίδευση και για την 

ποιοτική βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, Τα 

Αναλυτικά Προγράµµατα αποτελούν µία σηµαντική παράµετρο στην ποιότητα της 

προσχολικής αγωγής (Bennett, 2005. Oberhuemer, 2005) .   

     Οι αλλαγές που αναφέρθηκαν και παραπάνω κατευθύνουν την  οργάνωση των 

Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών (ΑΠΣ) Προσχολικής Εκπαίδευσης και 

ειδικότερα τη διδακτική τους µεθοδολογία όλο και περισσότερο προς τη διαθεµατική, 

ολιστική προσέγγιση της γνώσης, στα σχέδια εργασίας, γίνεται λόγος για βιωµατικά 

µοντέλα µάθησης, για ανακαλυπτικές µεθόδους και γενικά για παιδοκεντρικές 

προσεγγίσεις οι οποίες ενισχύουν τη συνεργατικότητα, την αυτονοµία, την 

αλληλεγγύη, τη δράση, την ανάπτυξη δηµιουργικότητας, επικοινωνίας και 

πρωτοβουλιών. Επίσης,  ένα αποτελεσµατικό ΑΠΣ πρέπει να χαρακτηρίζεται από τη 

χρήση νέων τεχνολογιών και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης (Ματσαγγούρας, 

2002).Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν τα 

σύγχρονα Αναλυτικά Προγράµµατα προσχολικής εκπαίδευσης.  

 

1.2.1.  Χαρακτηριστικά των σύγχρονων Α.Π. προσχολικής εκπαίδευσης 

     Ο στόχος των Α.Π.Π.Ε. είναι διττός, αφ’ ενός να καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς 

και αφετέρου να συµβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών (σωµατική, 

συναισθηµατική, νοητική και κοινωνική)  και στη µετέπειτα σχολική τους επιτυχία. 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το Α.Π. θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη έµφαση 

στην φυσική και συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών, στην απόκτηση κοινωνικών 

δεξιοτήτων, γενικών γνώσεων και στη θετική προσέγγιση της γνώσης. Επίσης, θα 
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πρέπει να σέβεται το ρυθµό ανάπτυξης και µάθησης των παιδιών και να προωθεί τη 

µάθηση µέσα από παιγνιώδεις και δηµιουργικές µεθόδους (Bennett, 2004). 

     Τα σύγχρονα αναλυτικά προγράµµατα προσχολικής εκπαίδευσης είναι «ανοιχτά» 

και παιδοκεντρικά, τοποθετούν δηλαδή το παιδί στο κέντρο της µαθησιακής 

διαδικασίας και σέβονται τις ατοµικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τα στάδια 

ανάπτυξης, τους ρυθµούς µάθησης του κάθε παιδιού και δίνουν έµφαση στις 

προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες του. ∆ίνουν επίσης, µεγάλη σηµασία στη 

συµµετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί 

παρατηρούν καθηµερινά τα παιδιά και παρέχουν τη σχετική ενθάρρυνση και βοήθεια 

όπου χρειάζεται. Παρέχουν στα παιδιά «χώρο» να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να 

εκφράσουν τις εµπειρίες τους, «χώρο» για διερευνητικές και βιωµατικές 

δραστηριότητες που θα τα οδηγήσουν στην ανακάλυψη και στη καλύτερη κατανόηση 

της γνώσης. ∆ίνουν ευκαιρίες στα παιδιά για ερωτήσεις, για εξερευνήσεις, για την 

ανάπτυξη της φαντασίας και της δηµιουργικότητάς τους. Επίσης, προσφέρουν 

διαφορετικές ευκαιρίες και στρατηγικές µάθησης παρέχοντας σε κάθε παιδί τη 

δυνατότητα να ανακαλύψει το δικό του «χώρο» µάθησης µέσα στο πρόγραµµα και να 

µην αποκλειστεί  κανένα παιδί από τη διαδικασία της µάθησης (OECD, 2004). 

Επιπλέον, τα «ανοιχτά» Α.Π.Π.Ε. προετοιµάζουν πολύ καλά τα παιδιά για τη 

µετέπειτα ενήλική ζωή τους, δεδοµένου ότι απεικονίζουν µε ακρίβεια το δυναµισµό 

και την ποικιλοµορφία που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κοινωνία (Page, 2000).  

     Επίσης, τα σύγχρονα Α.Π.Π.Ε. εισάγουν τη ∆ιαθεµατική προσέγγιση της γνώσης, 

σύµφωνα µε την οποία η γνώση αντιµετωπίζεται ολιστικά και όχι τεµαχισµένη σε 

διαφορετικές γνωστικές περιοχές. Τα διαθεµατικά προγράµµατα σπουδών καταλύουν 

τα όρια των καθιερωµένων διδακτικών αντικειµένων και ανασυγκροτούν το 

περιεχόµενό τους γύρω από θέµατα, ζητήµατα και προβλήµατα που έχουν 
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πρωταρχική σηµασία για τους µαθητές, την κοινωνία, την επιστήµη και τον 

πολιτισµό. Τοποθετούν δηλαδή τη µάθηση µέσα σε αυθεντικά πλαίσια και 

προσπαθούν να συνδέσουν το σχολείο µε την κοινωνία. Χαρακτηριστικά της 

διαθεµατικής προσέγγισης είναι η οργάνωση της σχολικής γνώσης γύρω από θέµατα 

ευρύτερου ενδιαφέροντος, που σχετίζονται µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 

µαθητών και η ενεργός εµπλοκή των µαθητών στις διαδικασίες διερεύνησης των υπό 

µελέτη θεµάτων (Beane, 1997). 

     Σύµφωνα µε την Γκλιάου (2005), η γνώση µόνο στην ενοποιηµένη της εφαρµογή 

αποκτά νόηµα για τις πραγµατικές καταστάσεις της ζωής και καθιστά χρηστική και 

αποτελεσµατική στην επίλυση προβληµάτων και θεµάτων του πραγµατικού κόσµου. 

Χωρίς τη διαθεµατική προσέγγιση το σχολείο δεν µπορεί να ενθαρρύνει την 

εφαρµογή εναλλακτικών µορφών µάθησης, επειδή είναι παγιδευµένο σε ένα 

κατακερµατισµένο κόσµο επιµέρους γνωστικών αντικειµένων, ο οποίος βρίσκεται σε 

αντίθεση µε τα ενδιαφέροντα, τα βιώµατα των παιδιών και τις εµπειρίες της 

καθηµερινής ζωής που απαιτούν ολιστική προσέγγιση των θεµάτων. 

     Με τη διαθεµατική προσέγγιση η γνώση προσφέρεται σε κατανοητή και 

προσπελάσιµη για όλους µορφή και προωθούνται κοινωνικές δεξιότητες και 

δηµιουργικές στάσεις και διαδικασίες που συντελούν στην κοινωνική ένταξη όλων 

των παιδιών. Η σύγχρονη παιδαγωγική λοιπόν προσπαθώντας να ανταποκριθεί στη 

διαρκώς µεταβαλλόµενη κοινωνία αναπροσδιορίζεται σε µια διαδικασία αυτενεργό, 

ανακαλυπτική και διαδραστική, για την οποία απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν 

η δηµιουργική έµπνευση των εκπαιδευτικών και η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος 

των µαθητών. Έτσι ώστε οι µαθητές, όχι µόνο να κατέχουν µια βασική εκπαίδευση 

αλλά ταυτόχρονα να είναι ευέλικτοι και ευπροσάρµοστοι στις συνθήκες της 

σύγχρονης κοινωνίας. Να είναι ικανοί µε τις γνώσεις που αποκτούν να ερµηνεύουν 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:46:48 EEST - 52.53.217.230



18 

 

και να στέκονται κριτικά απέναντι σε πραγµατικές καταστάσεις (Beane, 1997. 

Μασταγγούρας, 2006).           

     Επίσης, τα σύγχρονα Α.Π.Π.Ε. περιλαµβάνουν  στόχους που συµβάλλουν στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού καθώς και στη µετέπειτα σχολική του επιτυχία. Οι 

στόχοι αφορούν κυρίως την υγιή και φυσική ανάπτυξη του παιδιού, τη 

συναισθηµατική ευηµερία, την κοινωνική ανάπτυξη, τη γνωστική ανάπτυξη του 

παιδιού, τη θετική προσέγγιση της µάθησης, την ανάπτυξη επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων, την κατάκτηση της γνώσης και τη γενική κατανόηση του κόσµου. 

Επιπλέον, οι στόχοι συµβαδίζουν µε τους ρυθµούς ανάπτυξης των παιδιών και 

υλοποιούνται µε µεθόδους ελκυστικές και ενδιαφέρουσες προς τα παιδιά, όπως µέσω 

του παιχνιδιού και µέσω διερευνητικών και βιωµατικών δραστηριοτήτων (Bennett, 

2004). 

     Στην προσχολική εκπαίδευση το παιχνίδι και η µάθηση σχεδόν πάντα συνδέονται, 

µέσα από το παιχνίδι τα παιδιά ανακαλύπτουν τη γνώση (Dau, 1999). Το παιχνίδι 

αποτελεί για τα παιδιά µία διαδικασία γεµάτη νόηµα, που τους δίνει την ευκαιρία 

µέσα από ευχάριστες, ενδιαφέρουσες και βιωµατικές καταστάσεις που 

ανταποκρίνονται στις δυνατότητές τους και συµβαδίζουν µε τους ρυθµούς ανάπτυξής 

τους, να κατακτήσουν τη γνώση. Τα παιδιά όταν παίζουν έχουν τον έλεγχο του τι 

ακριβώς συµβαίνει γύρω τους. Κατανοώντας λοιπόν, το τι συµβαίνει γύρω τους και 

στηριζόµενα στις γνώσεις που έχουν ήδη κατακτήσει ερµηνεύουν γεγονότα και 

καταστάσεις εµπλουτίζοντας έτσι τις γνώσεις τους (Samuelsson & Carlsson, 2008). 

     Το παιχνίδι των παιδιών, σε όλες του τις µορφές (ατοµικό, οµαδικό, παιχνίδι 

κανόνων, συµβολικό, ελεύθερο, οργανωµένο), στοχεύει στη δηµιουργικότητα, στην 

εξερεύνηση, στον πειραµατισµό, στη µάθηση, στην επικοινωνία, στην 

κοινωνικοποίηση. Επίσης, σύµφωνα µε τη θεωρία του κονστρουκτιβισµού, επιτρέπει 
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στα παιδία να χτίσουν και να επεκτείνουν τη γνώση και τις δεξιότητές τους 

αλληλεπιδρώντας µε το περιβάλλον, µε τους άλλους ή και µόνοι τους (Ashiabi, 

2007). 

     Το παιχνίδι αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των σύγχρονων Α.Π.Π.Ε., διότι, στόχος 

των Α.Π.Π.Ε. είναι η εκπαίδευση και η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και το 

παιχνίδι παρέχει πολλές ευκαιρίες στα παιδιά για µάθηση και ανάπτυξη και 

απέραντες ευκαιρίες να χρησιµοποιήσουν και να εφαρµόσουν τις γνώσεις και τις 

δεξιότητές τους και πέρα από το Α.Π.Σ. (Wood & Attfield, 2005). 

      Τα σύγχρονα αναλυτικά προγράµµατα υποστηρίζουν τη συνεργασία γονιών-

εκπαιδευτικών. Ο ρόλος, των γονιών αλλάζει και οι γονείς συµµετέχουν ενεργά στη 

διαδικασία της µάθησης. Βοηθούν εθελοντικά στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, 

µεταφέρουν στους εκπαιδευτικούς σηµαντικές πληροφορίες για το χαρακτήρα, τις 

συνήθειες, τα ενδιαφέροντα και τις µαθησιακές εµπειρίες των παιδιών τους, κάτι που 

βοηθά πολύ τους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν καλύτερα τα παιδιά και να 

οργανώσουν µε τέτοιο τρόπο το πρόγραµµα που να ανταποκρίνεται πλήρως στις 

δυνατότητες, στις ικανότητες και στα ενδιαφέροντα των παιδιών. Επίσης, οι γονείς 

προτρέπονται να υποστηρίξουν τη µάθηση των παιδιών και έξω από το περιβάλλον 

του σχολείου, δηλαδή στο σπίτι, ως συνέχεια των προσεγγίσεων που υιοθετούνται 

στο σχολείο (Bennett, 2004).  

     Πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν ότι τα προγράµµατα προσχολικής 

εκπαίδευσης πρέπει να αποτελούν προέκταση της οικογένειας, να περιλαµβάνουν 

στοιχεία από το πολιτισµικό υπόβαθρο της οικογένειας. Οι γονείς, λοιπόν, πρέπει να 

έχουν ενεργό ρόλο στο πρόγραµµα του νηπιαγωγείου. Επίσης, πρέπει να δηµιουργούν 

στο σπίτι ένα περιβάλλον που θα προωθεί τη µάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών 

αποκτώντας τις κατάλληλες δεξιότητες και πληροφορίες σχετικά µε τα στάδια 
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ανάπτυξης και µάθησης των παιδιών. Επιπλέον, πρέπει να ενηµερώνονται συνεχώς 

για την εξέλιξη των προγραµµάτων στο νηπιαγωγείο και για την πρόοδο των παιδιών, 

να συµµετέχουν εθελοντικά  στο πρόγραµµα του νηπιαγωγείου και να βοηθούν την 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενηµερώνουν τους 

γονείς, για τους στόχους και τις δραστηριότητες του Α.Π. ώστε να µπορούν να τις 

εφαρµόζουν και στο σπίτι. Στα Α.Π. οι δραστηριότητες πρέπει να προγραµµατίζονται 

µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπερβαίνουν τα όρια της σχολικής τάξης (Spodek & 

Saracho, 2003).  

     Εκτός από το ρόλο των γονέων, στα σύγχρονα Α.Π.Π.Ε. αλλάζει και ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών. ∆ίνεται µεγάλη σηµασία στις επαγγελµατικές τους δεξιότητες και 

στην επιστηµονική τους κατάρτιση. Οι εκπαιδευτικοί µετατρέπονται σε βοηθοί, 

συνεργάτες και καθοδηγητές των παιδιών. Υποστηρίζουν τα παιδιά να εξερευνούν 

και να πειραµατίζονται µε τα διάφορα υλικά, να κάνουν προβλέψεις, υποθέσεις, να 

ανακαλύπτουν αιτίες και να λύνουν προβλήµατα προκειµένου να οδηγηθούν και να 

ανακαλύψουν µόνα τους στη γνώση. Παρατηρούν τα παιδιά, ανακαλύπτοντας έτσι τα 

ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους και προσπαθούν να οργανώσουν µε τέτοιο τρόπο 

το σχολικό περιβάλλον (εσωτερικό και εξωτερικό), να το εφοδιάσουν µε τα 

κατάλληλα υλικά και να οργανώνουν δραστηριότητες που να ανταποκρίνονται στα 

ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών. Επιπλέον, ενισχύουν την αυτονοµία των 

παιδιών, παροτρύνοντάς τα να παίρνουν πρωτοβουλίες, να πειραµατίζονται µε 

διάφορα υλικά και να αποφασίζουν για διάφορα θέµατα, όπως για παράδειγµα για τον 

τρόπο που θα εκτελέσουν µια δραστηριότητα κλπ. (O.E.C.D., 2004. Page, 2000).   

     Επιπλέον µέσα από τα σύγχρονα αναλυτικά προγράµµατα προωθούνται ίσες 

ευκαιρίες µάθησης για όλα τα παιδιά. Παιδιά από άλλες χώρες, από χαµηλά 

κοινωνικό-οικονοµικά περιβάλλοντα και παιδιά µε µαθησιακά προβλήµατα έχουν τις 
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ίδιες ευκαιρίες µάθησης (Bennett, 2004). Το πρόγραµµα στο νηπιαγωγείο πρέπει να 

είναι µε τέτοιο τρόπο οργανωµένο ώστε να ανταποκρίνεται και στις µεµονωµένες 

απαιτήσεις κάθε παιδιού, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων των παιδιών που 

χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη ή έχουν ιδιαίτερες ανάγκες ή ικανότητες, µε στόχο 

να «εξαλειφτούν» οι διαφορές που µπορεί να υπάρχουν µεταξύ των παιδιών εξαιτίας, 

της φυλής τους, του πολιτισµού τους, του φύλου τους, των δυνατοτήτων τους 

(Jalongo et all., 2004). 

     Για περισσότερο από τρεις δεκαετίες, τα σχολεία στις Η.Π.Α. αλλά και στην 

Ευρώπη έχουν εστιάσει στη συνεκπαίδευση όλων των παιδιών. Στόχος τους είναι η 

ενσωµάτωση των παιδιών µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ίδια τάξη. 

Τα συµπεράσµατα από έρευνες έδειξαν ότι η εκπαιδευτική αυτή ρύθµιση είναι 

αποτελεσµατική καθώς τα  παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µαθαίνουν να 

λειτουργούν όπως τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και ταυτόχρονα τα 

παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µαθαίνουν να σέβονται τις ατοµικές 

διαφορές. Η τάση αυτή οδηγεί στο να τροποποιήσουν οι εκπαιδευτικοί το πρόγραµµα 

διδασκαλίας, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις όλων των παιδιών. 

Επίσης, απαιτεί τη χρήση βοηθητικού προσωπικού που θα βοηθά τον εκπαιδευτικό να 

αντιµετωπίσει τις ιδιαίτερες δυσκολίες αυτών των παιδιών. Η ενσωµάτωση λοιπόν 

των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις τάξεις προσχολικής εκπαίδευσης, 

απαιτεί το σχεδιασµό ενός αναλυτικού προγράµµατος που να ενσωµατώνει και τα 

εξατοµικευµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα (Spodek & Saracho, 2003). 

     Σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία της µάθησης των παιδιών, διαδραµατίζει και το 

περιβάλλον. Το σχολικό περιβάλλον έχει ιδιαίτερη παιδαγωγική σηµασία και 

επηρεάζει σηµαντικά τη µάθηση των παιδιών (Candini, 2000). Τα παιδιά 

εµπλουτίζουν τις γνώσεις τους όταν συµµετέχουν τα ίδια σε διαδικασίες διερεύνησης 
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της γνώσης, δηλαδή όταν την ανακαλύπτουν µόνα τους, µέσα από βιωµατικές-

διερευνητικές δραστηριότητες. Η τάξη λοιπόν, θα πρέπει να είναι διαµορφωµένη µε 

τέτοιο τρόπο και να περιέχει τα κατάλληλα υλικά που θα ενθαρρύνουν τα παιδιά στην 

εξερεύνηση και στην ανακάλυψη της γνώσης (Spodek & Saracho, 2003). 

      Τα σύγχρονα Α.Π.Π.Ε. υποστηρίζουν ότι το σχολικό περιβάλλον πρέπει να 

παρέχει στα παιδιά ασφάλεια και να αντανακλά τα βιώµατα και τις εµπειρίες τους 

ώστε να τα κάνει να νοιώθουν οικεία και άνετα µέσα σε αυτό. Επίσης, πρέπει να είναι 

µε τέτοιο τρόπο οργανωµένο και να περιλαµβάνει τα κατάλληλα υλικά ώστε να 

ελκύει το ενδιαφέρον των παιδιών και να τα παρακινεί να εξερευνήσουν και να 

ανακαλύψουν µόνα τους τη γνώση. Επιπλέον, πρέπει να ενισχύει τη φυσική, 

διανοητική, κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών και να συνδέει τις 

προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες τους µε τις καινούργιες (Jalongo, et all. 2004).  

     Επιπλέον τα σύγχρονα Α.Π.Π.Ε. εισάγουν τον Η/Υ στις τάξεις της προσχολικής 

εκπαίδευσης. Αρχικά, όταν οι Η/Υ εισήχθηκαν στην προσχολική εκπαίδευση, οι 

εκπαιδευτικοί ανησύχησαν για την καταλληλότητά και την ωφελιµότητα τους στα 

µικρά παιδιά. Πίστευαν ότι η χρήση των Η/Υ από τα παιδιά µέσα στην τάξη θα 

περιόριζε τη συνεργασία µεταξύ τους και θα µείωνε το χρόνο για µάθηση µέσω του 

παιχνιδιού και την απόκτηση εµπειριών µέσα από την επαφή τους µε τα υλικά. Οι 

Η/Υ όµως στις προσχολικές τάξεις που χρησιµοποιήθηκαν κατάφεραν να 

εµπλουτίσουν το καθηµερινό πρόγραµµα και να καλλιεργήσουν τη µάθηση των 

µικρών παιδιών, όταν φυσικά χρησιµοποιούνταν κατάλληλα και γινόταν σωστή 

επιλογή του λογισµικού που χρησιµοποιούνταν κάθε φορά. Επίσης, ενθάρρυναν τα 

παιδιά να δουλεύουν οµαδικά,  τα παιδιά σε µικρές οµάδες συνεργάζονταν µεταξύ 

τους για να δουλέψουν στον Η/Υ. ∆εδοµένου, λοιπόν, ότι ζούµε στην εποχή των Η/Υ 

τα παιδιά πρέπει να έρθουν σε επαφή και να χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες από 
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τα πρώτα χρόνια της ζωής τους και τα Αναλυτικά Προγράµµατα προσχολικής 

εκπαίδευσης θα πρέπει να προωθούν τη χρήση των Η/Υ στο νηπιαγωγείο (Spodek & 

Saracho, 2003).  

