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Εισαγωγή 
• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχε ετήσια διάρκεια 

• Ένα μέρος του προγράμματος (διάρκειας πέντε μηνών) 
εφαρμόστηκε ως πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

• Θεωρούμε, ωστόσο, ότι υπάρχει άμεση σχέση και αλληλεπίδραση 
ανάμεσα στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα 
συνεκπαίδευσης, οπότε αποφασίσαμε να παρουσιαστούν μαζί. 

• Η ιδέα ξεκίνησε από τις ανάγκες των παιδιών, που προέκυψαν από 
τις πρώτες κιόλας μέρες της παρατήρησης τους και της συνεργασίας 
μας (των νηπιαγωγών γενικής και εξατομικευμένης διδασκαλίας). 

• Ο κύριος παιδαγωγικός μας στόχος είχε δύο βασικούς άξονες: α) τη 
δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στην πορεία του 
οποίου θα πετυχαίναμε τη συνύπαρξη των στόχων της γενικής και 
της ειδικής εκπαίδευσης σε ένα πρόγραμμα συμπερίληψης στην 
πράξη και β) την ευαισθητοποίηση των παιδιών για θέματα 
περιβάλλοντος, οικολογίας και αειφόρου ανάπτυξης.     

 



Μερικά βασικά στοιχεία 

Το νηπιαγωγείο βρίσκεται σε αστική περιοχή της Δυτικής 
Θεσσαλονίκης. 

   Το τμήμα στο οποίο εφαρμόστηκε το πρόγραμμα αποτελείται 
από 23 παιδιά.  

Το κοινωνικό προφίλ των παιδιών διαμορφώνεται από μία 
ευαίσθητη πληθυσμιακή σύνθεση (δίγλωσσα παιδιά, παιδιά 

προσφύγων) 

Το πρόγραμμα εξειδικευμένης διδασκαλίας αφορούσε ένα 
παιδί (αγόρι) το οποίο παρακολουθούσε για δεύτερη χρονιά 

το νηπιαγωγείο (επαναφοίτηση)   

    Η νηπιαγωγός του τμήματος είναι η Κυριακή και η 
νηπιαγωγός της παράλληλης στήριξης η Κατερίνα. 



Συνεργασία των δύο 
νηπιαγωγών 

 Η συνεργασία των δύο νηπιαγωγών έγινε σύμφωνα με τις 
αρχές του ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ (ΦΕΚ 304/τ. Β/13-3-2003) για το 

νηπιαγωγείο και του Αναθεωρημένου Προγράμματος Σπουδών 
για το Νηπιαγωγείο (ΙΕΠ, 2014). 

 

Μερικές από τις βασικές αρχές αυτών των προγραμμάτων που 
ξεχωρίσαμε είναι: 

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των παιδιών σε 
διάφορους τομείς (γλώσσα, μαθηματικά, περιβάλλον, 

συνεργασία στην ομάδα συνομηλίκων, αλληλεπίδραση κ.ά.) 

Διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Συνεργατική Μάθηση 

Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία    

 



Δεξιότητες και ικανότητες του παιδιού (που 
παρακολουθεί το πρόγραμμα συνεκπαίδευσης) 

Με κοινή παρατήρηση και διαπίστωση εντοπίστηκαν δυσκολίες: 

  

• στη λεπτή κινητικότητα (χρήση πλαστελίνης, σαπουνιού),  

• στην αδρή κινητικότητα (ισορροπία σε πεζούλι), 

• στην αντίληψη εννοιών (χωρικές έννοιες π.χ. «μπρος- πίσω»)  

• κατανόηση απλών οδηγιών των εκπαιδευτικών (όπως 
«τοποθετήστε μαρκαδόρους στο τραπέζι για να ζωγραφίσετε) 

• σε γνωστικό επίπεδο (δυσκολία κατανόησης απλών γνώσεων 
όπως οι μέρες τις εβδομάδας, η διαδοχή, σειρά και 
αλληλουχία γεγονότων κ.ά.) 

• σε επικοινωνιακό επίπεδο (δυσκολία έκφρασης επιθυμιών, 
ενόχλησης κ.ά.)    



Δεξιότητες και ικανότητες του 
παιδιού 

Μετά από παρατήρηση του παιδιού τις πρώτες δύο εβδομάδες 
έναρξης του σχολικού έτους, 

Καταγραφή των Παρατηρήσεων 

Συζήτηση και Αναστοχασμό, 

Αποφασίσαμε από κοινού τη δημιουργία παιδαγωγικών 
παιχνιδιών από ανακυκλώσιμα υλικά  

 (εργοθεραπευτικό υλικό, προ και μαθηματικές έννοιες) 

και την οργάνωση «γωνιάς παιδαγωγικών παιχνιδιών» μέσα 
στην αίθουσα του τμήματος με αυτό το δομημένο υλικό, το 

οποίο θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα παιδιά.  

