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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Η βαθμίδα της υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει πλέον όχι 
μόνο την τάξη του Νηπιαγωγείου αλλά και του Προνηπίου. Ο ρόλος της 
υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης είναι η ομαλή και πολύπλευρη γνωστική και 
κοινωνική συναισθηματική ανάπτυξη του κάθε παιδιού. Εκεί στοχεύει και το δικό μας 
πρόγραμμα σπουδών. 

 

Βασικές πληροφορίες 

To Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου μας βασίζεται σε σύγχρονες μεθόδους 
διδασκαλίας όπως: 

 Διαθεματική προσέγγιση 

 Ομαδοσυνεργατική μάθηση 

 Μέθοδος project 

 Βιωματική μάθηση 

 Παιγνιώδης τρόπος διδασκαλίας  

 

Σκοπός του Νηπιαγωγείου μας είναι να βοηθήσει τους μαθητές  μέσα σ΄ένα ασφαλές 
και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον να εξερευνήσουν τον κόσμο  με τις 
αισθήσεις, να δημιουργήσουν τις δικές τους ιδέες και να οικοδομήσουν βήμα-βήμα 
βασικές γνώσεις .  

 

Προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού και 
προσφέρουμε: 

 Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Πρόγραμμα σπουδών 
 Έμπειρους Νηπιαγωγούς 
 Συναισθηματική στήριξη – εξατομικευμένη προσέγγιση 
 Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό 
 Νέες τεχνολογίες 
 Εξωτερική αυλή – Εσωτερική αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
 Φαγητό 
 Αίθουσα ύπνου 
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Οι στόχοι μας 

Οι μαθητές: 

Δέχονται εξατομικευμένη φροντίδα και προσέγγιση χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με την 
Νηπιαγωγό 

Έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν τις ξεχωριστές ικανότητες και τις κλίσεις τους, οι οποίες 
αξιοποιούνται δημιουργικά από τη Νηπιαγωγό μέσα στην ομάδα 

Οδηγούνται στην κατάκτηση στόχων με την καθοδήγηση της Νηπιαγωγού 

 

Συναισθηματική Αγωγή – Ήπιες Δεξιότητες 

Συναισθηματική Αγωγή: Χτίζουμε την αυτοπεποίθησή τους, ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν την 
έννοια των ορίων και καλλιεργούν θετικά συναισθήματα. 
Αναπτύσσουν την συναισθηματική τους νοημοσύνη μέσα από 
δραστηριότητες που τα βοηθούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά 
τους και να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των άλλων. 

Κίνηση: Τελειοποιούμε τον έλεγχο του σώματος και καλλιεργούμε τους 
λεπτούς χειρισμούς, τον συντονισμό των χεριών, την χρήση 
μολυβιού. 

Συνεργασία: Συμμετέχουν στην οργάνωση του καθημερινού διδακτικού 
προγράμματος δρουν ομαδοσυνεργατικά και αρμονικά 

Κοινωνικοποίηση: Κοινωνικοποιούνται και μαθαίνουν να συνεργάζονται και να 
αλληλεπιδρούν δημιουργικά και με υπομονή με συνομηλίκους και 
ενήλικες δημιουργώντας φιλίες και σχέσεις εμπιστοσύνης. 

Ήπιες δεξιότητες: αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ενισχύοντας την κριτική τους σκέψη 
και αναπτύσσουν την δημιουργικότητά τους και τις κλίσεις τους 

 

Ακαδημαϊκή ανάπτυξη - Γνωστικές Δεξιότητες 

Εμπεδώνουν βασικές έννοιες για την ηλικία τους 

Λαμβάνουν πληροφορίες από πολλούς τομείς επιστημών (όπως Γλώσσα, Μαθηματικά, 
Λογοτεχνία, Φυσικές Επιστήμες, Τέχνες, Ιστορία, Βιολογία) 

Κάνουν την απαραίτητη προετοιμασία ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
του Δημοτικού. 
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ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΒΔΟΑΔΙΑΙΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ: 

ΓΛΩΣΣΑ 

1. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΟΜΙΛΙΑ/ΑΚΡΟΑΣΗ) 

Μαθαίνουν να διηγούνται/αφηγούνται /περιγράφουν/ επιχειρηματολογούν 

Εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο και αποκτούν σταδιακά φωνολογική 
επίγνωση 

Μαθαίνουν να κάνουν διάλογο 

2. (ΠΡΟ)ΓΡΑΦΗ – (ΠΡΟ)ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

 Μαθαίνουν να κατανοούν μια διήγηση, τους κανόνες ενός παιχνιδιού 

Απομνημονεύουν μικρά κείμενα /Εντοπίζουν μικρές λέξεις 

Αποκωδικοποιούν γράμματα (πεζά κεφαλαία) 

3. ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ  

Κατανοούν τη σημασία της γραφής ως μέσο επικοινωνίας και έκφρασης 

Κάνουν προσπάθειες αυθόρμητης γραφής και να ενθαρρύνονται να γράφουν 

4. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Έρχονται σε επαφή με κλασικά λογοτεχνικά κείμενα και ποιήματα κατάλληλα για την 
ηλικία τους 

5. ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

1. (ΠΡΟ)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Ερμηνεύουν γενικά στοιχεία του κόσμου μέσα από διαδικασίες παρατήρησης 
περιγραφής ,σύγκρισης, ταξινόμησης, αντιστοίχισης  

Κατακτούν έννοιες χρωμάτων, σχημάτων καθώς και χωροχρονικές έννοιες 

Κατανοούν και μαθαίνουν σταδιακά τους αριθμούς 

2. (ΠΡΟ)ΑΡΙΘΜΙΣΗ 

Κατακτούν τους αριθμούς κάνοντας τις πρώτες μαθηματικές πράξεις 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

Αυτοεξυπηρετούνται και αναπτύξουν αυτοεκτίμηση 

Αναπτύσσουν ικανότητες συνεργασίας και ομαδικού πνεύματος 

Αποδέχονται τη διαφορετικότητα  

Κατανοούν και να αναγνωρίζουν τη σημασία των ηθικών αξιών όπως φιλία, 
σεβασμός στο περιβάλλον, στα ζώα, στους άλλους, στον εαυτό τους 

Μαθαίνουν τους  βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής και τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς 

2. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

Κατανοούν την σημασία της ανακύκλωσης και μαθαίνουν να ανακυκλώνουν τα 
κατάλληλα υλικά 

Ευαισθητοποιούνται για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και αποκτούν 
περιβαλλοντική συνείδηση 

 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Διευρύνουν τις γνώσεις τους για τον ανθρώπινο οργανισμό, το ζωικό και φυτικό 
κόσμο  μέσα από την παρατήρηση/πειραματισμό   

Μαθαίνουν για τον κύκλο του νερού 

Αποκτήσουν γνώσεις  για μαγνήτες, πηγές ενέργειας μετεωρολογικά φαινόμενα … 



ΝΕΡΟΜΠΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΤΕΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

1. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

Χρησιμοποιούν την φαντασία τους και καλλιεργούν την δημιουργικότητα τους 

Σχεδιάζουν, ζωγραφίζουν, πλάθουν, πειραματίζονται σε πολλές τεχνικές και  
εκφράζονται με τον δικό τους μοναδικό τρόπο 

Γνωρίσουν  έργα τέχνης (μεγάλων ζωγράφων)   

2. ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 

Εκφράζονται με το ελεύθερο δραματικό παιχνίδι αναπτύσσοντας τη γλώσσα, την 
επικοινωνία και την έκφραση συναισθημάτων 

Οργανώνονται σε ομάδες και δημιουργούν ένα έργο (κατασκευή, κουκλοθέατρο 
χοροθεατρική παράσταση, καλλιτεχνικά δημιουργήματα) 

Αποκτούν θεατρική παιδεία και πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης 

3. ΜΟΥΣΙΚΗ 

Εξοικειώνονται με τον ρυθμό, τις μουσικές έννοιες και τα μουσικά όργανα 

Χρησιμοποιούν τα μουσικά όργανα και αναπαράγουν μουσικά ακούσματα 

Ακούν διάφορα είδη μουσικής, τα αναγνωρίζουν και εκφράζονται συναισθηματικά 
 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Αθλούνται εξελίσσοντας την κινητικότητα τους και τη σωματική τους δραστηριότητα 

Μαθαίνουν να σέβονται τους κανόνες των παιχνιδιών και να συνεργάζονται για την 
επίτευξη στόχων ως ομάδα 

Έρχονται σε επαφή με το Ολυμπιακό ιδεώδες 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – Η/Υ 

Έρχονται σε επαφή με τον υπολογιστή και τις κυριότερες μονάδες του προκειμένου 
να κατανοήσουν τη σωστή χρήση του και τη χρησιμότητα του πάντοτε μέσα σε ένα 
πλαίσιο κανόνων και αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
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ΑΓΓΛΙΚΑ 

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου έρχονται σε πρώτη επαφή με τα αγγλικά μέσω του 
παιχνιδιού με πλούσιο και κατάλληλο για την ηλικία τους οπτικοακουστικό υλικό και 
τεχνολογικά μέσα 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ που οργανώνονται στη διάρκεια της σχολικής περιόδου 
και στοχεύουν σε  

ΑΞΙΕΣ ΖΩΗΣ Να μάθουν τα παιδιά το «ΠΩΣ»  και όχι το «ΤΙ» να σκέφτονται Να 
αναπτύξουν τις ατομικές και κοινωνικές του δεξιότητες με έμφαση στη διαχείριση 
συναισθημάτων και στην επίλυση προβλημάτων  

ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ /ΘΕΑΤΡΟ 

Οργανώνουμε τις επισκέψεις  σε τρία στάδια  

α)προετοιμασία παιδιών για την επίσκεψη 

β)επίσκεψη     γ)δραστηριότητες μετά την επίσκεψη 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΥΖΩΙΑ 

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ME HΘΟΠΟΙΟΥΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ  ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΜΠΑΛΕΤΟ/ΡΥΘΜΙΚΗ 

ΜΙΝΙ-ΣΤΙΒΟΣ 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
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ΝΕΡΟΜΠΟΓΙΕΣ  ΚΑΙ  ΝΟΤΕΣ  – ΜΑΡΙΑ ΤΑΡΚΑΖΙΚΗ  