     Άλλο χαρακτηριστικό των σύγχρονων αναλυτικών προγραµµάτων αποτελούν και 

οι εναλλακτικές µορφές αξιολόγησης. Οι σύγχρονες τάσεις της εκπαίδευσης 

επηρέασαν και την αξιολόγηση. Σύγχρονες επιστηµονικές απόψεις υποστηρίζουν ότι 

η µάθηση δεν είναι αφενός γραµµική και αφετέρου ατοµική υπόθεση, αλλά µια 

συνεχής διαδικασία οικοδόµησης γνώσεων που επηρεάζεται άµεσα από το κοινωνικό 

πλαίσιο µέσα στο οποίο συντελείται, δηµιουργήθηκε λοιπόν, η ανάγκη για την 

ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών αξιολόγησης για τα παιδιά (Ματσαγγούρας, 2002). 

Οι µορφές αυτές εµφανίζονται στην παγκόσµια βιβλιογραφία µε διάφορους όρους, 

όπως: «εναλλακτική», «αυθεντική» ή «άµεση» αξιολόγηση. Η αξιολόγηση αυτή 

πραγµατοποιείται µαζί µε το παιδί και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

καθηµερινότητας της τάξης. Τα παιδιά αξιολογούνται βάσει των πρωτογενών πηγών 

(τα έργα τους) και δίνεται µεγάλη έµφαση στη διαδικασία κατάκτησης της γνώσης 

(Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008). 

     Συνεπώς, η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο δεν περιορίζεται στην απάντηση της 

νηπιαγωγού για το αν η εργασία των παιδιών είναι σωστή ή λάθος. Αλλά, αποτελεί 

µια συστηµατική διαδικασία απόκτησης πληροφοριών µέσα από την παρατήρηση, τις 

συνεντεύξεις, τους φακέλους εργασίας των παιδιών (portfolio), οι οποίες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να σχηµατιστούν κρίσεις σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των 

παιδιών. Συνεπώς οι παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την 

αξιολόγηση είναι τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών αυτής της ηλικίας, οι 

προσπάθειές τους, καθώς και τα επιτεύγµατά τους, µέσα από µια καθηµερινή 

διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών που αποσκοπεί στην απόκτηση µιας 
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αντιπροσωπευτικής εικόνας των ικανοτήτων και της προόδου των παιδιών (Κακανά, 

2008). 

     Στη διεθνή βιβλιογραφία, ως αποτελεσµατικές και ως αναπτυξιακά κατάλληλες 

µορφές αξιολόγησης για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας θεωρούνται ο φάκελος 

εργασιών του παιδιού (portfolio) και η συστηµατική παρατήρηση (Bredekamp & 

Copple, 1998). 

     Ανακεφαλαιώνοντας, τα αναλυτικά προγράµµατα προσχολικής εκπαίδευσης είναι 

παιδοκεντρικά, τοποθετούν δηλαδή το παιδί στο κέντρο της µαθησιακής διαδικασίας 

και σέβονται τις ατοµικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. Εισάγουν τη διαθεµατική 

προσέγγιση της γνώσης, η γνώση δηλαδή προσεγγίζεται ολιστικά και όχι τεµαχισµένη 

σε διαφορετικές γνωστικές περιοχές. Περιλαµβάνουν στόχους που προωθούν την 

ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών (σωµατική, συναισθηµατική, κοινωνική και 

γνωστική). ∆ίνουν µεγάλη σηµασία στο παιχνίδι ως µέσο κατάκτησης της γνώσης και 

προωθούν την ενεργό και διερευνητική µάθηση. Υποστηρίζουν τη συνεργασία 

γονιών-εκπαιδευτικών, θέλουν έναν εκπαιδευτικό που να είναι βοηθός, συνεργάτης 

και καθοδηγητής των παιδιών και παρέχουν ίσες ευκαιρίες µάθησης για όλα τα 

παιδιά. Υποστηρίζουν ένα µαθησιακό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσµατα που 

προωθεί την εξερεύνηση, την ανακάλυψη και αντανακλά τα βιώµατα και τις 

εµπειρίες όλων των παιδιών. Εισάγουν τον Η/Υ στις προσχολικές τάξεις και 

περιλαµβάνουν εναλλακτικές µορφές αξιολόγησης που εστιάζονται στη διαδικασία 

κατάκτησης της γνώσης από τα παιδιά. 

     Στη συνέχεια παρουσιάζονται συγκριτικές έρευνες που προσδιορίζουν τα 

χαρακτηριστικά Αναλυτικών Προγραµµάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης ορισµένων 

Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών. 
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1.2.2. Αναλυτικά Προγράµµατα Προσχολικής Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκών και 

άλλων χωρών  

     Οι Bertram & Pascal (2002) σε έρευνά τους µελέτησαν τα  αναλυτικά 

προγράµµατα προσχολικής εκπαίδευσης 20 Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών 

(Αυστραλία, Καναδά, Αγγλία, Γαλλία, Γερµανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, 

Ιαπωνία, Κορέα, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Βόρεια Ιρλανδία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, 

Σουηδία, Ελβετία, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, Ουαλία και Χονγκ Κογκ)  και τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι η πιο συνηθισµένη µορφή οργάνωσης των αναλυτικών 

προγραµµάτων είναι αυτή που βασίζεται σε γνωστικά αντικείµενα, όπως: 

µαθηµατικά, γλώσσα, φυσικές επιστήµες, φυσική αγωγή και άλλα.      

     Επίσης, τα περισσότερα αναλυτικά προγράµµατα των χωρών αυτών παρουσιάζουν 

ορισµένα κοινά σηµεία, στο σύνολο των αρχών που παρέχουν τη θεωρητική και 

φιλοσοφική υποστήριξή τους, στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και στην αξιολόγηση. 

«Ορισµένες από τις αρχές που είναι κοινές σε όλα τα αναλυτικά και προγράµµατα, 

είναι οι εξής: 

- το παιδί τοποθετείται στο κέντρο της εκπαίδευσης  

- δίνεται µεγάλη σηµασία στη συνεργασία µε τους γονείς 

- προωθείται η ολιστική προσέγγιση της γνώσης 

- δίνεται µεγάλη σηµασία στο ρόλο του παιχνιδιού, στην ενεργό και 

διερευνητική µάθηση 

- δίνεται έµφαση στην κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού 

- προωθείται η αυτονοµία και η ανεξαρτησία του µαθητή 

- παρέχονται ίσες ευκαιρίες µάθησης σε όλα τα παιδιά» (Bertram & Pascal, 

2002, σελ.35) 
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     Οι κοινές παιδαγωγικές προσεγγίσεις είναι η συνεργατική µάθηση και η µάθηση 

µέσα από το παιχνίδι. Επίσης, τα Α.Π.Π.Ε. των χωρών αυτών αντιµετωπίζουν και το 

ρόλο του εκπαιδευτικού µε τον ίδιο τρόπο. Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να 

διευκολύνει, να υποστηρίξει και να καθοδηγήσει τη µάθηση, λαµβάνοντας πάντα 

υπόψη τις ανάγκες όλων των παιδιών κατά την οργάνωση της διδασκαλίας. 

     Όσον αφορά την αξιολόγηση, τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η 

αξιολόγηση στηρίζεται σε µια σειρά από στρατηγικές όπως, η παρατήρηση, οι 

αναπτυξιακοί πίνακες ελέγχου, οι βιντεοσκοπήσεις, το portfolio, οι συζητήσεις µε 

τους γονείς και τα ίδια τα παιδιά.  

     Επίσης, η ίδια έρευνα των Bertram & Pascal (2002) έδειξε ότι αρκετές από αυτές 

τις χώρες έχουν άλλο αναλυτικό πρόγραµµα για παιδιά τα 0-3 ετών και άλλο για τα 

παιδιά 3-6 ετών. Τα αναλυτικά προγράµµατα που απευθύνονται στα παιδιά 0-3 ετών 

εστιάζονται κυρίως στο ρυθµό ανάπτυξης του κάθε παιδιού, στα ενδιαφέροντα και 

στις ανάγκες του και δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην κοινωνική και συναισθηµατική 

ευηµερία των παιδιών.  

     Από την άλλη πλευρά τα αναλυτικά προγράµµατα που απευθύνονται στα παιδιά 3-

6 ετών είναι περισσότερο δοµηµένα και οι τοµείς µάθησης που περιλαµβάνουν, 

δίνουν έµφαση στην προσωπική, κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη του 

παιδιού, στην επικοινωνία, τη γλώσσα, την ανάγνωση και τη γραφή, στα µαθηµατικά, 

στη γνώση και στην κατανόηση του κόσµου, στη φυσική και δηµιουργική ανάπτυξη. 

Επίσης, ένα µεγάλο µέρος του προγράµµατος, αφορά την εκπαίδευση των παιδιών µε 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την πολυπολιτισµική εκπαίδευση, καθώς και την 

εκπαίδευση των παιδιών που έχουν διαφορετική γλώσσα από τη χώρα υποδοχής.  

     Συγκριτική µελέτη των Wertfein, Spies-Kofler & Becker-Stoll, (2009) έδειξε ότι 

τα τελευταία χρόνια πολλές χώρες της Ευρώπης αναθεώρησαν τα υπάρχοντα Α.Π. 
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προσχολικής εκπαίδευσης ή εισήγαγαν νέα, συµπεριλαµβάνοντας στις αρχές και 

στους στόχους των προγραµµάτων αυτών τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών. 

Τέτοιες χώρες είναι η ∆ανία (2006), η Αγγλία (2003/2008), η Φιλανδία (2003), η 

Γερµανία (2003) και η Νορβηγία (1996/2006). 

     Επίσης, η µελέτη έδειξε ότι τα Α.Π. των χωρών αυτών απεικονίζουν τις 

πρόσφατες αλλαγές στις ιδέες για την εκµάθηση των µικρών παιδιών, την 

αποτελεσµατική παιδαγωγική και το ρόλο της προσχολικής εκπαίδευσης και 

φροντίδας στην κοινωνία. Τα προγράµµατα αυτά ακολουθούν το παιδί, στηρίζονται 

δηλαδή στις εµπειρίες των παιδιών, δίνουν έµφαση στη συνεργασία µε τους γονείς, 

στη σηµασία του παιχνιδιού, προωθούν την αυτονοµία των παιδιών και παρέχουν ίσες 

ευκαιρίες µάθησης. Η συναισθηµατική και κοινωνική ευηµερία αποτελεί το κλειδί για 

την αποτελεσµατική διαδικασία µάθησης αυτής της ηλικίας (Wertfein et all., 2009).  

      Σε έρευνα που πραγµατοποίησε ο Οργανισµός για την Εκπαίδευση και Φροντίδα 

των Μικρών Παιδιών (O.E.C.D., 2001) και στην οποία συµµετείχαν χώρες από όλο 

τον κόσµο φάνηκε ότι ειδικά στην Ευρώπη υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι 

προσέγγισης των Α.Π. προσχολικής εκπαίδευσης: Η προ-δηµοτική και η κοινωνικο-

παιδαγωγική παράδοση. 

     Η κοινωνικο-παιδαγωγική παράδοση ακολουθείται από την Νορβηγία και τις 

χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης (πλην της ∆ανίας). Η κοινωνικο-

παιδαγωγική παράδοση προσεγγίζεται µέσα από Α.Π. που περιλαµβάνουν τις βασικές 

αρχές και αξίες που θα έπρεπε να εξασφαλίζουν τα κέντρα εκπαίδευσης των µικρών 

παιδιών και τις αναγκαίες προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένα Α.Π.Π.Ε., έτσι ώστε 

να εξασφαλίζεται η ανάπτυξη και η µάθηση των παιδιών. Επίσης, περιλαµβάνουν µια 

σύντοµη παρουσίαση του περιεχόµενου και της προσδοκώµενης προόδου 

(ικανότητες, γνώσεις, στάσεις, αξίες) των παιδιών σε κάθε αναπτυξιακή περιοχή, και 
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τις παιδαγωγικές οδηγίες που υπογραµµίζουν τις διαδικασίες µέσα από τις οποίες τα 

παιδιά πετυχαίνουν τους επιδιωκόµενους στόχους (βιωµατική µέθοδος µάθησης, 

παιγνιώδης µάθηση, εµπλοκή των παιδιών στην παιδαγωγική διαδικασία), καθώς και 

τον ρόλο των παιδαγωγών στην οργάνωση και υποστήριξη αυτών των διαδικασιών.  

     Η προ-δηµοτική παράδοση ακολουθείται από χώρες όπως το Βέλγιο, η Ιρλανδία, η 

Ολλανδία και η Αγγλία και εκφράζεται µέσα από Α.Π. µε προκαθορισµένους στόχους 

και µαθησιακά πρότυπα τα οποία στοχεύουν στην οργανωµένη διδασκαλία και τα 

παραγόµενα από τα παιδιά αποτελέσµατα. Επίσης, η αξιολόγηση του κάθε παιδιού 

γίνεται σύµφωνα µε προκαθορισµένους στόχους (O.E.C.D., 2001). 

     Στη συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται µία σύντοµη 

παρουσίαση της προσχολικής εκπαίδευσης και των Αναλυτικών Προγραµµάτων 

Προσχολικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Αγγλίας, προκειµένου να 

γνωρίσουµε τον τρόπο λειτουργίας της προσχολικής εκπαίδευσης των χωρών αυτών.  
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Κεφάλαιο 2ο  

 

 

 

2. Σύντοµη παρουσίαση της προσχολικής εκπαίδευσης και των 

Α.Π.Π.Ε. της Ελλάδας και της Αγγλίας 

 

     Πριν περάσουµε στη σύγκριση των Α.Π.Π.Ε. της Ελλάδας και της Αγγλίας θα 

παρουσιάσουµε περιληπτικά το θεσµικό πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης των 

χωρών αυτών, καθώς και τα Α.Π.Π.Ε. που χρησιµοποιούν. 

 

2.1. Προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα 

     Στην Ελλάδα η προσχολική εκπαίδευση ανήκει στον κύκλο της Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης και υλοποιείται στο Νηπιαγωγείο το οποίο ως σχολικό ίδρυµα παρέχει 

προσχολική εκπαίδευση. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από τεσσάρων ετών και 

διαρκεί δύο χρόνια. Με το άρθρο 73 του Νόµου 3518/2006 η φοίτηση στα 

νηπιαγωγεία είναι υποχρεωτική για τα παιδιά πέντε (5) ετών και προαιρετική για τα 

παιδιά τεσσάρων (4) ετών. Υπάρχουν κρατικά και ιδιωτικά Νηπιαγωγεία. Στα 

κρατικά Νηπιαγωγεία η φοίτηση παρέχεται δωρεάν. H σχολική ζωή, όµως, των 

µαθητών µπορεί να ξεκινήσει από την ηλικία των 2,5 ετών σε ιδρύµατα (ιδιωτικά και 

δηµόσια) που ονοµάζονται Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθµοί. Ορισµένοι 

Βρεφονηπιακοί Παιδικοί σταθµοί διαθέτουν και Νηπιακά Τµήµατα που λειτουργούν 

παράλληλα προς τα Νηπιαγωγεία (Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα).  
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2.2. Προσχολική εκπαίδευση στην Αγγλία 

     Στην Αγγλία η προσχολική εκπαίδευση είναι γνωστή µε πολλούς όρους: «early 

years», «nursery», «pre-school» ή «pre-primary» education. Τα σχολικά πρότυπα 

(School Standards) και ο νόµος του 1998 (Framework Act, 1998) καθόρισαν την 

προσχολική εκπαίδευση ως πλήρους (full-time) ή µερικής απασχόλησης (part-time) 

εκπαίδευση και αφορά παιδιά που δεν έχουν φτάσει στην υποχρεωτική σχολική 

ηλικία (µετά τα πέµπτα γενέθλια). Η προσχολική εκπαίδευση στη Αγγλία δεν είναι 

υποχρεωτική. Για τα παιδιά έως τριών (3) ετών η εκπαίδευση παρέχεται κατά ένα 

µεγάλο µέρος από ιδιωτικούς και εθελοντικούς τοµείς. Για τα παιδιά από 3-5 ετών η 

εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν στους χρηµατοδοτούµενος από το κράτος παιδικούς 

σταθµούς (maintained nursery schools), στα Νηπιαγωγεία (nursery classes) και στις 

τάξεις υποδοχής (reception classes) που βρίσκονται µέσα στα σχολεία πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, αλλά και από ιδιωτικούς και εθελοντικούς τοµείς (INCA, 2009).  

 

2.3. Ελληνικό Α.Π. προσχολικής εκπαίδευσης  

     Το Ελληνικό Αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών για το Νηπιαγωγείο είναι το «Το 

∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο 

(∆ΕΠΠΣ)» το οποίο θεσµοθετήθηκε το 2003 (ΦΕΚ 303 & 304/13-3-2003) και ήρθε 

να αντικαταστήσει το Αναλυτικό πρόγραµµα του 1989. «Είναι ένα οργανωµένο 

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

διαδικασίες µε τις οποίες επιτυγχάνονται οι γενικές επιδιώξεις που καθορίζονται και 

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

οποίο πραγµατοποιείται η µάθηση και η διδασκαλία» (∆.Ε.Π.Π.Σ., 2003). 

     Συγκεκριµένα περιλαµβάνει τις αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται και οι οποίες 

εκφράζουν τη φιλοσοφία του, προσδιορίζει τις κατευθύνσεις των προγραµµάτων 
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σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων που αποτελούν το περιεχόµενο, δηλαδή 

το αντικείµενο της µάθησης, τις γενικές επιδιώξεις των προγραµµάτων αυτών, τη 

µεθοδολογία, δηλαδή τον τρόπο προσέγγισης των γενικών επιδιώξεων και την 

αξιολόγηση (∆.Ε.Π.Π.Σ., 2003). 

 

2.4. Αγγλικό Α.Π. προσχολικής εκπαίδευσης 

     Το Αγγλικό Αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση είναι 

το «Stratutory Framework for the Early Years Foundation Stage (EYFS)» το οποίο 

εισήχθη το Σεπτέµβριο του 2008 ως αποτέλεσµα του νόµου Childcare Act 2006. Το 

EYFS περιλαµβάνει πληροφορίες για την προσοχή, την εκµάθηση και την ανάπτυξη 

των παιδιών από τη γέννησή τους έως την ηλικία των 5 ετών και είναι υποχρεωτικό 

για όλα τα σχολεία και τους χώρος φροντίδας παιδιού. Στηρίζεται και περιλαµβάνει 

πληροφορίες από το «Curriculum Guidance for the Foundation Stage (2000)», το 

«Birth to Three Matters Framework (2002)» και το «National Standards for Under 8s 

Daycare and Childminding (2003)», τα οποία αντικαταστάθηκαν από το EYFS. 

     Το Statutory Framework for the EYFS, περιλαµβάνει στοιχεία για το φιλοσοφικό 

του πλαίσιο. Επίσης, περιλαµβάνει τις περιοχές µάθησης και ανάπτυξης και τους 

στόχους αυτών, πληροφορίες για τη µεθοδολογία ανάπτυξης των δραστηριοτήτων, τις 

βασικές αρχές στις οποίες στηρίζονται οι εκπαιδευτικοί για την ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων, τις ρυθµίσεις αξιολόγησης, στοιχεία για το ρόλο των εκπαιδευτικών 

κατά τη διάρκεια του καθηµερινού προγράµµατος, καθώς και πληροφορίες για την 

οργάνωση του χώρου και για τον κατάλληλο εξοπλισµό αλλά και για την αναλογία 

παιδιών εκπαιδευτικού (EYFS, 2008). 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:46:48 EEST - 52.53.217.230



32 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

 

 

3. Μεθοδολογία 

 

     Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθεται η µεθοδολογική διαδικασία που ακολουθήθηκε 

µε σκοπό να διερευνηθεί το ερευνητικό ερώτηµα. Πρόκειται για µια ποιοτική έρευνα, 

όπου γίνεται ανάλυση περιεχοµένου σε δύο Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών 

Προσχολικής Εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα παρουσιάζονται ο σκοπός και οι στόχοι 

της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήµατα-υποθέσεις, το δείγµα, η µέθοδος και η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε.  