 



Έτσι, η εξειδικευμένη διδασκαλία εφαρμόστηκε μέσα στο χώρο του 
νηπιαγωγείου σε ειδική γωνιά την οποία απολαμβάνουν όλα τα παιδιά 

του νηπιαγωγείου. 
 

Το παιδί που παρακολουθεί το πρόγραμμα εξειδικευμένης διδασκαλίας  
επιλέγει σε συνεργασία με τις νηπιαγωγούς εάν θα παίξει μόνο του ή σε  

μικρές ομάδες συνομηλίκων. 
 

Η νηπιαγωγός της εξειδικευμένης διδασκαλίας επιλέγει πότε θα εργαστεί 
με το παιδί  σ’ αυτή τη γωνιά, ανάλογα με το πρόγραμμα του 
νηπιαγωγείου και τη συνεργασία με τη νηπιαγωγό της γενικής  

εκπαίδευσης. 
 

Οι πηγές από τις οποίες αντλήσαμε τις ιδέες για τη δημιουργία του υλικού 
ήταν η έρευνα στο διαδίκτυο και βιβλία όπως «Με Νου και Φαντασία» 

(Κούρτογλου, 2011), «Η Μελίνα Εκπαιδεύεται» (Χριστοπούλου, 
Παπαγεωργίου, 2012),    



Η προστιθέμενη αξία στην εκπαιδευτική 
διαδικασία  

αυτής της γωνιάς  
αναφέρεται 

 
    στην ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα 

στα παιδιά, 
στη διαφοροποιημένη μάθηση, 

τη συμπερίληψη, 
τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι, 

τη βιωματική μάθηση, 
την ανάπτυξη ευαισθησίας για το 

περιβάλλον, 
στην αειφορική διαχείριση των υλικών 

στο νηπιαγωγείο  
 
 



Τα τρία διακριτά επίπεδα του εκπαιδευτικού 
προγράμματος: 

 
α) Διδασκαλία κάθε παιχνιδιού στην ολομέλεια του 

τμήματος  
 

β) Παιχνίδι στη «γωνιά παιδαγωγικού υλικού» 
 

δ) Σύνδεση με την παιδαγωγική και εκπαιδευτική 
διαδικασία στο νηπιαγωγείο. 



Παράδειγμα διδασκαλίας στην ολομέλεια 

Μόλις ολοκληρωνόταν η κατασκευή 
ενός παιχνιδιού παρουσιαζόταν στην 
ολομέλεια του τμήματος. 

Οι νηπιαγωγοί εξηγούσαν: 

• τα υλικά από τα οποία ήταν 
κατασκευασμένο 

• σύμβολα , χαρακτηριστικά στοιχεία 
και έννοιες  του παιχνιδιού 

• τους κανόνες  και τις οδηγίες  
χρήσης του παιχνιδιού 

Στη συνέχεια, τα παιδιά έπαιζαν το 
παιχνίδι στην ολομέλεια. 

Τέλος, οι νηπιαγωγοί τοποθετούσαν 
το παιχνίδι στη «γωνιά παιδαγωγικού 
υλικού» για να παίξουν τα παιδιά 
ατομικά ή σε μικρές ομάδες.  

   

Παιχνίδι: «Τοποθετώ τον αριθμό 
που λείπει» (υλικά: ξυλάκια, ξύλινα 

μανταλάκια) 



Παιχνίδι στη «γωνιά του παιδαγωγικού παιχνιδιού» 
μετά την παρουσίαση στην ολομέλεια 



Παράδειγμα σύνδεσης με την παιδαγωγική 
διαδικασία στο νηπιαγωγείο 

• Παράλληλα με το 
παιδαγωγικό υλικό, που 
προσαρμόστηκε στις ανάγκες 
του Δ., αλλά ήταν κατάλληλο 
για όλα τα παιδιά, γινόταν οι 
καθημερινές ρουτίνες 
κάποιες από τις οποίες 
εστίασαν στην ανάπτυξη 
συγκεκριμένων δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων (π.χ. 
εκμάθηση ημερών, μηνών με 
τη χρήση ημερολογίου, 
ανάπτυξη εννοιών διαδοχής 
και αλληλουχίας γεγονότων 
με τη χρήση χρονικής 
γραμμής με τις 
δραστηριότητες του 
νηπιαγωγείου)  