           

3.1. Σκοπός της έρευνας 

     Από την παρουσίαση των θεωρητικών αρχών και των ερευνητικών δεδοµένων που 

προηγήθηκε, γίνεται φανερός ο σηµαντικός ρόλος που κατέχουν τα Αναλυτικά 

Προγράµµατα Σπουδών στην εκπαιδευτική διαδικασία, και η σηµασία της 

συνεχόµενης αναβάθµισή τους, προκειµένου να υποστηρίζουν µία εκπαιδευτική 

διαδικασία που θα βοηθά τα παιδιά να αποκτούν κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και 

αξίες ώστε να µπορούν να ανταπεξέλθουν εύκολα στις απαιτήσεις της κάθε κοινωνίας 

και να επιβιώσουν µέσα σε αυτή. 

     Επίσης, γίνεται φανερή η επίδραση των Α.Π.Π.Ε. στη ζωή των παιδιών, τώρα 

αλλά και στο µέλλον, καθώς η προσχολική εκπαίδευση είναι η βαθµίδα εκπαίδευσης 

που θέτει τα θεµέλια για µια υγιή και ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Το παιδί σε 

αυτή τη βαθµίδα εκπαίδευσης κατακτά γνώσεις και δεξιότητες που θα το βοηθήσουν 
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να έχει µια υγιή και επιτυχηµένη µελλοντική ζωή. Για το λόγο αυτό τα Α.Π.Π.Ε. θα 

πρέπει να είναι µε τέτοιο τρόπο σχεδιασµένα που να υποστηρίζουν την ολόπλευρη 

ανάπτυξη του παιδιού και να θέτουν τα θεµέλια για µία επιτυχηµένη εκπαιδευτική 

διαδικασία.   

     Μέσα από την έρευνα αυτή θα προσπαθήσουµε να µελετήσουµε το Ελληνικό 

Α.Π.Π.Ε. να προσδιορίσουµε τα χαρακτηριστικά του και να το συγκρίνουµε µε ένα 

Α.Π.Π.Ε. µιας άλλης χώρας, συγκεκριµένα µε το Αγγλικό Α.Π.Π.Ε.. 

     Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας έρευνας είναι η σύγκριση των Α.Π.Π.Ε. της 

Ελλάδας και της Αγγλίας. Συγκεκριµένα, στόχος της έρευνας είναι να συγκρίνει το 

Ελληνικό Α.Π.Π.Ε. (∆.Ε.Π.Π.Σ.) σε σχέση µε το Αγγλικό (EYFS) που έχει πρόσφατα 

αναµορφωθεί (2008) και να προσδιορίσει τις οµοιότητες και τις διαφορές τους. 

 

3.2. Υποθέσεις 

     Λαµβάνοντας υπόψη µας ότι το Αγγλικό Α.Π.Π.Ε. χαρακτηρίζεται ως πρόγραµµα 

µε προ-δηµοτική παράδοση και περιλαµβάνει στις αρχές και στους στόχους του και 

παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών, όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο της 

εργασίας, στοιχεία που δεν χαρακτηρίζουν το Ελληνικό Α.Π.Π.Ε., υποθέτουµε ότι τα 

δύο Α.Π.Σ. Προσχολικής Εκπαίδευσης θα παρουσιάζουν µεταξύ τους αρκετές 

διαφορές αλλά και οµοιότητες ως προς το περιεχόµενο και τα χαρακτηριστικά τους.  

 

3.3. ∆είγµα  

     Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν το Ελληνικό Α.Π.Π.Ε.: «∆ιαθεµατικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (∆.Ε.Π.Π.Σ.), 2003» και το 

Αγγλικό Α.Π.Π.Ε.: «Statutory Framework for the Early Years Foundation Stage 

(EYFS), 2008». 
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3.4. ∆ιαδικασία 

     Από τη στιγµή που η παρούσα µελέτη αποσκοπεί στην κριτική ανάλυση δύο Α.Π., 

θεωρήθηκε ότι η κατάλληλη ερευνητική µέθοδο που θα βοηθούσε στην ανάλυση των 

δύο αυτών κειµένων και θα έδινε απάντηση στο ερευνητικό µας ερώτηµα είναι η 

ανάλυση περιεχοµένου, µια µέθοδο κατάλληλη για την ανάλυση λεκτικών, 

προφορικών και γραπτών δεδοµένων (Mayring, 2000). 

     Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Stemler (2001), η ανάλυση περιεχοµένου επιτρέπει 

στους ερευνητές να «κοσκινίσουν» ένα κείµενο που περιέχει µεγάλο όγκο 

πληροφοριών και να εστιάσουν στα πιο σηµαντικά σηµεία του, οργανώνοντάς τα σε 

κατηγορίες ανάλογα µε το περιεχόµενό τους, µε αποτέλεσµα να γίνεται πιο εύκολη η 

µελέτη και η ερµηνεία τους αλλά και η εξαγωγή συµπερασµάτων.  

     Για να αναλύσουµε και να συγκρίνουµε τα δύο Α.Π.Π.Ε. και να παρουσιάσουµε 

τις οµοιότητες και τις διαφορές τους εστιαστήκαµε σε εννέα σηµαντικά τους σηµεία 

και δηµιουργήσαµε εννέα άξονες σύγκρισης. Ορισµένοι από τους άξονες αυτούς 

αποτελούν τα βασικά στοιχεία της δοµής των αναλυτικών προγραµµάτων µε µορφή 

curriculum και ορισµένοι αποτελούν συστατικά µέρη των αναλυτικών προγραµµάτων 

προσχολικής εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα θα µελετήσουµε το περιεχόµενο µάθησης, 

τις γενικές επιδιώξεις και τους στόχους, τις προτεινόµενες διδακτικές προσεγγίσεις 

και τον τρόπο αξιολόγησης, που αποτελούν σύµφωνα µε τον Westphalen (1998) 

δοµικά στοιχεία των αναλυτικών προγραµµάτων µε µορφή curriculum. Επίσης, θα 

µελετήσουµε το φιλοσοφικό τους πλαίσιο, το ρόλο των εκπαιδευτικών, τη συµµετοχή 

των γονιών στη µαθησιακή διαδικασία, την οργάνωση του χώρου και τον εξοπλισµό 

και την αναλογία παιδιών-εκπαιδευτικού που αποτελούν συστατικά µέρη των 

Α.Π.Π.Ε.. 
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     Αρχικά, γίνεται παρουσίαση του περιεχοµένου των εννέα αξόνων και των δύο 

Αναλυτικών Προγραµµάτων, συγκεκριµένα παρουσιάζεται το φιλοσοφικό πλαίσιο, 

το περιεχόµενο, οι µαθησιακές επιδιώξεις και οι στόχοι, οι προτεινόµενες διδακτικές 

προσεγγίσεις, ο τρόπος αξιολόγησης, ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη µαθησιακή 

διαδικασία, η συµµετοχή των γονέων στη µαθησιακή διαδικασία, η οργάνωση του 

χώρου και η αναλογία παιδιών-εκπαιδευτικού και στη συνέχεια γίνεται η σύγκρισή 

τους και παρουσιάζονται οι οµοιότητες και οι διαφορές τους.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

 

 

4. Αποτελέσµατα- Συµπεράσµατα 

 

4.1. Αποτελέσµατα 

       

4.1.1. Ως προς το φιλοσοφικό πλαίσιο  

      Το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.),  για το 

νηπιαγωγείο προκειµένου να είναι αναπτυξιακά κατάλληλο και αποτελεσµατικό για 

όλα τα παιδιά του νηπιαγωγείου στηρίζεται σε ορισµένες αρχές οι οποίες εκφράζουν 

τις σύγχρονες τάσεις στη φιλοσοφία των προγραµµάτων σχεδιασµού και ανάπτυξης 

δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο και αναδεικνύουν δεξιότητες, στάσεις και αξίες 

οι οποίες θεωρούνται ουσιώδεις και αφορούν: την αναγνώριση και το σεβασµό του 

άλλου, του διαφορετικού, την ένταξη των παιδιών των µεταναστών, την ανάπτυξη 

της αυτονοµίας και της αυτοαντίληψης, την αναγνώριση διαφορετικών ικανοτήτων, 

ενδιαφερόντων, εµπειριών, βιωµάτων, την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την 

επικοινωνία, την ικανότητα να ερευνούν, να παρατηρούν, να πειραµατίζονται, να 

ανακαλύπτουν, να επιλύουν προβλήµατα, την ικανότητα να µαθαίνουν παίζοντας, την 

αξιοποίηση των ποικίλων πηγών πληροφόρησης, την έκφραση µε πολλούς και 

διαφορετικούς τρόπους.  

     Προωθεί την ολιστική προσέγγιση της γνώσης, δηλαδή η γνώση προσεγγίζεται ως 

ολότητα και όχι τεµαχισµένη σε διαφορετικές γνωστικές περιοχές. Είναι 

παιδοκεντρικό και τοποθετεί το παιδί στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:46:48 EEST - 52.53.217.230



38 

 

     Στηρίζεται στη θεωρία της «Ζώνης της Επικείµενης Ανάπτυξης» του Vygotsky, 

για το λόγο αυτό κατά το σχεδιασµό του προγράµµατος λαµβάνει υπόψη τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών και τις προηγούµενες µαθησιακές και κοινωνικές τους 

εµπειρίες και τις αξιοποιεί θετικά ως αφορµές για περαιτέρω επεξεργασία που θα τα 

βοηθήσει να µεταβούν στο επόµενο στάδιο ανάπτυξης.  

     Επίσης, στηρίζεται στη θεωρία του  Vygotsky για το παιχνίδι. ∆ίνει µεγάλη 

σηµασία στο παιχνίδι και το χρησιµοποιεί ως µέσο για την ανάπτυξη και τη µάθηση 

των παιδιών. Επιπλέον, το παιχνίδι αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της 

µεθοδολογίας του.  

     Επιπλέον, το ∆.Ε.Π.Π.Σ. υποστηρίζει µια εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία 

τα παιδιά παίρνουν το λόγο, αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες, γίνονται αυτόνοµα, 

εξερευνούν και ανακαλύπτουν. Μία εκπαιδευτική διαδικασία που παραπέµπει στο 

έργο του Piaget. Με βάση αυτό υποστηρίζει ότι η κατάκτηση της γνώσης είναι µια 

ενεργητική διαδικασία και ότι τα παιδιά οικοδοµούν σταδιακά τη γνώση τους µέσα 

από τη δική τους δραστηριότητα και µέσα από την εξερεύνηση των αντικειµένων. 

Επίσης, ενθαρρύνει τα παιδιά να γίνονται όλο και πιο αυτόνοµα απέναντι στους 

ενηλίκους, να εκφράζουν τις ιδέες και τις απόψεις τους,  να αλληλεπιδρούν µεταξύ 

τους και να γίνονται όλο και πιο περίεργα. 

     Επίσης, προωθεί τη συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών και µεταξύ των 

εκπαιδευτικών και των γονιών. Επιδιώκει τη συµµετοχή των γονιών στη µαθησιακή 

διαδικασία και υποστηρίζει έναν εκπαιδευτικό βοηθό και συνεργάτη των παιδιών. 

     Ο εκπαιδευτικοί προκειµένου να οργανώσουν ένα πρόγραµµα που θα υποστηρίζει 

τις αρχές του ∆.Ε.Π.Π.Σ., µπορούν να συµβουλεύονται το «Οδηγός Νηπιαγωγού. 

Εκπαιδευτικοί σχεδιασµοί, ∆ηµιουργικά περιβάλλοντα µάθησης», ένα εγχειρίδιο που 

περιλαµβάνει µια βάση θεωρητικής και µεθοδολογικής υποστήριξης που βοηθά των 
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εκπαιδευτικό να κατανοήσει και να υποστηρίξει στο πρόγραµµά του τις αρχές του 

∆.Ε.Π.Π.Σ., καθώς και παραδείγµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης δεξιοτήτων. 

     Το ∆.Ε.Π.Π.Σ. για την επίτευξη των σκοπών του, που είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη 

των νηπίων, σωµατική, συναισθηµατική, νοητική και κοινωνική, δίνει έµφαση στις 

ανάγκες, στις ικανότητες, στις κλίσεις, στις προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες των 

παιδιών. Ενισχύει την αλληλεπίδραση των παιδιών µεταξύ τους και προωθεί το 

άνοιγµα του σχολείου προς την κοινωνία.  

     Το Statutory Framework for the Early Years Foundation Stage (EYFS) είναι ένα 

παιδοκεντρικό πρόγραµµα που βασίζεται στην κατάκτηση της γνώσης µέσα από το 

παιχνίδι και προωθεί την ολιστική προσέγγιση της γνώσης. Επίσης, δίνει ιδιαίτερη 

έµφαση στην πρώιµη εκπαίδευση των µαθηµατικών και του εγγραµµατισµού (γραφή, 

ανάγνωση).  

     Τα θεµέλια του Α.Π. προσχολικής ηλικίας της Αγγλίας στηρίζονται στις θεωρίες 

των Froebel, Montessori, Mc Millan και Isaacs. Οι θεωρίες αυτές συγκλίνουν στην 

ανάπτυξη της προσωπικότητας των µικρών παιδιών και της αυτονοµίας τους. 

Προωθεί, λοιπόν, µία εκπαίδευση που βασίζεται στις ατοµικές ανάγκες και στα 

ενδιαφέροντα των παιδιών και σέβεται τα ατοµικά δικαιώµατα κάθε παιδιού (Curtis, 

1998). 

     Σκοπός του EYFS είναι να εξασφαλίσει στα παιδιά µία ασφαλή και χαρούµενη 

παιδική ηλικία που θα αποτελέσει τη βάση για την καλύτερη ανάπτυξη των 

ικανοτήτων και των ταλέντων τους. Συγκεκριµένα, υποστηρίζει ότι κάθε παιδί αξίζει 

να έχει  το καλύτερο δυνατό ξεκίνηµα στη ζωή του και ότι οι εµπειρίες των πρώτων 

χρόνων της ζωής έχουν µεγάλη επίδραση στη µελλοντική ζωή. 

     Υποστηρίζει  τη µάθηση που πραγµατοποιείται µέσω του παιχνιδιού σε ένα 

περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσµατα. Στηρίζεται στην άποψη ότι τα παιδιά µαθαίνουν 
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µέσα από το ελεύθερο παιχνίδι σε ένα περιβάλλουν που παρέχει ευκαιρίες για 

διερεύνηση. 

     Προωθεί επίσης την ολιστική προσέγγιση της γνώσης. Υποστηρίζει ότι κάθε 

περιοχή µάθησης και ανάπτυξης διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των 

παιδιών, αλλά καµία από αυτές τις περιοχές µάθησης και ανάπτυξης δεν µπορεί να 

διδαχθεί χωριστά ή να είναι αποµονωµένη η µία από την άλλη. Έτσι, µία 

δραστηριότητα µπορεί να εστιάζεται σε µία συγκεκριµένη περιοχή µάθησης και 

ανάπτυξης, η ίδια όµως η διαδικασία µάθησης θα αγγίξει και τις υπόλοιπες.  

     Για µια αποτελεσµατική εκπαίδευση που θα εξασφαλίσει στα παιδιά µια 

χαρούµενη παιδική ηλικία και την καλύτερη ανάπτυξη των ικανοτήτων και των 

ταλέντων τους, το EYFS λαµβάνει υπόψη ότι τα παιδιά αναπτύσσονται και 

µαθαίνουν µε διαφορετικούς τρόπους και ρυθµούς, έχοντας το καθένα διαφορετικές 

εµπειρίες, κοινωνικό-πολιτισµικό υπόβαθρο, ικανότητες και δεξιότητες. Παρέχει ίσες 

ευκαιρίες µάθησης και φροντίζει για τη συµµετοχή όλων των παιδιών στη διαδικασία 

της µάθησης, ανεξάρτητα από το πολιτισµικό τους υπόβαθρο, τις ικανότητες και τις 

δεξιότητές τους. Καθορίζει τα πρότυπα για τη µάθηση, την ανάπτυξη και τη φροντίδα 

των παιδιών, καθώς και τις εµπειρίες που πρέπει να αποκτήσουν τα παιδιά τα πρώτα 

χρόνια της εκπαίδευσής τους. ∆ηµιουργεί ένα θετικό πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ 

των εκπαιδευτικών αλλά και µεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονιών που θα 

βοηθήσουν στην επέκταση της µάθησης και έξω από το σχολικό χώρο. Επίσης, 

βελτιώνει την ποιότητα της µάθησης και της ανάπτυξης των παιδιών θέτοντας τέλος 

στη διάκριση παροχής φροντίδας και εκπαίδευσης µεταξύ των ηλικιών 0-3 και 3-5 

ετών. Τέλος, θέτει ασφαλή θεµέλια για τη µελλοντική µάθηση των παιδιών 

λαµβάνοντας υπόψη κατά την οργάνωση της διδασκαλίας τις προηγούµενες γνώσεις 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:46:48 EEST - 52.53.217.230



41 

 

και εµπειρίες των παιδιών, τις ικανότητές τους, τις δεξιότητες και τις ατοµικές τους 

ανάγκες.  

     Επιπλέον, βλέπει το παιδί ως µελλοντικό µαθητή και το προετοιµάζει για την 

είσοδό του στο ∆ηµοτικό σχολείο, επιδιώκοντας την οµαλή του µετάβαση προς την 

επόµενη εκπαιδευτική βαθµίδα (∆ηµοτικό σχολείο) και ενισχύοντας τις γνώσεις του 

στις περιοχές της γλωσσικής, µαθηµατικής, κοινωνικής και συναισθηµατικής 

ανάπτυξης, η προσχολική εκπαίδευση στην Αγγλία αποτελεί προβαθµίδα του 

∆ηµοτικού Σχολείου. 

     Το EYFS δίνει µεγάλη σηµασία στη µετάβαση του παιδιού από το Νηπιαγωγείο 

στο ∆ηµοτικό σχολείο. Η υψηλής ποιότητας εµπειρίες που αποκτά το παιδί στα 

πρώτα του χρόνια αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί η µελλοντική 

ακαδηµαϊκή, κοινωνική και συναισθηµατική επιτυχία. Το κλειδί όµως για αυτό είναι 

η εξασφάλιση της συνοχής ανάµεσα σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης και η 

κατάλληλη κάλυψη των συναισθηµατικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών 

των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης που ασχολούνται µε παιδιά 

του τελευταίου έτους της προσχολικής εκπαίδευσης θα πρέπει να συµβουλεύονται το 

«Primary Framework for literacy and mathematics», ένα εγχειρίδιο που καλύπτει τις 

περιοχές: οµιλία και ακρόαση (speaking and listening), ανάγνωση (reading), γραφή 

(writing) και µαθηµατικά (mathematics) και περιλαµβάνει οδηγίες προς τους 

εκπαιδευτικούς για την ανάπτυξη των παιδιών σε αυτούς τους τοµείς, αλλά και το 

εγχειρίδιο: «Social and Emotional Aspects of Learning resource (SEAL)», που 

υποστηρίζει την ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηµατικών δεξιοτήτων των 

παιδιών και παρέχει προγράµµατα κοινωνικής και συναισθηµατικής εκπαίδευσης κάτι 

που θα συντελέσει στην οµαλή µετάβασή τους από το Νηπιαγωγείο στο ∆ηµοτικό 

σχολείο. Επίσης, όλοι οι εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα µε την ηλικία των παιδιών που 
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ασχολούνται µπορούν να συµβουλεύονται το «Practice Guidance for the Early Years 

Foundation Stage», ένα εγχειρίδιο που περιλαµβάνει τους στόχους µάθησης κάθε 

περιοχής µάθησης και ανάπτυξης, καθώς και αποτελεσµατικές πρακτικές για την 

επίτευξη των στόχων και πληροφορίες για το σχεδιασµό του προγράµµατος.  

     Μελετώντας το φιλοσοφικό υπόβαθρο των δύο Α.Π.Π.Ε. παρατηρούµε ότι η 

φιλοσοφία των δύο προγραµµάτων παρουσιάζει οµοιότητες αλλά και διαφορές.. Και 

τα δύο Α.Π.Π.Ε. είναι παιδοκεντρικά, προωθούν την ολιστική προσέγγιση της 

γνώσης και δίνουν µεγάλη σηµασία στις εµπειρίες που θα αποκτήσει το παιδί τα 

πρώτα χρόνια της ζωής του, καθώς πιστεύουν ότι αυτές επηρεάζουν σηµαντικά τη 

µελλοντική ζωή τους. Κατά το σχεδιασµό του προγράµµατος λαµβάνουν υπόψη τα 

ενδιαφέροντα, τις εµπειρίες και τα ατοµικά δικαιώµατα των παιδιών. Προωθούν την 

αυτονοµία των παιδιών και υποστηρίζουν τη µάθηση που πραγµατοποιείται µέσω του 

παιχνιδιού, της εξερεύνησης και της ανακάλυψης.  

     Οι διαφορές που υπάρχουν ανάµεσά τους, είναι ότι το Αγγλικό Α.Π.Π.Ε δίνει 

µεγάλη σηµασία στη µετάβαση του παιδιού στο ∆ηµοτικό σχολείο, η προσχολική 

εκπαίδευση αποτελεί προβαθµίδα του ∆ηµοτικού Σχολείου και επιδιώκει να 

προετοιµάσει τα παιδιά για την είσοδό τους σε αυτό και για το λόγο αυτό τα παιδιά 

του τελευταίου έτους της προσχολικής εκπαίδευσης, διδάσκονται ανάγνωση, 

µαθηµατικά και υποστηρίζεται η ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηµατικών 

δεξιοτήτων τους. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που διαφέρει στα δύο Α.Π.Π.Ε. είναι ότι 

το EYFS απευθύνεται σε παιδιά από 0-5 ετών, ενώ το ∆ΕΠΠΣ σε παιδιά ηλικίας 4-6 

ετών.   
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4.1.2.  Ως προς το περιεχόµενο 

     Το περιεχόµενο του ∆ΕΠΠΣ περιλαµβάνει τα προγράµµατα σχεδιασµού και 

ανάπτυξης δεξιοτήτων (βλέπε σχήµα 2 σελ.49):  

1) Παιδί και Γλώσσα 

2) Παιδί και Μαθηµατικά  

3) Παιδί και Περιβάλλον  

4) Παιδί ∆ηµιουργία και Έκφραση (Εικαστικά, ∆ραµατική Τέχνη, Μουσική,    

Φυσική Αγωγή)   

5) Παιδί και Πληροφορική 

     Τα προγράµµατα αυτά δε αποτελούν ανεξάρτητες περιοχές µάθησης για αυτοτελή 

διδασκαλία, αλλά ένα πλαίσιο περιεχοµένου που οι εκπαιδευτικοί λαµβάνουν υπόψη 

τους κατά τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση σηµαντικών και σκόπιµων 

δραστηριοτήτων για τα παιδιά. 

     Συγκεκριµένα τα προγράµµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης δεξιοτήτων έχουν τους 

εξής σκοπούς: 

1. Παιδί και Γλώσσα: Πρόγραµµα σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων 

Γλώσσας για το νηπιαγωγείο. 

     Το πρόγραµµα της Γλώσσας επιχειρεί να ενθαρρύνει, να προωθεί και να 

υποστηρίζει την εξοικείωση των παιδιών µε όλες τις εκφάνσεις της γλώσσας που 

αφορούν τον προφορικό και το γραπτό λόγο. Υποστηρίζει τη γλωσσική ανάπτυξη των 

παιδιών, παρέχοντάς τους ευκαιρίες για προώθηση των γλωσσικών γνώσεων και 

ικανοτήτων τους µέσα από επικοινωνιακές σχέσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα. 

Στόχος του προγράµµατος είναι να εφοδιάσει τα παιδιά µε τα κατάλληλα προσόντα 

ώστε να µπορέσουν να προσαρµοστούν και να ενταχθούν εύκολα σε µια κοινωνία 

γραπτής επικοινωνίας, όπως είναι η σηµερινή. 
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2. Παιδί και Μαθηµατικά: Πρόγραµµα σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων 

Μαθηµατικών για το νηπιαγωγείο. 

     Σκοπός του προγράµµατος των Μαθηµατικών είναι να βοηθήσει τα παιδιά να 

αρχίσουν να σκέφτονται µε τρόπους που χαρακτηρίζουν τη µαθηµατική επιστήµη, 

συνειδητοποιώντας παράλληλα την κοινωνική του διάσταση, το λόγο δηλαδή για τον 

οποίο χρησιµοποιούµε τα µαθηµατικά στη ζωή µας. Υποστηρίζει τη συµµετοχή των 

παιδιών σε βιωµατικές δραστηριότητες που έχουν νόηµα για τα ίδια, όπως η 

µαγειρική, τα ψώνια, το παιχνίδι που τους βοηθούν να επεκτείνουν τις 

προϋπάρχουσες µαθηµατικές τους γνώσεις και παράλληλα να τις εφαρµόζουν σε νέες 

καταστάσεις, κατανοώντας  µε αυτό τον τρόπο τη σηµασία που έχουν τα µαθηµατικά 

στην καθηµερινή µας ζωή.  

3. Παιδί και Περιβάλλον: Πρόγραµµα σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων 

Μελέτης Περιβάλλοντος για το νηπιαγωγείο. 

     Σκοπός του προγράµµατος της Μελέτης Περιβάλλοντος είναι να βοηθήσει τα 

παιδιά να αποκτήσουν βασικές γνώσεις από το χώρο των Φυσικών Επιστηµών, της 

Γεωγραφίας, της Ιστορίας, των Θρησκευτικών, να κατανοήσουν έννοιες της 

Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής καθώς και στοιχεία Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

     Το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβάλλοντος αναπτύσσεται γύρω από δύο άξονες. 

Ο πρώτος άξονας είναι i) «Το ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση», και 

περιλαµβάνει δύο υποάξονες, α) Το παιδί στο νηπιαγωγείο και η σχέση του µε τους 

άλλους: µε στόχο να αναπτυχθεί το παιδί κοινωνικά και να αποκτήσει κοινωνικές 

γνώσεις και δεξιότητες. Όπως, να αναπτύξει την αυτοεκτίµησή του, να µάθει να 

συνεργάζεται µε τους άλλους, να εντοπίζει τις οµοιότητες και τις διαφορές του µε 

τους άλλους και να τις σέβεται.  β) Το παιδί στο ευρύτερο ανθρωπογενές περιβάλλον: 
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µε στόχο να εξερευνήσει και να γνωρίσει το παιδί το άµεσο περιβάλλον του. Να 

συνειδητοποιήσει πως το περιβάλλον γύρω του µπορεί να µεταβάλλεται και ότι 

µπορεί µε τη δική του παρέµβαση να το διαφοροποιήσει. Να κατανοήσει τους 

επικοινωνιακούς κώδικες. Να γνωρίσει πως οι χάρτες και η σφαίρα παριστάνουν τον 

πραγµατικό κόσµο σε µικρογραφία και επιπλέον να γνωρίσει ορισµένες επινοήσεις 

των ανθρώπων, όπως και τη χρησιµότητα της επιστήµης στην καθηµερινή ζωή. 

     Ο δεύτερος άξονας της Μελέτης Περιβάλλοντος είναι ii) «Το Φυσικό Περιβάλλον 

και Αλληλεπίδραση». Σκοπός του είναι να βοηθήσει τα παιδιά να γνωρίσουν τον 

εαυτό τους, τα ζώα και τα φυτά. Να µάθουν για τα χαρακτηριστικά του φυσικού 

περιβάλλοντος, να γνωρίσουν τα καιρικά φαινόµενα και την επίδρασή τους στο 

περιβάλλον, να γνωρίσουν τον τεχνικό κόσµο, τα αντικείµενα και τις ιδιότητές τους. 

4. Παιδί και ∆ηµιουργία-Έκφραση: Προγράµµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης 

δραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας και Έκφρασης για το νηπιαγωγείο. 

     Η ∆ηµιουργία και Έκφραση περιλαµβάνει τέσσερα προγράµµατα   σχεδιασµού 

και ανάπτυξης δραστηριοτήτων: i) Εικαστικά, ii) Θέατρο – ∆ραµατική Τέχνη, iii) 

Φυσική Αγωγή και iv) Μουσική. Τα προγράµµατα αυτά είναι αυτόνοµα, αλλά 

διαθέτουν και κοινούς κώδικες, καθώς όλα παρέχουν τη δυνατότητα στα παιδιά να 

εκφραστούν µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Μέσα από τη ζωγραφική, τις 

κατασκευές, τη δραµατοποίηση, την κίνηση, το χορό, τη µουσική, τα παιδιά 

µεταβιβάζουν ιδέες, συναισθήµατα, γνώσεις, παρατηρήσεις και κινητοποιούν τη 

φαντασία τους. 

     Μέσα από τα εικαστικά παρέχεται η δυνατότητα στα παιδιά να διακρίνουν την 

οµορφιά στη φύση, στο περιβάλλον και στα έργα τέχνης, να αναπτύξουν ενδιαφέρον 

για την καλλιτεχνική δηµιουργία και να ανακαλύψουν ότι η τέχνη είναι µέσο 

έκφρασης και επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων. 
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     Η δραµατική τέχνη παρέχει ευκαιρίες στα παιδιά να αναδείξουν τις ικανότητες και 

τις κλίσεις τους, να εκφράζονται, να δηµιουργούν, να επικοινωνούν, να µαθαίνουν για 

τον εαυτό τους και τον κόσµο, να εκτονώνονται και να απελευθερώνονται. 

     Σκοπός της Φυσικής Αγωγής είναι η σωµατική, κοινωνική, συναισθηµατική και 

πνευµατική ανάπτυξη του παιδιού. Μέσα από την κίνηση και το παιχνίδι δίνονται 

ευκαιρίες στα απιδιά να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τις δυνατότητες και τα όριά τους 

να µάθουν για τους ανθρώπους και τον κόσµο γύρω τους. Επίσης, η Φυσική Αγωγή 

συµβάλει στην κοινωνικοποίηση του παιδιού, παίζοντας το παιδί µαθαίνει να 

συνεργάζεται, αναλαµβάνει ευθύνες, ρόλους και µαθαίνει να τηρεί και να σέβεται 

κανόνες. 

      Η Μουσική στο Νηπιαγωγείο έχει ως στόχο να καλλιεργήσει την αισθητική 

ικανότητα και ευαισθησία των παιδιών, να οδηγήσει τα παιδιά στην κατανόηση και 

στην απόλαυση της µουσικής και να απελευθερώσει τη δηµιουργική τους ικανότητα. 

5. Παιδί και Πληροφορική: Προγράµµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης απλών 

δραστηριοτήτων Πληροφορικής για το νηπιαγωγείο. 

     Σκοπός της Πληροφορικής είναι να εξοικειώσει τα παιδιά µε τις απλές βασικές 

λειτουργίες του Η/Υ και να έλθουν σε µια πρώτη επαφή µε διάφορες χρήσεις του. Ο 

Η/Υ στο νηπιαγωγείο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εποπτικό µέσο διδασκαλίας 

καθώς και ως εργαλείο ανακάλυψης, δηµιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των 

καθηµερινών δραστηριοτήτων. Τα παιδιά προσεγγίζουν βασικές έννοιες και 

αποκτούν στοιχειώδεις δεξιότητες χειρισµού του Η/Υ. Επίσης, ενθαρρύνονται να 

αναγνωρίζουν τη σηµασία του Η/Υ στην καθηµερινή ζωή του ανθρώπου. 

     Το περιεχόµενο του EYFS περιλαµβάνει έξι περιοχές µάθησης και ανάπτυξης 

(βλέπε σχήµα 2 σελ.49): 
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1. Προσωπική, κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη 

(Personal, Social and Emotional Development) 

2. Επικοινωνία, γλώσσα και γραµµατισµός 

(Communication, Language and Literacy) 

3. Επίλυση προβληµάτων, συλλογισµός και αριθµητική 

(Problem Solving, Reasoning and Numeracy) 

4. Γνώση και κατανόηση του κόσµου 

(Knowledge and Understanding of the World) 

5. Φυσική ανάπτυξη 

(Physical Development) 

6. ∆ηµιουργική ανάπτυξη 

(Creative Development) 

     Καµία από αυτές τις περιοχές µάθησης και ανάπτυξης δεν µπορεί να είναι 

αποµονωµένη από τις άλλες. Είναι όλες εξίσου σηµαντικές και εξαρτώνται η µία από 

την άλλη για την υποστήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης των παιδιών.  

1. Προσωπική, κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη 

     Στόχος της προσωπικής, κοινωνικής και συναισθηµατικής ανάπτυξης είναι να 

δοθούν στα παιδιά οι κατάλληλες εµπειρίες και η κατάλληλη υποστήριξη ώστε να 

αναπτύξουν θετική αίσθηση για τον εαυτό τους και για τους άλλους, να µάθουν να 

σέβονται τους άλλους, να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες και θετική διάθεση για 

µάθηση. Επίσης, στόχο αποτελεί η συναισθηµατική ευηµερία των παιδιών που θα 

τους βοηθήσει να γνωρίσουν τον εαυτό τους και το τι µπορούν να κάνουν, τις 

δυνατότητες που έχουν. 
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2. Επικοινωνία, Γλώσσα και Γραµµατισµός 

     Στόχος αυτής της περιοχής µάθησης και ανάπτυξης είναι να υποστηρίξει την 

ικανότητα των παιδιών να επικοινωνούν, να µιλούν, να ακούνε, να διαβάζουν και να 

γράφουν. Να παρέχει ευκαιρίες και να ενθαρρύνει τα παιδιά να χρησιµοποιούν τις 

ικανότητές τους σε µία σειρά καταστάσεων και για µία σειρά στόχων και παράλληλα 

να υποστηρίξει την ανάπτυξη της εµπιστοσύνης και της διάθεσής τους να εµπλακούν 

στην επικοινωνία. 

3. Επίλυση προβληµάτων, συλλογισµός και αριθµητική 

     Η περιοχή αυτή ανάπτυξης και µάθησης υποστηρίζει τα παιδιά να κατανοούν και 

να επιλύουν προβλήµατα, να κάνουν συλλογισµούς και να αποκτούν µαθηµατικές 

γνώσεις. ∆ίνει ευκαιρίες στα παιδιά να κατακτήσουν µαθηµατικές γνώσεις, 

εξερευνώντας, παίζοντας και µιλώντας για όσα έχουν κατανοήσει και για όσα 

προσπαθούν να κατανοήσουν κάνοντας κάποιους συλλογισµούς. Παρέχει ευκαιρίες 

στα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στα µαθηµατικά  σε καθηµερινές και 

οικείες καταστάσεις και υποστηρίζει αυτές τους τις πράξεις ενισχύοντας την 

εµπιστοσύνη στον εαυτό τους και αναπτύσσοντας θετική διάθεση για να συνεχίσουν. 

4. Γνώση και κατανόηση του κόσµου 

     Η γνώση και η κατανόηση του κόσµου επιδιώκεται να αποκτηθεί από τα παιδιά 

υποστηρίζοντάς τα να αναπτύξουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες που θα τα 

βοηθήσουν να γνωρίσουν τον κόσµο που τα περιβάλει. Για να επιτευχθεί όµως αυτό 

θα πρέπει να δοθούν στα παιδιά οι κατάλληλες ευκαιρίες να χρησιµοποιήσουν µία 

σειρά ακίνδυνων εργαλείων, να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν έµβιους 

οργανισµούς, ανθρώπους, φυτά και αντικείµενα στο φυσικό τους περιβάλλον και σε 

πραγµατικές καταστάσεις. Επίσης θα πρέπει να κάνουν πειράµατα και να δουλέψουν 

µε µία ποικιλία υλικών. 
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5. Φυσική ανάπτυξη 

     Στόχος της φυσικής ανάπτυξης είναι βοηθήσει και να ενθαρρύνει τα µωρά και τα 

µικρά παιδιά, παρέχοντάς τα τις κατάλληλες ευκαιρίες ώστε να είναι δραστήρια, να 

αλληλεπιδρούν, να βελτιώνουν τις δεξιότητες συντονισµού, ελέγχου, χειρισµού και 

κίνησης. Να υποστηρίξει τα παιδιά να χρησιµοποιούν όλες τους τις αισθήσεις για να 

ανακαλύψουν τον κόσµο που τα περιβάλει και να κάνουν συνδέσεις µεταξύ των νέων 

πληροφοριών και αυτών που ήδη γνωρίζουν. Επίσης, βοηθά τα παιδιά να 

κατανοήσουν το πόσο σηµαντική είναι η φυσική άσκηση και η σωστή επιλογή 

υγιεινών τροφών για τον οργανισµό µας. 

6. ∆ηµιουργική ανάπτυξη 

     Η δηµιουργικότητα των παιδιών επεκτείνεται και υποστηρίζεται µέσα από την 

περιέργεια, την εξερεύνηση και το παιχνίδι. Για το λόγο αυτό πρέπει να δίνονται στα 

παιδιά ευκαιρίες να εξερευνούν και να µοιράζονται τις σκέψεις τους, τις ιδέες και τα 

συναισθήµατά τους, µέσα από διάφορους τρόπους, όπως µέσα από την τέχνη, τη 

µουσική, την κίνηση, το χορό, το φανταστικό παιχνίδι και το παιχνίδι ρόλων, τα 

µαθηµατικά, το σχέδιο και την τεχνολογία. 

 

                    ∆ΕΠΠΣ                                                                              EYFS 

 

                        Γλώσσα                                                                    Προσωπική Κοινωνική και 
                                                                                                         Συναισθηµατική Ανάπτυξη  
 
Περιβάλλον                       Μαθηµατικά                     ∆ηµιουργική                                      Επικοινωνία Γλώσσα 
                                                                                      Ανάπτυξη                                            και Γραµµατισµός 
 

 

  ∆ηµιουργία                     Πληροφορική                        Φυσική                                               Γνώση και Κατανόηση 
και Έκφραση                                                                 Ανάπτυξη                                                του Κόσµου 
  

                                                                                 Επίλυση προβληµάτων  
                                                                             Συλλογισµός και Αριθµητική 
 
Σχήµα 2: Περιεχόµενα ∆ΕΠΠΣ και EYFS 
 
 

Παιδί 
Παιδί 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:46:48 EEST - 52.53.217.230



50 

 

 

     Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι το περιεχόµενο µάθησης και των δύο 

Α.Π.Π.Ε. παρουσιάζει ορισµένα κοινά σηµεία αλλά και διαφορές. Και τα δύο 

Α.Π.Π.Ε. επιδιώκουν να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν γλωσσικές και 

µαθηµατικές ικανότητες, να αποκτήσουν γνώσεις για το φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον, να αναπτυχθούν κοινωνικά και συναισθηµατικά, να µάθουν να 

εκφράζονται µέσα από διάφορους τρόπους, όπως µέσα από τη µουσική, το χορό, τη 

ζωγραφική και να µάθουν τη σηµασία που έχει η φυσική άσκηση για την υγεία µας. 

     Παρατηρούµε όµως ότι στο Αγγλικό Α.Π.Π.Ε. η «προσωπική, κοινωνική και 

συναισθηµατική ανάπτυξη» του παιδιού αποτελεί µόνη της, µία περιοχή µάθησης και 

ανάπτυξης, ενώ αντίθετα στο Ελληνικό Α.Π.Π.Ε. η «προσωπική, κοινωνική και 

συναισθηµατική ανάπτυξη» του παιδιού περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα σχεδιασµού 

και ανάπτυξης δεξιοτήτων «Παιδί και Περιβάλλον». Αυτό µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι το Αγγλικό Α.Π.Π.Ε. δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην προσωπική, 

κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού και τη θεωρεί πολύ σηµαντική. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το Αγγλικό Α.Π.Π.Ε. δίνει ιδιαίτερη έµφαση και 

υποστηρίζει την προσωπική, κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού, 

καθώς θεωρεί ότι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων σε αυτούς τους τοµείς βοηθά στην 

οµαλή µετάβαση του παιδιού από το Νηπιαγωγείο στο ∆ηµοτικό σχολείο και η οµαλή 

µετάβαση στο ∆ηµοτικό σχολείο είναι ένας από τους σκοπούς του EYFS. Επίσης, 

επιδιώκοντας το EYFS να εξοπλίσει τα παιδιά µε τις κατάλληλες γνώσεις και 

δεξιότητες που θα χρειαστούν ώστε να έχουν µια επιτυχηµένη µελλοντική ζωή ως 

ενήλικες, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων στον 

προσωπικό, κοινωνικό και συναισθηµατικό τοµέα θεωρείται πολύ σηµαντική για τη 

µελλοντική τους ζωή. 
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     Επίσης, στο EYFS η «Φυσική Ανάπτυξη» αποτελεί µία ανεξάρτητη περιοχή 

µάθησης και ανάπτυξης, αντίθετα στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. η «Φυσική Αγωγή» 

περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων 

«∆ηµιουργίας και Έκφρασης». Επιπλέον, η «Πληροφορική» στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. αποτελεί 

ένα ανεξάρτητο πρόγραµµα σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων, ενώ στο 

EYFS περιλαµβάνεται στις περιοχές µάθησης και ανάπτυξης «Γνώση και Κατανόηση 

του Κόσµου» και «∆ηµιουργική Ανάπτυξη». Το ότι η «Φυσική Αγωγή» στο EYFS 

και η «Πληροφορική» ∆.Ε.Π.Π.Σ. αποτελούν ανεξάρτητες περιοχές µάθησης, µας 

οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το Αγγλικό Α.Π.Π.Ε. δίνει ιδιαίτερη έµφαση και προωθεί 

τη «Φυσική Αγωγή» των παιδιών, καθώς θεωρεί πολύ σηµαντικό το να αποκτήσουν 

τα παιδιά από µικρή ηλικία σωστές συνήθειες για έναν υγιεινό τρόπο ζωής όπως είναι 

η φυσική άσκηση αλλά και η σωστή επιλογή υγιεινών τροφών. Από την άλλη πλευρά 

το Ελληνικό Α.Π.Π.Ε. δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην «Πληροφορική» και  παρ’ όλο 

που η τεχνολογία στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. διατρέχει όλα τα προγράµµατα και βοηθά τη 

διαδικασία της µάθησης, αποτελεί και ανεξάρτητη περιοχή µάθησης και ανάπτυξης 

του παιδιού, γεγονός που µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το τόσο ενδιαφέρον ίσως 

να οφείλεται και στην έλλειψη που υπήρχε τα προηγούµενα χρόνια στον τοµέα της 

Πληροφορικής στην Ελληνική Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση και για το λόγο αυτό να 

δίνεται τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη έµφαση από την Προσχολική κιόλας 

Εκπαίδευση, καθώς, οι Η/Υ κατέχουν σηµαντικό ρόλο στη σηµερινή εποχή και η 

εισαγωγή τους στην Προσχολική Εκπαίδευση αποτελεί µία από τις σύγχρονες τάσεις 

των Α.Π.Π.Ε..     
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4.1.3.  Ως προς τις γενικές επιδιώξεις και τους στόχους  

     Το ∆ΕΠΠΣ περιλαµβάνει γενικές επιδιώξεις που καλύπτουν τις πέντε 

κατευθύνσεις των προγραµµάτων σχεδιασµού και ανάπτυξης δεξιοτήτων Γλώσσας, 

Μαθηµατικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, ∆ηµιουργίας και Έκφρασης (Εικαστικά, 

∆ραµατική Τέχνη, Μουσική, Φυσική Αγωγή) και Πληροφορικής. 