 
Τοποθέτηση σε χρονική σειρά των 

καθημερινών δραστηριοτήτων 
στο νηπιαγωγείο 



Το ημερολόγιο του νηπιαγωγείου 



Το ημερολόγιο του νηπιαγωγείου 



Παράδειγμα σύνδεσης με την 
παιδαγωγική διαδικασία 

Επίσκεψη στην τοπική δημοτική δανειστική 
βιβλιοθήκη  με σκοπό την εξοικείωση με 

την αναζήτηση και έρευνα για βιβλία 
σχετικά με το περιβάλλον και την 

ανακύκλωση 



Κοινωνική ιστορία για την επίσκεψη 
μας στο θέατρο 



Η «γωνιά παιδαγωγικού παιχνιδιού» και τα 
παιχνίδια από ανακυκλώσιμα υλικά 



Τα παιδαγωγικά παιχνίδια 



Παιχνίδι  λεπτής κινητικότητας: 
 Τοποθετώ  καλαμάκια σε εγκοπές 

 



Παιχνίδι  λεπτής κινητικότητας:  
Τοποθετώ κουταλάκια σε εγκοπές 

 



Αντιστοίχηση εικόνων 
 



Αντιστοίχηση εικόνων 



Αντιστοίχηση εικόνων 



Αντιστοίχηση σχημάτων  



Αντιστοίχηση αριθμού με βούλες 



Βάζω τόσα καπάκια στον αντίστοιχο 
αριθμό όσα δείχνει το ζάρι 



Η δεκάδα με μανταλάκια:  
Βάζω τόσα μανταλάκια στο ποτήρι όσα δείχνει ο αριθμός. 

 



Μεγαλύτερο- μικρότερο 



Η έννοια  της  δεκάδας  σε  δύο  πίνακες:  
Τοποθετώ  τουβλάκι α στον  αντίστοιχο  αριθμό 

 



Ο πύργος των δεκάδων:  
Δημιουργώ πύργο βάζοντας σε σειρά ποτηράκια. 

 



Η έννοια της πρόσθεσης 



Αναστοχαστική διαδικασία 

Η «αναστοχαστική διαδικασία» αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο αυτού 
του εκπαιδευτικού προγράμματος.  Έτσι:  

 

Συνεργαστήκαμε με σκοπό να υπάρχει αλληλεπίδραση των δύο 
νηπιαγωγών και συζητούσαμε συχνά για να σχεδιάσουμε νέες 
δραστηριότητες, για να εμπλουτίσουμε τις, ήδη, υπάρχουσες, 
για να βελτιώσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία στον κοινό 
χρόνο συζήτησης των νηπιαγωγών όπως προβλέπεται από το 
ωρολόγιο πρόγραμμα. 



Συμπεράσματα: 
 

Αναπτύχθηκαν δεξιότητες και ικανότητες του παιδιού για 
το οποίο εφαρμόστηκε το πρόγραμμα συνεκπαίδευσης 

όπως 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας 

 
Ανάπτυξη προφορικού και γραπτού λόγου 

 
Οικοδόμηση μαθηματικών εννοιών 

 
Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

 
Ανάπτυξη εννοιών χώρου και χρόνου 

 
Καλλιέργεια της Σχολικής Ετοιμότητας για τη Μετάβαση 

στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου 



Επιπλέον: 
 

Τα παιδιά έμαθαν τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών 
για παιδαγωγικούς σκοπούς 

 
Την αειφορική διαχείριση των υλικών του 

νηπιαγωγείου και του σπιτιού 
 

Ανέπτυξαν ευαισθησία και ενδιαφέρον για 
περιβαλλοντικά θέματα και ζητήματα και για την 

ανακύκλωση. 



Σημείωση: 
 

Στο πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκαν υλικά από πλαστικό όπως 
καλαμάκια, πλαστικά κουταλάκια, πλαστικές διαφάνειες κ.ά. 

 
Έχοντας επίγνωση για τη συζήτηση που υπάρχει σχετικά με την 

απαγόρευση των υλικών από πλαστικό στις καθημερινές 
δραστηριότητες  

 
(όπως πλαστικές σακούλες, καλαμάκια κ.ά.) 

 
τονίζουμε ότι στο νηπιαγωγείο υπάρχουν δύο κάδοι σκουπιδιών 
για να γίνεται ο διαχωρισμός των υλικών για ανακύκλωση (ένας 
με το σήμα της ανακύκλωσης και ένας άλλος  για τα υπόλοιπα 

υλικά).  
 

Έτσι, η χρήση των υλικών από πλαστικό συνδέθηκε με την 
ανακύκλωση πλαστικού που γίνεται στον Δήμο Αμπελοκήπων-
Μενεμένης, το διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών και τη 

γνωριμία και χρήση των μπλε κάδων του Δήμου. 

  



Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 