     Οι γενικές επιδιώξεις των προγραµµάτων σχεδιασµού και ανάπτυξης δεξιοτήτων 

είναι χωρισµένες και σε ενότητες για παράδειγµα οι γενικές επιδιώξεις του 

προγράµµατος σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων: Παιδί και Γλώσσα 

χωρίζονται ως εξής:  

1) Προφορική επικοινωνία (οµιλία και ακρόαση) 

2) Ανάγνωση 

3) Γραφή και Γραπτή έκφραση  

     Οι γενικές επιδιώξεις κάθε διδακτικού αντικειµένου προσδιορίζουν τις ικανότητες 

που επιδιώκεται να αναπτύξουν οι µαθητές σε κάθε γνωστικό αντικείµενο. Επίσης, 

συνοδεύονται και από ενδεικτικές διαθεµατικές δραστηριότητες που µπορεί να 

χρησιµοποιήσει ο εκπαιδευτικός για την επίτευξή τους, στην ουσία δεν είναι 

ολοκληρωµένες δραστηριότητες, αλλά κάποιες ιδέες, κάποιες πληροφορίες που 

µπορεί να αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός για να οργανώσει δραστηριότητες και δεν 

παρουσιάζονται σε άµεση αντιστοίχιση µε τις γενικές επιδιώξεις. Για παράδειγµα 

στην ενότητα «Προφορική Επικοινωνία (οµιλία και ακρόαση)» µερικές από τις 

ενδεικτικές διαθεµατικές δραστηριότητες που προτείνονται είναι: α) Να δίνονται 

ευκαιρίες στα παιδιά να διηγούνται εµπειρίες τους, επιδιώκοντας να τηρούν τη 

διαδοχική σειρά των γεγονότων και να χρησιµοποιούν λέξεις όπως πρώτα, µετά, 

ύστερα, µετά από αυτό κτλ. β) Παροτρύνονται να δίνουν εξηγήσεις για διάφορες 

επιλογές και προτιµήσεις τους και να αιτιολογούν απόψεις και πράξεις τους. γ) Να 
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δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να συνειδητοποιούν ότι σε κάθε συζήτηση οι 

συµµετέχοντες είναι διαδοχικά οµιλητές και ακροατές και εποµένως παίρνουν το 

λόγο εκ περιτροπής (∆.Ε.Π.Π.Σ., 2003)     

     Οι γενικές επιδιώξεις στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. δεν παρουσιάζονται εξελικτικά αλλά ο/η 

εκπαιδευτικός τις εξειδικεύει και τις προσαρµόζει στην ηλικία και στις ανάγκες και 

στα ενδιαφέροντα των παιδιών.  

     Αντίθετα, οι στόχοι του EYFS που καλύπτουν και αυτοί και τις έξι περιοχές 

µάθησης και ανάπτυξης παρουσιάζονται εξελικτικά και είναι  χωρισµένοι ανά ηλικία 

σε 6 επίπεδα: από 0 -11 µηνών, από 8-20 µηνών, από 16-26 µηνών, από 22-36 µηνών, 

από 30-50 µηνών και από 40-60+ µηνών.  

      Επιπλέον, οι στόχοι κάθε µαθησιακής περιοχής είναι χωρισµένοι και σε ενότητες 

για παράδειγµα, οι στόχοι της µαθησιακής περιοχής: Επικοινωνία, γλώσσα και 

γραµµατισµός (Communication, Language and Literacy) χωρίζονται ως εξής:  

1) Γλώσσα για Επικοινωνία (Language for Communication) 

2) Γλώσσα για σκέψη (Language for Thinking) 

3) Σύνδεση Ήχων και Γραµµάτων (Linking Sounds and Letters) 

4) Ανάγνωση (Reading) 

5) Γραφή (Writing) 

     Επίσης, οι στόχοι συνοδεύονται και από αποτελεσµατικές πρακτικές (effective 

practice) που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο εκπαιδευτικός για την επίτευξη των στόχων 

και από πληροφορίες που µπορούν να βοηθήσουν στο σχεδιασµό του προγράµµατος 

διδασκαλίας (planning and resourcing). Για παράδειγµα στην ενότητα «Γλώσσα και 

Επικοινωνία» µερικές από τις αποτελεσµατικές πρακτικές που προτείνονται για τα 

παιδιά ηλικίας 40-60 µηνών είναι: α) Να ενθαρρύνουν τη συνοµιλία των παιδιών µε 

άλλους και να παρουσιάζουν τις κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να ακολουθούν, 
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όπως να περιµένουν µέχρι να τελειώσει ο άλλος, να ακούνε τους άλλους και να 

χρησιµοποιούν εκφράσεις όπως «παρακαλώ», «ευχαριστώ» και «µπορώ…..;». β) Να 

δείχνουν στα παιδιά πώς να χρησιµοποιούν τη γλώσσα για να διαπραγµατευτούν κάτι 

στις αλληλεπιδράσεις τους µε άλλους, για παράδειγµα να χρησιµοποιούν εκφράσεις 

όπως «Μπορώ…;», «Θα ήταν σωστό…..;», «Πιστεύω ότι….» κ.α.. γ) Να 

ενθαρρύνουν τα παιδιά να προβλέπουν το τέλος ιστοριών και γεγονότων (Practice 

guidance for the EYFS, 2008).  

     Επίσης, ορισµένες από τις πληροφορίες που δίνονται για το σχεδιασµό της 

διδασκαλίας στη συγκεκριµένη ενότητα, είναι οι εξής: α) Να δώσουν στα παιδιά 

χρόνο να σκεφτούν και να αποφασίσουν τι θέλουν να πουν και πώς θα το πουν. β) Να 

παρέχουν στα παιδιά ευκαιρίες να µιλήσουν για κάποιο σκοπό, για παράδειγµα, να 

εκφράσουν τις ιδέες τους, να περιγράψουν ή να εξηγήσουν κάτι, να δώσουν οδηγίες, 

να συζητήσουν και να σχεδιάσουν οµαδικές δραστηριότητες. γ) Να παρέχουν 

ευκαιρίες στα παιδιά να συµµετέχουν σε σηµαντικές δραστηριότητες οµιλίας και 

ακρόασης, για παράδειγµα να παρουσιάσουν κάτι στα παιδιά µιας άλλης τάξης και να 

εξηγήσουν πως το έκαναν.   

     Οι γενικές επιδιώξεις του ∆.Ε.Π.Π.Σ. σε σχέση µε τους στόχους του EYFS 

παρουσιάζουν διαφορές ως προς τη δοµή τους αλλά οµοιότητες ως προς το 

περιεχόµενό τους. Στο Αγγλικό Α.Π. οι στόχοι παρουσιάζονται εξελικτικά και είναι 

χωρισµένοι ανά ηλικία σε έξι επίπεδα. Αντίθετα, στο Ελληνικό Α.Π. οι γενικές 

επιδιώξεις κάθε µαθησιακής περιοχής δεν παρουσιάζονται εξελικτικά αλλά ο 

εκπαιδευτικός τις εξειδικεύει και τις προσαρµόζει στην ηλικία και στις ανάγκες των 

µαθητών. Αυτό σηµαίνει ότι το EYFS είναι ένα στόχο-προσανατολισµένο 

πρόγραµµα, περιλαµβάνει ένα µεγάλο αριθµό στόχων µάθησης και δίνει µεγάλη 

σηµασία στην κατάκτησή τους από τα παιδιά. Βλέπει το παιδί ως µελλοντικό µαθητή 
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και πιστεύει ότι η κατάκτηση των στόχων θα εξοπλίσει το παιδί µε τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει για τη µετέπειτα σχολική του επιτυχία.    

     Όσον αφορά τις αποτελεσµατικές πρακτικές και τις πληροφορίες για το σχεδιασµό 

των δραστηριοτήτων που συνοδεύουν τους στόχους του EYFS µπορούµε να πούµε 

ότι σχετίζονται µε τις ενδεικτικές διαθεµατικές δραστηριότητες που συνοδεύουν τους 

στόχους του ∆.Ε.Π.Π.Σ., καθώς και στις δύο περιπτώσεις δίνονται πληροφορίες 

στους εκπαιδευτικούς σχετικά µε το τι πρέπει να κάνουν και πώς πρέπει να 

σχεδιάσουν τις δραστηριότητες ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι. Η διαφορά τους 

έγκειται στο ότι στο EYFS οι πληροφορίες είναι περισσότερες και πιο συγκεκριµένες 

όπως είναι εξάλλου και οι στόχοι, ενώ στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. οι πληροφορίες αυτές λίγες και 

γενικές. Στο σηµείο αυτό µπορούµε να πούµε ότι το ∆.Ε.Π.Π.Σ. παρέχει περισσότερη 

ελευθερία στον εκπαιδευτικό στην επιλογή στόχων και δραστηριοτήτων σε σχέση µε 

το EYFS.   

     Το περιεχόµενο όµως των γενικών επιδιώξεων του ∆.Ε.Π.Π.Σ. και των στόχων του 

EYFS που αφορούν τα παιδιά ηλικίας 40-60 µηνών δεν παρουσιάζει διαφορές, 

αντιθέτως µπορούµε να πούµε ότι είναι σχεδόν ίδιο. Για παράδειγµα µερικές από τις 

γενικές επιδιώξεις του ∆.Ε.Π.Π.Σ. και µερικοί από τους στόχους του EYFS που 

αφορούν την «Ανάγνωση» είναι ίδιοι και είναι οι εξής: α) Να αναγνωρίζουν οικείες 

λέξεις στο περιβάλλον και µέσα σε κείµενα. β) Να γνωρίζουν ότι διαβάζουµε από τα 

αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω. γ) Να επαναλαµβάνουν 

αφηγήµατα (ιστορίες, ποιήµατα κλπ.) (∆.Ε.Π.Π.Σ., 2003. EYFS, 2008).   

 

4.1.4.  Ως προς τις διδακτικές προσεγγίσεις  

     Η µεθοδολογία που ακολουθεί το ∆.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο επιδιώκει τη 

δηµιουργία κατάλληλων αναπτυξιακά πρακτικών, χρήσιµων και διερευνητικών 
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δραστηριοτήτων διαθεµατικού χαρακτήρα που έχουν νόηµα για τα ίδια τα παιδιά. Η 

γνώση προσεγγίζεται µέσα από θεµατικές προσεγγίσεις και σχέδια εργασίας 

διαθεµατικού χαρακτήρα που δίνουν έµφαση στην ολιστική προσέγγιση της γνώσης 

και στην αξιοποίηση του ενδιαφέροντος και των ιδεών των παιδιών στη διαδικασία 

της µάθησης. Επίσης, το παιχνίδι είναι µία ακόµη µέθοδος προσέγγισης της γνώσης. 

 

                                                            Θεµατικές Προσεγγίσεις 

                   ∆ΕΠΠΣ       Μεθοδολογία              Σχέδια Εργασίας  

                                                                           Παιχνίδι 

 

     Οι θεµατικές προσεγγίσεις οργανώνουν τα προγράµµατα γύρω από θέµατα που 

ενδιαφέρουν και είναι παιδαγωγικά κατάλληλα για τα παιδιά, τα οποία µπορούν να 

αντληθούν από τα αντίστοιχα προγράµµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης 

δραστηριοτήτων. Το θέµα που επιλέγεται βρίσκεται στο κέντρο ενός κύκλου, αν 

µπορούµε να το φανταστούµε σχηµατικά, και εξακτινώνεται στα προγράµµατα 

σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων της Γλώσσας και της Επικοινωνίας, των 

Μαθηµατικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος και της ∆ηµιουργίας- Έκφρασης και της 

Τεχνολογίας. Επιχειρείται η σύνδεση διαφορετικών γνωστικών περιοχών όπου αυτό 

είναι εφικτό, έτσι ώστε να προωθείται η διαθεµατικότητα. Οι δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται έχουν ενδιαφέρον για τα παιδιά, είναι συλλογικές και ευνοούν την 

αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, τη χρήση της τεχνολογίας, τον προφορικό και το 

γραπτό λόγο. Βασικοί κρίκοι διασύνδεσης του περιεχοµένου των προγραµµάτων και 

προώθησης της διαθεµατικότητας  αποτελούν οι θεµελιώδεις έννοιες. Πρόκειται για 

έννοιες που συναντάµε σε διάφορες επιστήµες και προσφέρονται για θεµατική 

ανάπτυξη, όπως: η Αλληλεπίδραση, η ∆ιάσταση, η Επικοινωνία, η Μεταβολή, η 
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Οµοιότητα- ∆ιαφορά, ο Πολιτισµός, το Σύστηµα. Οι έννοιες όµως αυτές αν και 

συµπεριλαµβάνονται στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. δε χρησιµοποιούνται.  

     Τα σχέδια εργασίας ή αλλιώς project, είναι έρευνες θεµάτων που επιλέγουν τα 

παιδιά µε ατοµικούς ή συλλογικούς στόχους. Τα παιδιά µε την υποστήριξη του 

εκπαιδευτικού σχεδιάζουν την πορεία της έρευνας, συζητούν και παίρνουν αποφάσεις 

οι οποίες καθορίζουν την εξέλιξη του σχεδίου εργασίας. Πρόκειται για ανοιχτές 

δράσεις ως προς τις διαδικασίες, το περιεχόµενο και το χρόνο ολοκλήρωσης. Οι 

δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο αυτής της δράσης είναι βιωµατικές 

και επικοινωνιακές, συνδέουν το πρόγραµµα µε την καθηµερινή πρακτική και το 

σχολείο µε την τοπική κοινότητα. Επιπλέον, αποτελούν µια δηµιουργική διαδικασία, 

καθώς προκαλούν το ενδιαφέρον του µαθητή, την άµεση και ενεργό συµµετοχή του, 

την αποδοχή του άλλου, την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, της κριτικής σκέψης και 

της συλλογικής προσπάθειας.  

     Το παιχνίδι αποτελεί το µέσο και το πλαίσιο εργασίας µέσω του οποίου τα παιδιά 

µαθαίνουν καλύτερα. Για το λόγο αυτό στο νηπιαγωγείο η επίτευξη των στόχων από 

διάφορες γνωστικές περιοχές του προγράµµατος απαιτεί την προσέγγιση γνώσεων και 

εννοιών µέσα από ποικίλες, κατάλληλες, ελκυστικές και παιγνιώδεις δραστηριότητες 

που προκαλούν την περιέργεια των παιδιών και ικανοποιούν την ανάγκη τους για 

δράση, πειραµατισµό και έκφραση. Οι εκπαιδευτικοί διαµορφώνουν τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις για την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση του δηµιουργικού παιχνιδιού, 

ως βασικού µέσου για την προσέγγιση µαθησιακών και αναπτυξιακών στόχων.  

     Όποια µορφή κι αν έχει το παιχνίδι, δηλαδή είτε είναι οµαδικό ή ατοµικό, 

ελεύθερο ή οργανωµένο, παιχνίδι κανόνων, συµβολικό, κινητικό, παραδοσιακό ή 

επιτραπέζιο, παρέχει στο παιδί τη δυνατότητα να αναπτύξει επικοινωνιακές και 

κοινωνικές δεξιότητες, να διευρύνει τις εµπειρίες του, να µάθει από τα λάθη του 
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χωρίς να νιώθει το συναίσθηµα της αποτυχίας, να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, 

να εξοικειωθεί µε τον περιβάλλοντα χώρο και µε τους άλλους ανθρώπους. 

     Η µεθοδολογία του EYFS στηρίζεται στο παιχνίδι, αναπτύσσονται δραστηριότητες 

που βασίζονται στο παιχνίδι και είναι προσαρµοσµένες στις γνώσεις και στα 

ενδιαφέροντα των παιδιών.  

 

                             EYFS      Μεθοδολογία          Παιχνίδι  

      

     Το παιχνίδι αποτελεί την κυρίαρχη µέθοδο προσέγγισης της γνώσης. Υποστηρίζει 

την ανάπτυξη και τη µάθηση των µικρών παιδιών. Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά 

αναπτύσσονται διανοητικά, δηµιουργικά, σωµατικά, κοινωνικά και συναισθηµατικά. 

Οι εκπαιδευτικοί παρέχουν τη δυνατότητα στα παιδιά να παίζουν όχι µόνο µέσα στην 

αίθουσα αλλά και στο εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου και προσπαθούν να 

κρατήσουν µία ισορροπία στα παιχνίδια που οργανώνονται από τα ίδια τα παιδιά και 

στα παιχνίδια που οργανώνονται από τους ίδιους. Το παιχνίδι στηρίζεται στις 

εµπειρίες των παιδιών, στις ικανότητές του, στο κοινωνικό-πολιτισµικό του υπόβαθρο 

και οποιαδήποτε εµπειρία φέρνουν τα παιδιά στο σχολειό, αποτελεί ένδειξη των 

παρόντων ενδιαφερόντων τους και πρέπει να υποστηρίζεται. Πολλές φορές οι 

εκπαιδευτικοί αρχίζουν ένα παιχνίδι µε σκοπό να διδάξουν κάτι, όπως για παράδειγµα 

να δείξουν τον τρόπο που υφαίνουµε, στην περίπτωση αυτή τα παιδιά έχουν την 

ανάγκη από τις συµβουλές των εκπαιδευτικών, η ανάγκη αυτή όµως µειώνεται όταν 

τα παιδιά αποκτούν αυτή τη δεξιότητα. 

     Μέσω του παιχνιδιού, σε ένα ασφαλές αλλά προκλητικό περιβάλλον µε την 

αποτελεσµατική υποστήριξη των ενηλίκων, τα παιδιά µπορούν να εξερευνούν, να 

αναπτύσσονται και να αποκτούν εµπειρίες που τους βοηθούν να κατανοήσουν τον 
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κόσµο. Επίσης, αποκτούν νέες ιδέες και δεξιότητες, µαθαίνουν να ακολουθούν 

κανόνες, να παίρνουν ρίσκα και να κάνουν λάθη, να σκέφτονται δηµιουργικά και µε 

φαντασία, να επικοινωνούν µε τους άλλους και να συνεργάζονται για την εξερεύνηση 

ή την επίλυση προβληµάτων. 

     Ως προς τις µεθόδους διδακτικής προσέγγισης των δύο Α.Π.Π.Ε., το παιχνίδι 

αποδεικνύεται  κοινό στοιχείο της µεθοδολογίας και των δύο προγραµµάτων. Το 

παιχνίδι αποτελεί τη βάση για το σχεδιασµό του προγράµµατος και την προσέγγιση 

της γνώσης. Το Ελληνικό Α.Π.Π.Ε. όµως περιλαµβάνει και άλλες µεθόδους 

διδακτικής προσέγγισης, όπως τα σχέδια εργασίας (project) και τις θεµατικές 

προσεγγίσεις.  

 

4.1.5. Ως προς τον τρόπο αξιολόγησης   

     Όσον αφορά την αξιολόγηση, στο νηπιαγωγείο γίνεται αξιολόγηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και καταγραφή της εξέλιξης των παιδιών. Σκοπός 

της είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε στόχο τη βελτίωση 

της παρεχόµενης εκπαίδευσης.  

     Στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. η αξιολόγηση αποτελεί βασικό στάδιο κάθε οργανωµένης και 

συστηµατικής διαδικασίας την οποία χαρακτηρίζει ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός 

και η εφαρµογή στην πράξη. Είναι διαρκής, ενσωµατώνεται στην καθηµερινή 

διαδικασία και βασίζεται στη συνολική αποτίµηση του προγράµµατος. Κατά την 

αξιολόγηση λαµβάνονται υπόψη τα ατοµικά χαρακτηριστικά κάθε παιδιού, οι 

διαφορές στον τρόπο και στο ρυθµό µάθησης, οι αντιλήψεις οι επιθυµίες, οι 

ικανότητες, οι ευκαιρίες που έχουν για µάθηση στο οικογενειακό και κοινωνικό 

περιβάλλον, οι ιδιαιτερότητές τους, όπως παιδιά αλλόγλωσσα, παιδιά µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και ιδιαίτερες ικανότητες και κλίσεις. 
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     Ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί συστηµατικά το παιδί στη διάρκεια του χρόνου. Οι 

µορφές αξιολόγησης είναι: α) Η αρχική ή διαγνωστική αξιολόγηση, κατά την οποία ο 

εκπαιδευτικός διαπιστώνει το επίπεδο των εµπειριών, των γνώσεων, των βιωµάτων 

του παιδιού και προσπαθεί να προσαρµόσει τις µαθησιακές διαδικασίες στις 

δυνατότητες και στις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού. β) Η σταδιακή ή διαµορφωτική 

αξιολόγηση, όπου ο εκπαιδευτικός ελέγχει την πορεία του κάθε παιδιού καθώς 

αναπτύσσει νέες αντιλήψεις, στάσεις, αξίες και δεξιότητες, µε σκοπό να εξάγει τις 

απαραίτητες πληροφορίες για το σχεδιασµό των κατάλληλων παρεµβάσεων και γ) η 

τελική ή συνολική αξιολόγηση, στη οποία εκτιµάται η συνολική επίτευξη των στόχων 

του προγράµµατος. Συγκεκριµένα συγκρίνεται το αποτέλεσµα της µαθησιακής 

διαδικασίας στην ανάπτυξη και την κοινωνικοποίηση του παιδιού, τόσο σε ατοµικό 

όσο και σε οµαδικό επίπεδο. 

     Οι τεχνικές αξιολόγησης που χρησιµοποιούνται είναι εναλλακτικές και  

κατάλληλες για την ηλικία, τις µαθησιακές ανάγκες και τις εµπειρίες των παιδιών. 

∆ίνεται έµφαση στις διαδικασίες κατάκτησης της γνώσης σε συνθήκες δηµιουργικής 

εργασίας και καταδεικνύονται οι επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών, η απόκτηση 

υπευθυνότητας µέσα από τη συλλογική εργασία, την έρευνα, και την κριτική σκέψη. 

Οι τεχνικές αυτές είναι η παρατήρηση και η καταγραφή από τον εκπαιδευτικό 

στοιχείων που θεωρούνται σηµαντικά και συνδέονται µε την ανάπτυξη, τη µάθηση 

και την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Επίσης είναι η πορεία και τα αποτελέσµατα 

των σχεδίων εργασίας, η αξιολόγηση της οµάδας από τα ίδια τα παιδιά συλλογικά και 

ο φάκελος εργασιών του παιδιού γνωστός και ως portfolio, που περιλαµβάνει υλικό 

που αποκαλύπτει τι ενδιαφέρει το παιδί, πώς σκέφτεται, τι έχει µάθει, πώς 

δηµιουργεί, πώς αναλύει και συνθέτει, περιέχει δηλαδή δείγµατα δουλειάς των 

παιδιών που είναι αυθεντικές παραγωγές των ίδιων και όχι προσχεδιασµένα φύλλα 
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εργασίας, καθώς και άλλες καταγραφές διαφόρων µορφών συστηµατικής 

παρατήρησης όπως φωτογραφίες του παιδιού από διάφορες δραστηριότητες, 

µαγνητοφωνήσεις αφηγήσεων κλπ.. Όλα αυτά τοποθετούνται στο φάκελο του παιδιού 

κατά χρονολογική σειρά. 

     Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, οι καταγραφές και οι περιστασιακές 

σηµειώσεις του εκπαιδευτικού µαζί µε τον φάκελο εργασιών του παιδιού (portfolio), 

αποτελούν το φάκελο αξιολόγησης για κάθε παιδί που καταγράφει τη συνολική 

πρόοδο του παιδιού. Ο φάκελος αυτός είναι προσβάσιµος στους γονείς αλλά και 

στους εκπαιδευτικούς των επόµενων εκπαιδευτικών βαθµίδων. 

     Στο Statutory Framework for EYFS, η αξιολόγηση είναι συνεχόµενη και αποτελεί 

ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της µάθησης και της αναπτυξιακής διαδικασίας. Οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να παρατηρούν τα παιδιά και να τα βοηθούν να σηµειώσουν 

πρόοδο ακόµη από τη γέννησή τους ως προς τους πρώιµους στόχους µάθησης, και 

επίσης να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένοι να αξιολογούν σωστά και αντικειµενικά. 

Οι αξιολογήσεις πρέπει να γίνονται µε βάση τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά µε το τι κάνουν τα παιδιά στις καθηµερινές τους δραστηριότητες. Στη 

διαδικασία της αξιολόγησης πρέπει να συµβάλλουν όλοι οι ενήλικοι που ασχολούνται 

µε τα παιδιά και να δίνεται µεγάλη έµφαση στις πληροφορίες που δίνουν οι γονείς για 

τα παιδιά. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης που παρουσιάζουν την πρόοδο των 

παιδιών, πρέπει να δίνονται στους γονείς σε όλη τη διάρκεια του EYFS.  

     Οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης ακολουθούν κυρίως το 

µοντέλο «Look, listen and note» «Κοιτάζω, ακούω και σηµειώνω». Συγκεκριµένα 

κάνουν συστηµατική παρατήρηση και αξιολόγηση στα επιτεύγµατα, στα 

ενδιαφέροντα και στον τρόπο εκµάθησης του κάθε παιδιού. Στη συνέχεια 

χρησιµοποιούν τις παρατηρήσεις και τις αξιολογήσεις για να προσδιορίσουν τις 
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προτεραιότητες µάθησης και να σχεδιάσουν µία διδασκαλία που θα παρακινεί τα 

παιδιά για µάθηση και θα προσφέρει στο κάθε παιδί πολλές ευκαιρίες µάθησης 

ανάλογα µε τις δυνατότητές του. Τέλος, εκτιµούν την επίτευξη των στόχων του 

προγράµµατος.    

     Στο τέλος του  EYFS  η αξιολόγηση των παιδιών στηρίζεται στο EYFS Profile, 

όπου η ανάπτυξη του κάθε παιδιού καταγράφεται σε 13 περιγραφικές κλίµακες 

αξιολόγησης που προέρχονται από τους στόχους µάθησης. Οι κλίµακες 

συµπληρώνονται µε βάση τις καθηµερινές παρατηρήσεις και την αυθόρµητη 

συµπεριφορά των παιδιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Για τα παιδιά µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες χρησιµοποιούνται εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης. 

     Η κάθε µία από τις 13 κλίµακες αξιολόγησης έχει 9 σηµεία. Τα τρία πρώτα σηµεία 

περιγράφουν τα βήµατα που κάνει ένα παιδί για να επιτύχει τους στόχους µάθησης. 

Τα σηµεία 4 έως 8 προέρχονται από τους στόχους µάθησης και το σηµείο 9 

περιγράφει ένα παιδί που έχει πετύχει όλα τα σηµεία της κλίµακας από το 1-8.  

     Ένα παράδειγµα κλίµακας αξιολόγησης είναι το εξής: 

Είναι η κλίµακα αξιολόγησης της ανάγνωσης (Reading) που ανήκει στην περιοχή 

µάθησης Επικοινωνία, Γλώσσα και Γραµµατισµός (Communication, Language and 

Literacy): 

1. Αναπτύσσει ενδιαφέρον για τα βιβλία (Is developing an interest in books.) 

2. Γνωρίζει ότι η τυπωµένη ύλη µεταφέρει σηµασία (Knows that print conveys 

meaning.) 

3. Αναγνωρίζει µερικές οικείες λέξεις (Recognises a few familiar words.) 

4. Γνωρίζει ότι στα Αγγλικά η τυπωµένη ύλη διαβάζεται από τα αριστερά προς 

τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω. (Knows that, in English, print is read 

from left to right and top to bottom.) 
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5. Παρουσιάζει κατανόηση των στοιχείων των ιστοριών, όπως ο κύριος 

χαρακτήρας, η ακολουθία των γεγονότων και οι ενάρξεις. (Shows an 

understanding of the elements of stories, such as main character, sequence of 

events and openings.) 

6. ∆ιαβάζει µία σειρά από οικείες και κοινές λέξεις και απλές προτάσεις 

ανεξάρτητα. (Reads a range of familiar and common words and simple 

sentences independently.) 

7. Επαναλαµβάνει τα αφηγήµατα στη σωστή ακολουθία, δίνοντας έµφαση στα 

γλωσσικά σχέδια των ιστοριών. (Retells narratives in the correct sequence, 

drawing on language patterns of stories.) 

8. ∆είχνει κατανόηση για το πώς οι πληροφορίες µπορούν να βρεθούν σε 

πληροφοριακά κείµενα για να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές µε το που, 

ποιός, γιατί και πώς. (Shows an understanding of how information can be 

found in non-fiction texts to answer questions about where, who, why and 

how.) 

9. ∆ιαβάζει βιβλία της επιλογής του µε άνεση και ακρίβεια. (Reads books of own 

choice with some fluency and accuracy.) 

     Το EYFS Profile περιέχει τη συνολική αξιολόγηση του παιδιού και δείχνει το 

σηµείο ανάπτυξης που έχει φτάσει το παιδί, συνοψίζει την πρόοδο του παιδιού σε 

σχέση µε τους στόχους µάθησης. Η συνολική αξιολόγηση είναι προσβάσιµη από τους 

γονείς αλλά και από τους εκπαιδευτικούς των επόµενων βαθµίδων.  

      Όσον αφορά τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, χρησιµοποιούνται 

εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης. Οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν ειδικά 

συστήµατα αξιολόγησης σύµφωνα µε το προφίλ του κάθε παιδιού.  
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     Όσον αφορά την αξιολόγηση στα δύο Α.Π.Π.Ε., παρατηρούµε ότι παρουσιάζουν 

ορισµένες οµοιότητες αλλά και διαφορές. Η αξιολόγηση στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. στηρίζεται 

στην παρατήρηση, την καταγραφή, στα αποτελέσµατα των σχεδίων εργασίας, στην 

αξιολόγηση της οµάδας από τα ίδια τα παιδιά και στον φάκελο εργασιών των παιδιών 

(portfolio). Αντίστοιχα, η αξιολόγηση του EYFS στηρίζεται και αυτή στην 

παρατήρηση και στην καταγραφή, συγκεκριµένα οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν το 

«Look, Listen and Note», «Κοιτάζω, Ακούω και Σηµειώνω», αυτό είναι το κοινό 

στοιχείο της αξιολόγηση των δύο προγραµµάτων. Επιδιώκεται, δηλαδή, και από τα 

δύο Α.Π.Π.Ε. η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε στόχο τη 

βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης.  

     Η διαφορά τους έγκειται στη συνολική αξιολόγηση. Η συνολική αξιολόγηση του 

EYFS στηρίζεται σε 13 κλίµακες, δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν την πρόοδο 

των παιδιών χρησιµοποιώντας κλίµακες αξιολόγησης, ενώ στο Ελληνικό Α.Π.Π.Ε. οι 

εκπαιδευτικοί αξιολογούν τη συνολική πρόοδο των παιδιών µε βάση τον φάκελο 

αξιολόγησης του κάθε παιδιού, που περιλαµβάνει όπως αναφέρθηκε και παραπάνω 

τις καταγραφές των εκπαιδευτικών και τις εργασίες των παιδιών.    

     Συµπεραίνουµε λοιπόν, ότι στο EYFS η αξιολόγηση είναι «προσανατολισµένη» 

προς τους µαθησιακούς στόχους, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στο αν τα παιδιά στο 

τέλος της σχολικής χρονιάς έχουν κατακτήσει ένα συγκεκριµένο επίπεδο γνώσεων, 

όπως αυτό ορίζεται στις κλίµακες αξιολόγησης.  

     Από την άλλη πλευρά το ∆.Ε.Π.Π.Σ. δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην πρόοδο που 

σηµειώνει το παιδί στην κατάκτηση γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε 

σχέση πάντα µε τον ίδιο του τον εαυτό και δε θέτει ένα συγκεκριµένο επίπεδο 

γνώσεων στο οποίο πρέπει οπωσδήποτε να φτάσει το παιδί στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς για να µη θεωρηθεί διαφορετικά ότι έχει αποτύχει. Επίσης, η αξιολόγηση του 
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παιδιού στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. επικεντρώνεται σε αυτά που έχει ήδη πετύχει το παιδί και όχι 

σε αυτά που δεν έχει καταφέρει ακόµη, ενεργοποιώντας έτσι την προσπάθειά του για 

µεγαλύτερη επιτυχία. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η αξιολόγηση της 

προόδου που σηµειώνει το παιδί γίνεται πάντα µε βάση τον ίδιο του τον εαυτό, 

λαµβάνονται δηλαδή υπόψη οι ιδιαιτερότητες και ο ρυθµός ανάπτυξης του κάθε 

παιδιού, κάτι που δε συµβαίνει στην αξιολόγηση του EYFS. 

 

4.1.6. Ως προς το ρόλο του εκπαιδευτικού 

     Ο ρόλος του εκπαιδευτικού της προσχολικής ηλικίας είχε συνδεθεί παλιότερα µε 

τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της προσωπικότητας και του χαρακτήρα του. Στα νέα 

όµως προγράµµατα προσχολικής εκπαίδευσης η αντίληψη για το ρόλο του 

εκπαιδευτικού έχει αλλάξει, πλέον δίνεται περισσότερη σηµασία στις επαγγελµατικές 

του δεξιότητες και ενισχύεται ο επιστηµονικός του ρόλος (∆αφέρµου & άλλοι, 2006). 

     Στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να υποστηρίζει τις προσπάθειες 

των παιδιών, να γίνεται βοηθός, συνεργάτης, συνερευνητής, διαµεσολαβητής, 

καθοδηγητής, µνήµη των δραστηριοτήτων και των σχεδίων εργασίας, συνοικοδόµος 

της γνώσης και γενικά να διευκολύνει την όλη µαθησιακή διαδικασία.  

     Συγκεκριµένα, δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε µέσα σε ένα ελκυστικό, 

ασφαλές, φιλικό και πλούσιο σε ερεθίσµατα περιβάλλον να εξασφαλίζονται κίνητρα 

και προϋποθέσεις µάθησης για όλα τα παιδιά. Οργανώνει ελκυστικές µαθησιακές 

εµπειρίες που έχουν νόηµα για τα παιδιά και µπορούν να τα εµπνεύσουν ώστε να 

αναπτύξουν τη δηµιουργικότητα και τη φαντασία τους µέσα σε πνεύµα συνεργασίας, 

ενθάρρυνσης, εµπιστοσύνης, αποδοχής, αγάπης και επιµερισµού της εργασίας και 

των ρόλων. 
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     Επίσης, υποστηρίζει την προσέγγιση της γνώσης µέσα από το παιχνίδι, τη 

διερεύνηση, την αξιοποίηση διαφόρων πηγών πληροφόρησης, τη συζήτηση, την 

ανταλλαγή απόψεων, τη δηµιουργία και την παρουσίαση ιδεών. Κατά την οργάνωση 

δραστηριοτήτων λαµβάνει υπόψη του τις δυνατότητες του κάθε παιδιού καθώς και το 

γενικό αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών της τάξης και αξιοποιεί τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις, τα βιώµατα και τις εµπειρίες των παιδιών, ως σηµείο εκκίνησης 

επιδιώκοντας συγχρόνως τη διεύρυνση και τον εµπλουτισµό τους. Επίσης, επιδιώκει 

οι δραστηριότητες να οδηγούν τα παιδιά ένα βήµα πιο πέρα από το επίπεδο που το 

καθένα τους, έχει ήδη κατακτήσει. 

     ∆ίνει ιδιαίτερη σηµασία όχι µόνο στο τι θα µάθουν τα παιδιά, αλλά και στο πώς θα 

το µάθουν δηλαδή, όχι µόνο στο περιεχόµενο αλλά και στη διαδικασία. Αξιολογεί 

κάθε δραστηριότητα που αναπτύσσεται, εκτιµώντας αν το νόηµά της ήταν σαφές για 

τα παιδιά, αν τα κινητοποίησε να συµµετάσχουν, να σκεφτούν, να αλληλεπιδράσουν 

µε τον εκπαιδευτικό αλλά και µεταξύ τους, αν ήταν προσαρµοσµένη στις ανάγκες των 

παιδιών και αν ανταποκρίθηκε στις επιδιώξεις που είχαν προβλεφθεί. Επιπλέον, 

διαµορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να είναι εφικτή η εξατοµικευµένη και η 

οµαδική εργασία, καλλιεργεί κλίµα αναγνώρισης, αποδοχής και αµοιβαίου σεβασµού 

ανάµεσα στα παιδιά και αναπτύσσει συστηµατική συνεργασία µε τους γονείς. 

     Αντίστοιχα, ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο EYFS είναι κυρίως βοηθητικός, 

συµβουλευτικός και καθοδηγητικός. Σέβεται τις αδυναµίες και το κοινωνικό-

πολιτισµικό υπόβαθρο των παιδιών, τις εµπειρίες και τις γνώσεις του καθώς και τον 

τρόπο και τον ρυθµό ανάπτυξης και µάθησής τους και τα λαµβάνει όλα υπόψη του 

κατά την οργάνωση της διδασκαλίας. Αφήνει το παιδί ελεύθερο να εξερευνήσει το 

περιβάλλον του και να ανακαλύψει τη γνώση µέσα από βιωµατικές και ευχάριστες 

δραστηριότητες που έχουν νόηµα για το ίδιο, όπως είναι το παιχνίδι. 
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     Μελετά συνέχεια τα αρχεία που περιλαµβάνουν πληροφορίες για την πρόοδο του 

κάθε παιδιού, προκειµένου να οργανώνει τη διδασκαλία µε τρόπο που να 

ανταποκρίνεται τις γνώσεις και τις ικανότητες των παιδιών, αλλά και να βοηθά το 

κάθε παιδί ατοµικά όταν παρατηρεί ότι χρειάζεται βοήθεια. Επίσης, συνεργάζεται µε 

τους συναδέλφους του και µοιράζεται γνώσεις, πρακτικές, αλλά και νέες ιδέες που 

αφορούν τη µαθησιακή διαδικασία. Θέτει ανοιχτές ερωτήσεις στα παιδιά οι οποίες 

υποστηρίζουν και επεκτείνουν τη σκέψη των παιδιών και τα βοηθά να συνδέσουν τη 

νέα γνώση µε αυτή που έχουν ήδη κατακτήσει. Επιπλέον, συνεργάζεται µε τους 

εκπαιδευτικούς των άλλων βαθµίδων και µε τους γονείς για να υποστηρίξει τη 

µετάβαση των παιδιών από τη µία βαθµίδα στην άλλη. 

     Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη µαθησιακή διαδικασία είναι ο ίδιος και στα δύο 

Α.Π.. Ο εκπαιδευτικός είναι βοηθός, συνεργάτης, καθοδηγητής, συνοικοδόµος της 

γνώσης, αφήνει το παιδί ελεύθερο να πάρει πρωτοβουλίες και να ανακαλύψει τη 

γνώση µέσα σε ένα ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσµατα µαθησιακό περιβάλλον που 

το δηµιουργεί ο ίδιος. 

 

4.1.7.  Ως προς τη συµµετοχή των γονιών στη µαθησιακή διαδικασία 

     Το ∆.Ε.Π.Π.Σ. προτείνει και υποστηρίζει στο Ελληνικό νηπιαγωγείο τη 

συνεργασία γονιών-εκπαιδευτικών και τη συµµετοχή των γονιών στη µαθησιακή 

διαδικασία. Στο πνεύµα αυτό οι γονείς καλούνται να παρέχουν σηµαντικές 

πληροφορίες στους εκπαιδευτικούς για τη συµπεριφορά, τα ενδιαφέροντα και τις 

γνώσεις των παιδιών τους, γεγονός που βοηθά τους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν τα 

παιδιά καλύτερα και να οργανώσουν το πρόγραµµα πάνω στις ανάγκες, στα 

ενδιαφέροντα και στις ήδη κατεκτηµένες από τα παιδιά γνώσεις. Επίσης, 

συνεργάζονται µε τους εκπαιδευτικούς, µοιράζονται τις ανησυχίες τους, προσπαθούν 
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να αντιµετωπίσουν από κοινού τυχόν προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα παιδιά, 

συµµετέχουν εθελοντικά πάντα στο πρόγραµµα του νηπιαγωγείου και υποστηρίζουν 

τη µάθηση των παιδιών και στο σπίτι. 

     Για την προώθηση της µάθησης των παιδιών στο σπίτι, που αποτελεί ένα από τα 

χαρακτηριστικά των σύγχρονων αναλυτικών προγραµµάτων, οι εκπαιδευτικοί 

ενηµερώνουν τους γονείς για το πώς να υποστηρίζουν τη µάθηση των παιδιών στο 

σπίτι. Τους προτρέπουν λοιπόν να προκαλούν τα παιδιά να παρατηρούν και να 

σχολιάζουν τον κόσµο γύρω τους, ενθαρρύνοντάς τα να ρωτούν και να διατυπώνουν 

υποθέσεις και προβλέψεις για τα φαινόµενα και τις καταστάσεις που συναντούν.  

    Για να έχει όµως µία τέτοια συνεργασία θετικά αποτελέσµατα, θα πρέπει να είναι 

ανοιχτή, συνεχής, ειλικρινής και να υπάρχει αµοιβαίος σεβασµός και εµπιστοσύνη 

µεταξύ γονιών και εκπαιδευτικών. Αυτό θα έχει ως συνέπεια τα παιδιά να λαµβάνουν 

ένα συνεχές και οµοιόµορφο µήνυµα που θα τα κάνει να νιώθουν ασφάλεια και θα τα 

βοηθά να συµµετέχουν πιο ενεργά στη διαδικασία της µάθησης, καθώς θα βλέπουν 

ότι οι δύο κόσµοι τους ενώνονται.  

    Το ίδιο σηµαντική είναι, η παρουσία των γονιών στη µαθησιακή διαδικασία των 

µικρών παιδιών και στο Αγγλικό Αναλυτικό Πρόγραµµα σπουδών. Οι γονείς και οι 

εκπαιδευτικοί έχουν πολλά να µάθουν ο ένας από τον άλλο. Οι γονείς ενηµερώνονται 

από τους εκπαιδευτικούς για την πρόοδο και τη συµπεριφορά των παιδιών στο 

σχολείο και αντίστοιχα οι εκπαιδευτικοί ενηµερώνονται από τους γονείς για τη 

συµπεριφορά του στο σπίτι, για την προσωπικότητά τους και για τις µαθησιακές 

εµπειρίες που βιώνει εκτός σχολείου. Η συνεργασία αυτή βοηθά στην υποστήριξη και 

την επέκταση της µάθησης και της ανάπτυξης του παιδιού και έχει µακράς διάρκειας 

ευεργετικά αποτελέσµατα στη µάθηση και την ευηµερία των παιδιών (Parents as 

Partners).  
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     Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν τους γονείς να συµµετέχουν στη µαθησιακή 

διαδικασία που αναπτύσσεται στο σχολικό χώρο αλλά και να υποστηρίζουν την 

ανάπτυξη του γραµµατισµού (literacy) των παιδιών και στο σπίτι, ενηµερώντάς τους 

για τις δραστηριότητες που µπορούν να κάνουν µαζί µε τα παιδιά στο χώρο του 

σπιτιού προκειµένου να το επιτύχουν (Effective Practice). 

     Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να κατανοούν και να σέβονται το ρόλο του γονέα στην 

εκπαίδευση του παιδιού του, και για αυτό θα πρέπει να τον ενηµερώνουν για το 

πρόγραµµα που αναπτύσσεται στο χώρο του σχολείου και για το πώς µπορεί να 

συµµετέχει σε αυτό για να βοηθήσει τη µάθηση και την ανάπτυξη του παιδιού. ο 

σεβασµός και η εµπιστοσύνη είναι στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν και τους 

δύο για την ανάπτυξη µιας επιτυχηµένης συνεργασίας που θα επιφέρει τα καλύτερα 

αποτελέσµατα στη µάθηση και την ανάπτυξη του παιδιού. 

 

4.1.8. Ως προς την οργάνωση του χώρου και τον εξοπλισµό 

     Ο χώρος του νηπιαγωγείου έχει ιδιαίτερη παιδαγωγική σηµασία και για αυτό 

πρέπει να είναι ευχάριστος, ελκυστικός, να προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών, να 

προωθεί την αυτονοµία και συγχρόνως τη συνεργασία τόσο µεταξύ των παιδιών, όσο 

και µεταξύ των παιδιών και του εκπαιδευτικού (∆αφέρµου & άλλοι, 2006). 

     Στο Ελληνικό νηπιαγωγείο ο εσωτερικός χώρος της κάθε τάξης διαµορφώνεται σε 

«γωνιές», σε περιοχές δηλαδή διαφορετικών ενδιαφερόντων, εξοπλισµένων µε 

κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό ανάλογο µε το συγκεκριµένο θέµα λειτουργίας. Για να 

είναι αποτελεσµατική η λειτουργία των γωνιών και να νιώθουν τα παιδιά άνετα και 

οικεία, πρέπει το περιβάλλον που διαµορφώνεται να είναι άνετο µε ζεστά και ωραία 

χρώµατα, ελκυστικό και ενδιαφέρον για τα παιδιά ώστε να τα προκαλεί να 

ασχοληθούν µε αυτό και λειτουργικό ώστε να τα επιτρέπει να πειραµατίζονται και να 
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ανακαλύπτουν. Επίσης, θα πρέπει να αντανακλά τα βιώµατα των παιδιών, να σέβεται 

τις ιδιαιτερότητες, τις προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες τους. Να προσφέρει 

επίσης ευκαιρίες για ανάπτυξη ποικίλων εµπειριών, να παρακινεί τα παιδιά για δράση 

και να προωθεί την αυτονοµία τους, να δηµιουργεί καταστάσεις προβληµατισµού και 

να ενισχύει την αλληλεπίδραση µε τους άλλους. 

     Ο εξωτερικός χώρος πρέπει να είναι διαµορφωµένος µε τέτοιο τρόπο που να 

σέβεται τις ανάγκες των µικρών παιδιών και να µεριµνά για την ολόπλευρη ανάπτυξή 

τους. Για να το επιτύχει αυτό πρέπει να είναι ευρύχωρος, ευχάριστος, ασφαλής και 

εξοπλισµένος µε παιχνίδια που καλλιεργούν τη δηµιουργικότητα και τη φαντασία των 

παιδιών όπως, ελαστικά, επιδαπέδια παιχνίδια, αµµοδόχο, µικρό πάρκο οδικής 

κυκλοφορίας, παρτέρι µε τη µορφή ανθόκηπου ή λαχανόκηπου και εργαλεία 

κηπουρικής και πολλά άλλα υλικά (∆αφέρµου & άλλοι, 2006). 

     Σύµφωνα µε το EYFS ένα κατάλληλο µαθησιακό περιβάλλον είναι βασικό να 

παρέχει στα παιδιά ασφάλεια και να υποστηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Να 

περιλαµβάνει στοιχεία από την εθνικότητα και το κοινωνικό-πολιτισµικό περιβάλλον 

των παιδιών, καθώς και κατάλληλες εγκαταστάσεις για τα παιδιά µε αναπηρίες.  

     Τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό περιβάλλον πρέπει να κάνουν τα παιδιά 

να αισθάνονται ασφαλή, να τους παρέχουν ευκαιρίες για εξερεύνηση, µάθηση και 

ανάπτυξη, να περιλαµβάνουν µεγάλη ποικιλία υλικών που να µπορούν τα παιδιά να 

τα ερευνήσουν και να τα γνωρίσουν, χρησιµοποιώντας όλες τους τις αισθήσεις. 

     Όσον αφορά το εσωτερικό περιβάλλον πρέπει να είναι πλούσιο σε ερεθίσµατα και 

να προκαλεί τα παιδιά να το εξερευνήσουν. Να έχει υλικά που να µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν από όλα τα παιδιά, υλικά που να αναπτύσσουν τη φαντασία και τη 

δηµιουργικότητα των παιδιών, και να υποστηρίζουν τη µάθηση και την ανάπτυξή 
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τους. Να είναι διαµορφωµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η αλλαγή του και 

η προσαρµογή του στις απαιτήσεις του προγράµµατος (Indoor environment).  

     Επιπλέον, ο εσωτερικός χώρος πρέπει να είναι καθαρός και ηλιόλουστος, να έχει 

κατάλληλη θερµοκρασία και να είναι ευρύχωρος ώστε τα παιδιά να µπορούν να 

κινούνται µε άνεση µέσα σε αυτόν. Επίσης, να έχει αποθηκευτικούς χώρους για την 

αποθήκευση των εργασιών των παιδιών, των παιχνιδιών και των προσωπικών τους 

αντικειµένων. 

     Όσον αφορά το εξωτερικό περιβάλλον πρέπει να παρέχει τις κατάλληλες ευκαιρίες 

στα παιδιά που θα βοηθήσουν στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Να τους παρέχει τη 

δυνατότητα να  κάνουν πράγµατα µε διαφορετικούς τρόπους σε σχέση µε αυτά που 

κάνουν στον εσωτερικό χώρο. Το εξωτερικό περιβάλλον φέρνει τα παιδιά σε επαφή 

µε το φυσικό κόσµο και τους προσφέρει ευκαιρίες να τον εξερευνήσουν και να τον 

γνωρίσουν, χρησιµοποιώντας όλες τους τις αισθήσεις και έχοντας πάντα ενεργητική 

στάση και ενθουσιασµό (The outdoor environment). 

     Τα υλικά που υπάρχουν στον εξωτερικό χώρο πρέπει να είναι ακίνδυνα και να 

δίνουν στα παιδιά ευκαιρίες για παιχνίδι, για σκάψιµο, για αναρρίχηση, για τρέξιµο, 

για άλµατα, για παιχνίδι µε τη λάσπη, το νερό,  ευκαιρίες να κόβουν και να ενώνουν 

υλικά, να τα διαµορφώνουν και να τα κατασκευάζουν (The learning environment).  

     Και το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον πρέπει να είναι διαθέσιµα όλη την 

ώρα για τα παιδιά, για να µπορούν να επιλέγουν δραστηριότητες και να ακολουθούν 

τα ενδιαφέροντά τους. Ο χώρος του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, τα 

έπιπλα, ο εξοπλισµός και τα παιχνίδια πρέπει να είναι ασφαλή και κατάλληλα για τα 

παιδιά και να αξιολογούνται συνεχώς για την ασφάλειά τους (Practice guidance 

EYFS, 2008). 
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     Τόσο ο εσωτερικός, όσο και ο εξωτερικός χώρος και στα δύο Αναλυτικά 

Προγράµµατα, έχουν καθοριστική σηµασία στην ανάπτυξη και στη µάθηση των 

παιδιών. ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στο σχεδιασµό τους και χαρακτηρίζονται από 

ασφάλεια και από πλούσια ερεθίσµατα που οδηγούν τα παιδιά στην ανακάλυψη της 

γνώσης. Επίσης, η διαρρύθµιση του εσωτερικού χώρου προσαρµόζεται κάθε φορά 

στις απαιτήσεις του προγράµµατος. 

 

4.1.9. Ως προς την αναλογία παιδιών εκπαιδευτικού 

     Στα Ελληνικά νηπιαγωγεία ο αριθµός νηπίων ανά νηπιαγωγό ορίζεται στα 25 

νήπια (ΦΕΚ 1507/ 13-10-2006, Τ.Β΄), δηλαδή µία νηπιαγωγός για κάθε 25 παιδιά 

ηλικίας 4 έως 6 ετών. 

     Από την άλλη πλευρά, στην προσχολική εκπαίδευση της Αγγλίας η αναλογία 

παιδιών εκπαιδευτικού σύµφωνα µε το EYFS ορίζεται ως εξής: ένας εκπαιδευτικός 

για κάθε 3 παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών, ένας εκπαιδευτικός για κάθε 4 παιδιά 

ηλικίας 2 ετών και ένας εκπαιδευτικός για κάθε 13 παιδιά ηλικίας 3 ετών και πάνω.  

     Παρατηρούµε ότι η αναλογία παιδιών εκπαιδευτικού την Αγγλία για τα παιδιά από 

3 ετών και πάνω είναι 1 εκπαιδευτικός για κάθε 13 παιδιά και αντίστοιχα για τις ίδιες 

ηλικίες στην Ελλάδα η αναλογία είναι 1 εκπαιδευτικός για κάθε 25 παιδιά, δηλαδή 

διπλάσιος αριθµός παιδιών ανά εκπαιδευτικό. 

 

4.2. Συµπεράσµατα 

     Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η σύγκριση των Αναλυτικών Προγραµµάτων 

Προσχολικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Αγγλίας, µε στόχο να 

προσδιορίσουµε τις οµοιότητες και τις διαφορές τους.  
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     Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα της έρευνας διαπιστώνουµε ότι τα δύο Α.Π.Π.Ε. 

Ελλάδας και Αγγλίας παρουσιάζουν µεταξύ τους αρκετές οµοιότητες αλλά και 

διαφορές, όπως παρουσιάζονται συνοπτικά και στον πίνακα 1.  

Άξονες Σύγκρισης Οµοιότητες του ∆ΕΠΠΣ και 
του EYFS 

∆ιαφορές του ∆ΕΠΠΣ και του 
EYFS 

 

 

Φιλοσοφικό Πλαίσιο 

� Παιδοκεντρικά 
� Ολιστική προσέγγιση 

της γνώσης 
� Σέβονται τα βιώµατα και 

το κοινωνικοπολιτισµικό 
υπόβαθρο των παιδιών 

� Προωθούν την 
αυτονοµία των παιδιών 

� ∆ίνουν µεγάλη σηµασία 
στο ρόλο του παιχνιδιού 

� Το ∆ΕΠΠΣ απευθύνεται 
σε παιδιά ηλικίας 4-6 
ετών 

� Το EYFS απευθύνεται σε 
παιδιά ηλικίας 0-5 ετών 

� Το EYFS χαρακτηρίζεται 
από προ-δηµοτική 
παράδοση 

 

 

 

Περιεχόµενο 

� Γλώσσα 
� Μαθηµατικά 
� Φυσικό και 

ανθρωπογενές 
περιβάλλον 

� Τεχνολογία 
� ∆ηµιουργική ανάπτυξη 

και έκφραση 
� Φυσική ανάπτυξη 

� Στο EYFS η «προσωπική, 
κοινωνική και 
συναισθηµατική 
ανάπτυξη» των παιδιών 
και η «φυσική ανάπτυξη» 
αποτελούν ιδιαίτεροι 
άξονες του 
προγράµµατος. 

� Στο ∆ΕΠΠΣ η 
«πληροφορική» αποτελεί 
ιδιαίτερο άξονα του 
προγράµµατος 

 
 

Γενικές Επιδιώξεις/ 
Στόχοι 

� Οι γενικές επιδιώξεις 
του ∆ΕΠΠΣ 
παρουσιάζουν 
οµοιότητες ως προς το 
περιεχόµενο µε τους 
στόχους του EYFS για 
τις ηλικίες (40-60 
µηνών) 

� Στο EYFS: εξελικτικοί 
στόχοι χωρισµένοι σε 
ηλικιακά επίπεδα  

� Στο ∆ΕΠΠΣ: γενικές 
επιδιώξεις που εξειδικεύει 
ο/η νηπιαγωγός 

 
 

∆ιδακτικές 
Προσεγγίσεις 

 
 

� Παιχνίδι 
 

 
� Το ∆ΕΠΠΣ περιλαµβάνει 

σχέδια εργασίας και 
θεµατικές προσεγγίσεις 
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Αξιολόγηση 

 
� Χρησιµοποιείται η 

τεχνική της 
παρατήρησης  

� Στο EYFS η ανάπτυξη του 
παιδιού αξιολογείται βάση 
αναπτυξιακών κλιµάκων 

� Στο ∆ΕΠΠΣ η 
αξιολόγηση βασίζεται 
στον ατοµικό φάκελο του 
παιδιού 

 

Ρόλος των 
εκπαιδευτικών 

� Βοηθός 
� Συνεργάτης 
� Καθοδηγητής 
� Υπεύθυνος για το 

µαθησιακό περιβάλλον 

 

 

� ∆εν υπάρχουν διαφορές 

 

Συµµετοχή των 
γονέων 

� Συµµετέχουν ενεργά στη 
µαθησιακή διαδικασία 

� Επεκτείνουν τη µάθηση 
και εκτός του σχολικού 
πλαισίου 

 

� ∆εν υπάρχουν διαφορές 

 
 

Οργάνωση του χώρου 
και εξοπλισµός 

� Ασφαλές 
� Πλούσιο σε ερεθίσµατα 
� Αντανακλά τα βιώµατα 

και το πολιτισµικό 
υπόβαθρο των παιδιών 

� Προσαρµόζεται στις 
απαιτήσεις του 
προγράµµατος 

 
 
 

� ∆εν υπάρχουν διαφορές 

 
 
 
 

Αναλογία παιδιών 
εκπαιδευτικού 

 
 
 
 

� ∆εν υπάρχουν 
οµοιότητες 

Στο ∆ΕΠΠΣ:  
� 1 εκπαιδευτικός για κάθε 

25 παιδιά ηλικίας 4-6 
ετών 

Στο EYFS:  
� 1 εκπαιδευτικός για κάθε 

3 παιδιά ηλικίας 2 ετών 
και κάτω 

� 1 εκπαιδευτικός για κάθε 
4 παιδιά ηλικίας 2 ετών 

� 1 εκπαιδευτικός για κάθε 
13 παιδιά ηλικίας 3 ετών 
και πάνω  

 

Πίνακας 1: Οµοιότητες και διαφορές του ∆ΕΠΠΣ και του EYFS. 

 

     Συγκεκριµένα τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι ως προς το φιλοσοφικό 

τους υπόβαθρο και τα δύο προγράµµατα είναι παιδοκεντρικά, τοποθετούν το παιδί 

στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προωθούν την ολιστική προσέγγιση της 
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γνώσης, σέβονται το παιδί, τις ανάγκες του, τα ενδιαφέροντά του, το κοινωνικό και 

πολιτισµικό του περιβάλλον, τις προηγούµενες εµπειρίες και τις γνώσεις που έχει ήδη 

κατακτήσει και όλα αυτά χρησιµοποιούνται ως βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το 

καθηµερινό πρόγραµµα. Επίσης, δίνουν µεγάλη σηµασία στο ρόλο του παιχνιδιού 

στη µαθησιακή διαδικασία και προωθούν την αυτονοµία και την προσωπικότητα των 

παιδιών. Επιδιώκουν την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών µέσα σε ασφαλή και 

πλούσια σε ερεθίσµατα µαθησιακά περιβάλλοντα διαµορφωµένα µε τρόπο ελκυστικό 

που να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών. Οι διαφορές τους στηρίζονται κυρίως 

στο ότι το EYFS είναι ένα πρόγραµµα µε προ-δηµοτική παράδοση και στο ότι το 

∆.Ε.Π.Π.Σ. απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών ενώ το Statutory Framework 

for EYFS σε παιδιά ηλικίας 0 έως 5 ετών. 

      Ως προς το περιεχόµενο µάθησης η ανάλυση έδειξε ότι τα δύο Α.Π.Π.Ε. 

περιλαµβάνουν περιοχές µάθησης που επιδιώκουν να αναπτύξουν τα παιδιά 

γλωσσικές ικανότητες, δεξιότητες επικοινωνίας, ανάγνωσης και γραφής, µαθηµατικές 

δεξιότητες. Επίσης, να αποκτήσουν γνώσεις για το ανθρωπογενές και φυσικό 

περιβάλλον, για την τεχνολογία, για τη µουσική, την τέχνη, τη ζωγραφική, να 

αναπτύξουν την κινητικότητά τους και να µάθουν τη σηµασία που έχει η φυσική 

άσκηση στη ζωή µας. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι η «προσωπική, κοινωνική και 

συναισθηµατική ανάπτυξη» των παιδιών αποτελεί ιδιαίτερη περιοχή µάθησης και 

ανάπτυξης του προγράµµατος του EYFS, όπως επίσης και η «Φυσική Ανάπτυξη», 

ενώ στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. η «Πληροφορική». 

     Η σύγκριση των δύο Α.Π.Π.Ε. ως προς τις γενικές επιδιώξεις και τους στόχους 

παρουσίασε οµοιότητες ως προς το περιεχόµενο τους και διαφορές ως προς τη δοµή 

τους, στο EYFS οι στόχοι είναι εξελικτικοί, χωρισµένοι σε ηλικιακά επίπεδα, ενώ στο 
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∆.Ε.Π.Π.Σ. οι γενικές επιδιώξεις δεν παρουσιάζονται εξελικτικά, αλλά τις εξειδικεύει 

ο/η εκπαιδευτικός. 

     ∆ιαφορές, επίσης, παρουσιάστηκαν και στη µέθοδο διδακτικής προσέγγισης. Η 

µόνη οµοιότητα ως προς τη µέθοδο που περιλαµβάνουν και τα δύο Α.Π. είναι το 

παιχνίδι. Το ∆.Ε.Π.Π.Σ. περιλαµβάνει και άλλες µεθόδους, όπως τη θεµατική 

προσέγγιση και τα σχέδια εργασίας.  

     Επίσης, ως προς τον τρόπο αξιολόγησης η διαφορά τους έγκειται στο ότι η 

ανάπτυξη του παιδιού στο EYFS αξιολογείται µε βάση αναπτυξιακές κλίµακες ενώ 

στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. η αξιολόγηση του παιδιού βασίζεται στον ατοµικό του φάκελο. Η 

αξιολόγηση όµως της µαθησιακής διαδικασίας είναι ίδια και βασίζεται κυρίως στην 

παρατήρηση.   

     Ως προς το ρόλο των εκπαιδευτικών στη µαθησιακή διαδικασία, τα αποτελέσµατα 

της έρευνας έδειξαν ότι ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι ίδιος και στα δύο Α.Π.. Ο 

εκπαιδευτικός παρουσιάζεται βοηθός, συνεργάτης, καθοδηγητής, συνοικοδόµος της 

γνώσης και υπεύθυνος για τη δηµιουργία κατάλληλου µαθησιακού περιβάλλοντος. 

     Καµία διαφορά επίσης δεν υπάρχει ούτε ως προς τη συµµετοχή των γονέων στη 

µαθησιακή διαδικασία. Και στα δύο Α.Π. παρατηρείται η ενθάρρυνση των γονέων 

για συµµετοχή στη µαθησιακή διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται µε τους 

γονείς για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και επίσης οι γονείς ενθαρρύνονται 

από τους εκπαιδευτικούς να επεκτείνουν τη µάθηση των παιδιών και εκτός του 

σχολικού πλαισίου. 

     Επίσης, ως προς την οργάνωση του χώρου και τον εξοπλισµό η έρευνα έδειξε ότι 

και ο εσωτερικός και ο εξωτερικός χώρος προβλέπεται και από τα δύο Α.Π. να είναι 

ευρύχωρος, ασφαλής, πλούσιος σε ερεθίσµατα, να αντανακλά στοιχεία από τα 
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βιώµατα και το κοινωνικοπολιτισµικό υπόβαθρο όλων των παιδιών και να 

προσαρµόζεται κάθε φορά στις ανάγκες του προγράµµατος.  

     Τέλος, τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι µεγάλη διαφορά ανάµεσα στα 

δύο Α.Π.Π.Ε. παρουσιάζεται στην αναλογία παιδιών εκπαιδευτικού. Στο Ελληνικό 

πρόγραµµα η αναλογία είναι ένας εκπαιδευτικός για κάθε 25 παιδιά ηλικίας 4 έως 6 

ετών, ενώ στο Αγγλικό, η αναλογία είναι ένας εκπαιδευτικός για κάθε 13 παιδιά 

ηλικίας 3 ετών και πάνω.  

     Τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν και την υπόθεσή µας ότι µεταξύ των δύο 

προγραµµάτων θα υπάρχουν αρκετές οµοιότητες αλλά και διαφορές ως προς το 

περιεχόµενο και τα χαρακτηριστικά τους. Όπως φαίνεται στον πίνακα 1(βλέπε σελ. 

73) και όπως παρουσιάστηκαν και παραπάνω τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι τα δύο 

προγράµµατα παρουσιάζουν αρκετές διαφορές αλλά και οµοιότητες ως προς το 

φιλοσοφικό πλαίσιο, το περιεχόµενο µάθησης, τις γενικές επιδιώξεις και τους 

στόχους, τις µεθόδους διδακτικής προσέγγισης, την αξιολόγηση, το ρόλο των 

εκπαιδευτικών, τη συµµετοχή των γονέων στη µαθησιακή διαδικασία, την οργάνωση 

του χώρου και την αναλογία παιδιών-εκπαιδευτικού. 

     Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι και τα δύο Α.Π.Π.Ε. παρουσιάζουν 

ορισµένα στοιχεία των ανοιχτών Α.Π. καθώς δίνουν την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό 

να διαλέξει περιεχόµενα και µέθοδο διδασκαλίας και να προσαρµόσει το πρόγραµµα 

στις ανάγκες των παιδιών. Επίσης, παρέχουν γνώση µέσα από βιωµατικές και 

διερευνητικές διαδικασίες που κάνουν το µάθηµα πιο δηµιουργικό, ενδιαφέρον και 

ευχάριστο. 

     Επιπλέον, είναι σύγχρονα ΑΠΣ µε µορφή curriculum καθώς κατά τη σύνταξή τους 

λαµβάνονται υπόψη πορίσµατα των επιστηµών της αγωγής καθώς και σύγχρονες 

παιδαγωγικές, διδακτικές, ψυχολογικές και κοινωνικές απαιτήσεις όπως φαίνεται από 
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το φιλοσοφικό τους υπόβαθρο. Περιλαµβάνουν διατυπωµένους µε ακρίβεια στόχους 

και γενικές επιδιώξεις µάθησης, περιεχόµενα µάθησης, διδακτικές προσεγγίσεις και 

παρέχουν δυνατότητα ελέγχου του βαθµού επίτευξης των στόχων και των 

αποτελεσµάτων µέσω της διαδικασίας της αξιολόγησης.  

     Είναι και τα δύο παιδοκεντρικά προγράµµατα, τοποθετούν το παιδί στο κέντρο της 

µαθησιακής διαδικασίας και σέβονται τις ατοµικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. 

Προωθούν τη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης, αντιµετωπίζουν δηλαδή τη γνώση 

ολιστικά και όχι τεµαχισµένη σε διαφορετικές γνωστικές περιοχές. Περιλαµβάνουν 

στόχους που συµβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και στη µετέπειτα 

σχολική τους επιτυχία και χρησιµοποιούν εναλλακτικές µορφές αξιολόγησης.   

     ∆ίνουν µεγάλη σηµασία στο παιχνίδι, το οποίο αποτελεί και για τα δύο Α.Π. 

µέθοδο προσέγγισης της γνώσης. Θεωρούν ότι είναι µία διαδικασία γεµάτη νόηµα για 

τα παιδιά που τους δίνει την ευκαιρία να κατακτήσουν τη γνώση µέσα από 

ευχάριστες, ενδιαφέρουσες και βιωµατικές καταστάσεις πού ανταποκρίνονται στις 

δυνατότητες και συµβαδίζουν µε τους ρυθµούς ανάπτυξής τους.  

     Επίσης, περιλαµβάνουν στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα σύγχρονα Α.Π.Π.Ε., όπως 

σέβονται τα δικαιώµατα, το κοινωνικό-πολιτισµικό υπόβαθρο, τις ανάγκες και τους 

ρυθµούς ανάπτυξης των παιδιών, δίνουν µεγάλη σηµασία στο µαθησιακό περιβάλλον 

και επιδιώκουν να είναι µε τέτοιο τρόπο οργανωµένο και να περιλαµβάνει τα 

κατάλληλα υλικά, ώστε να συνδέονται οι προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες των 

παιδιών µε τις νέες, να παρακινεί τα παιδιά να εξερευνούν και να ανακαλύπτουν µόνα 

τους τη γνώση και να προωθείται και να υποστηρίζεται η φυσική, η γνωστική, η 

κοινωνική και η συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών. Επίσης, ενθαρρύνουν τους 

γονείς να συµµετέχουν ενεργά στη µαθησιακή διαδικασία και προσδιορίζουν την 
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κατάλληλη εκπαίδευση που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί, ώστε να µπορούν να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις και στις ανάγκες της προσχολικής εκπαίδευσης. 

     Επιπλέον, προωθούν τη συνεκπαίδευση όλων των παιδιών, επιδιώκοντας την 

ενσωµάτωση των παιδιών µε και χωρίς ειδικές ανάγκες στην ίδια τάξη, υποστηρίζουν 

την ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ σχολείου-οικογένειας, εισάγουν τον Η/Υ στην 

προσχολική τάξη, ενθαρρύνοντας έτσι, τα παιδιά να εξοικειώνονται και να 

χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. 

     Επίσης, συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι το Αγγλικό Α.Π.Π.Ε. 

χαρακτηρίζεται ως πρόγραµµα µε προ-δηµοτική παράδοση, βλέπει το παιδί ως 

µελλοντικό µαθητή και προωθεί τη σχολική ετοιµότητα, µε αποτέλεσµα να δίνει 

έµφαση στους στόχους µάθησης και να ενισχύει τις γνώσεις των παιδιών στις 

περιοχές της γλωσσικής, µαθηµατικής, κοινωνικής και συναισθηµατικής ανάπτυξης. 

Ενώ, το Ελληνικό Α.Π.Π.Ε. χαρακτηρίζεται ως πρόγραµµα µε κοινωνικό-

παιδαγωγική παράδοση που περιλαµβάνει µια σύντοµη παρουσίαση του 

περιεχοµένου και της προσδοκώµενης προόδου (ικανότητες, γνώσεις, στάσεις, αξίες) 

των παιδιών σε κάθε αναπτυξιακή περιοχή και παιδαγωγικές διαδικασίες µέσα από 

τις οποίες τα παιδιά πετυχαίνουν τους επιδιωκόµενους στόχους καθώς και το ρόλο 

των παιδαγωγών στην οργάνωση και υποστήριξη αυτών των διαδικασιών. 

     Γενικά, µπορούµε να πούµε ότι το Ελληνικό Α.Π.Π.Ε. παρ’ όλο που 

θεσµοθετήθηκε το 2003 είναι ένα σύγχρονο Α.Π. που περιλαµβάνει αρκετά στοιχεία 

των σύγχρονων και ποιοτικών Α.Π.Π.Ε., µε αποτέλεσµα να είναι σε θέση να 

υποστηρίξει και να προωθήσει µια επιτυχηµένη εκπαιδευτική διαδικασία που µπορεί 

να ανταπεξέλθει σε ικανοποιητικό βαθµό στις απαιτήσεις της σηµερινής Ελληνικής 

κοινωνίας. Επίσης, σε σύγκριση µε το Αγγλικό Α.Π.Π.Ε. που έχει πρόσφατα 

αναµορφωθεί παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες αλλά και διαφορές.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  

 

 

5. Συζήτηση- Προτάσεις 

 

5.1. Συζήτηση   

     Μελετώντας τα δύο Αναλυτικά Προγράµµατα προσχολικής εκπαίδευσης και 

προσδιορίζοντας τα χαρακτηριστικά τους, παρατηρήσαµε ότι το Statutory Framework 

for the Early Years Foundation Stage περιλαµβάνει για κάθε περιοχή µάθησης και 

ανάπτυξης πολλούς στόχους που παρουσιάζονται εξελικτικά και είναι χωρισµένοι σε 

ηλικιακά επίπεδα. Επίσης, οι στόχοι αυτοί συνοδεύονται από αποτελεσµατικές 

πρακτικές (effective practice) που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο εκπαιδευτικός για την 

επίτευξη των στόχων και από πληροφορίες που βοηθούν στο σχεδιασµό του 

προγράµµατος διδασκαλίας (planning and resourcing). Οι αποτελεσµατικές πρακτικές 

και οι πληροφορίες για το σχεδιασµό του προγράµµατος είναι επίσης πολλές όπως 

και οι στόχοι, σχεδόν για κάθε στόχο υπάρχει µία αποτελεσµατική πρακτική. Η 

πληθώρα αυτή των στόχων, των αποτελεσµατικών πρακτικών και των πληροφοριών 

για την οργάνωση της διδασκαλίας, βοηθούν φυσικά τον εκπαιδευτικό να οργανώσει 

πολύ εύκολα και γρήγορα ένα πρόγραµµα αλλά, λαµβάνοντας υπόψη µας και τη 

µεγάλη έµφαση που δίνει το EYFS στην επίτευξη των στόχων από τα παιδιά κάτι που 

φαίνεται και στη φιλοσοφία του προγράµµατος αλλά και στην τελική αξιολόγηση του 

κάθε παιδιού, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι δεν αφήνονται πολλά περιθώρια 

στον εκπαιδευτικό να κινηθεί ευέλικτα, να παρέµβει και να κάνει αλλαγές, να θέσει ή 

να αναθεωρήσει στόχους, να διαλέξει µεθόδους διδασκαλίας. Η πληθώρα λοιπόν, των 
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στόχων και η µεγάλη σηµασία που δίνει το Α.Π. στην επίτευξή τους, αποµακρύνουν 

λίγο το EYFS από τα ανοιχτά Α.Π. και το οδηγούν προς τα κλειστά. Βέβαια, και το 

∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, 

περιλαµβάνει για κάθε πρόγραµµα σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων 

γενικές επιδιώξεις και ενδεικτικές διαθεµατικές δραστηριότητες που µπορεί να 

χρησιµοποιήσει ο εκπαιδευτικός για την οργάνωση του προγράµµατος, αλλά δεν είναι 

τόσες πολλές και δε δίνεται τόσο µεγάλη σηµασία στην επίτευξη των στόχων από τα 

παιδιά µε αποτέλεσµα ο εκπαιδευτικός να έχει περισσότερη ελευθερία να κινηθεί 

ευέλικτα, να διαλέξει διδακτικές προσεγγίσεις και να προσαρµόσει το πρόγραµµα 

στις συνθήκες και στις ανάγκες της κάθε τάξης. Μπορούµε λοιπόν να πούµε ότι το 

EYFS είναι ένα Α.Π. πιο κλειστό σε σχέση µε το ∆.Ε.Π.Π.Σ..  

     Το EYFS είναι ένα Α.Π. προσχολικής εκπαίδευσης που δίνει µεγάλη σηµασία 

στους στόχους µάθησης, δίνει έµφαση στη γλωσσική, µαθηµατική, κοινωνική και 

συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών, θεωρεί την προσχολική εκπαίδευση 

προβαθµίδα του ∆ηµοτικού σχολείου που πρέπει να προετοιµάσει τους µαθητές για 

την είσοδό τους στο ∆ηµοτικό σχολείο. Από την άλλη πλευρά το ∆.Ε.Π.Π.Σ. είναι 

ένα Α.Π. που θεωρεί το Νηπιαγωγείο ως φορέα κοινωνικοποίησης του παιδιού, που 

πρέπει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να 

κοινωνικοποιούνται οµαλά και πολύπλευρα και δεν δίνει µεγάλη έµφαση στους 

στόχους µάθησης και στη βασική εκπαίδευση της γλώσσας και των µαθηµατικών. 

Αυτή βεβαία είναι και η µεγάλη διαφορά των δύο Α.Π..       

 

5.2. Προτάσεις 

     Σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο ένα από τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων 

Α.Π.Π.Ε. είναι η ενσωµάτωση των παιδιών κάτω των τριών ετών στις αρχές και 
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στους στόχους τους, απεικονίζοντας τις πρόσφατες αλλαγές στις ιδέες για τη µάθηση 

των µικρών παιδιών, την αποτελεσµατική παιδαγωγική και το ρόλο της προσχολικής 

εκπαίδευσης και φροντίδας στην κοινωνία (Wertfein et all., 2009). Μπορούµε να 

πούµε ότι θα ήταν καλό το Ελληνικό Α.Π.Π.Ε. να στραφεί και αυτό προς αυτή την 

κατεύθυνση στην οποία στράφηκαν και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπως η ∆ανία, η 

Αγγλία, η Φιλανδία, η Γερµανία και η Νορβηγία  και να συµπεριλάβει στις αρχές και 

στους στόχους του τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών, στηριζόµενο στις νέες 

ιδέες για τη µάθηση και την αποτελεσµατική παιδαγωγική των µικρών παιδιών.  

    Μία από τις διαφορές των δύο Α.Π. που µελετήσαµε αφορούσε τους µαθησιακούς 

στόχους. Συγκεκριµένα ότι οι στόχοι στο EYFS είναι εξελικτικοί και χωρισµένοι σε 

ηλικιακά επίπεδα. Λαµβάνοντας υπόψη την οργάνωση των στόχων στο EYFS και το 

ότι οι γενικές επιδιώξεις του ∆.Ε.Π.Π.Σ. αφορούν παιδιά δύο ηλικιών, 4-5 και 5-6 

ετών, θεωρούµε ότι ίσως θα ήταν καλύτερο να χωριστούν και στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. οι 

γενικές επιδιώξεις σε ηλικιακά επίπεδα και να παρουσιάζονται εξελικτικά, διότι µε 

αυτό τον τρόπο θα διευκολυνθεί το έργο των εκπαιδευτικών, καθώς γνωρίζοντας 

ποιος στόχος αντιστοιχεί σε κάθε ηλικιακή οµάδα παιδιών θα οργανώνουν πιο εύκολα 

και γρήγορα µαθησιακές δραστηριότητες χωρίς να χάνουν χρόνο για να σκεφτούν αν 

ο συγκεκριµένος στόχος µπορεί να επιτευχθεί από τα παιδιά της συγκεκριµένης 

ηλικίας. 

     Όσον αφορά την αναλογία παιδιών-εκπαιδευτικού, πιστεύουµε ότι η αναλογία 

ένας εκπαιδευτικός για κάθε 25 παιδιά ηλικίας 4-6 ετών στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο 

είναι πολύ µεγάλη, σε σύγκριση για παράδειγµα µε την Αγγλία όπου η αναλογία είναι 

1 εκπαιδευτικός για κάθε 13 παιδιά ηλικίας 3 ετών και πάνω. Πιστεύουµε ότι πρέπει 

να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση ως προς την αναλογία παιδιών-εκπαιδευτικού στο 

Ελληνικό Νηπιαγωγείο και να µειωθεί ο αριθµός των παιδιών ανά εκπαιδευτικό, 
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παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να ασχοληθεί περισσότερο χρόνο 

µε το κάθε παιδί ατοµικά και να το βοηθήσει όπου χρειάζεται τη βοήθειά του, αλλά 

και να µπορεί πιο εύκολα και µε λιγότερη πίεση να οργανώνει µαθησιακές 

δραστηριότητες που να ανταποκρίνονται στις ικανότητες και στις δεξιότητες του κάθε 

παιδιού.  

     Επίσης, ένα σηµείο που κίνησε το ενδιαφέρον µας και που προτείνεται για 

µελλοντική διερεύνηση είναι ότι, ενώ η προσχολική εκπαίδευση στην Αγγλία δεν 

είναι υποχρεωτική, δίνει µεγάλη σηµασία στην κατάκτηση των στόχων µάθησης από 

τα παιδιά και επιπλέον, επιδιώκει τη γλωσσική και µαθηµατική ανάπτυξη των 

παιδιών έτσι ώστε να τα προετοιµάσει για την εισαγωγή τους στο ∆ηµοτικό σχολείο. 

Αναρωτιόµαστε λοιπόν, τα παιδιά που δεν παρακολουθούν την προσχολική 

εκπαίδευση, πώς αποκτούν αυτές τις γνώσεις και πώς εισάγονται στο ∆ηµοτικό 

σχολείο; Επίσης, χρησιµοποιώντας στην προσχολική εκπαίδευση τις αναπτυξιακές 

κλίµακες αξιολόγησης που προέρχονται από τους στόχους µάθησης, µε στόχο να 

αξιολογήσουν αν το παιδί κατέκτησε τους στόχους ή όχι, αναρωτιόµαστε αν ένα παιδί 

δεν έχει κατακτήσει τους στόχους στο τέλος της προσχολικής εκπαίδευσης, µπορεί να 

πάει στην επόµενη σχολική βαθµίδα ή όχι; Και αν όχι, τι ποσοστό παιδιών εισάγονται 

κάθε χρόνο στο ∆ηµοτικό σχολείο; 

     Η έρευνά µας όµως, περιορίστηκε στη σύγκριση µόνο των ποιοτικών στοιχείων 

των δύο Α.Π., και τα συµπεράσµατά µας αφορούν µόνο στοιχεία της δοµής τους. 

Ίσως, αν γινόταν και µία ποσοτική σύγκριση µεταξύ των δύο Α.Π. να µπορούσαµε να 

έχουµε περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία για τα δύο αυτά Α.Π. και να 

µπορούσαµε να εξάγουµε και συµπεράσµατα σχετικά µε την αποτελεσµατικότητά 

τους και µε τις επιδράσεις τους στην προσχολική αλλά και στη µετέπειτα σχολική 

εκπαίδευση.  
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