Πόςο ςημαντικό είναι για κάθε παιδί να φοιτήςει δύο χρόνια ςτο νηπιαγωγείο;

Αγαπθτοί Γονείσ,
Ο κεμζλιοσ λίκοσ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ αλλά και ολόκλθρθσ τθσ εκπαιδευτικισ
πυραμίδασ, είναι το Νθπιαγωγείο.
Κάκε παιδί αποκτά τθν ταυτότθτά του ωσ μακθτισ ςταδιακά, χτίηοντασ χρόνο με το χρόνο
τθν προςωπικι του ςχολικι και ακαδθμαϊκι πορεία. Δφο χρόνια φοίτθςθσ ςτο Νθπιαγωγείο
εξαςφαλίηουν γερά και ιςχυρά κεμζλια για το οικοδόμθμα αυτισ τθσ εκπαιδευτικισ πορείασ.
Γιατί και πϊσ γίνεται αυτό;
Αρχικά, το πρόγραμμα που εφαρμόηεται ςτο Νθπιαγωγείο προβλζπει ζνα διάςτθμα ομαλισ
προςαρμογισ ςτο ςχολικό πλαίςιο ϊςτε να δίνεται θ δυνατότθτα και ο χρόνοσ που
απαιτείται ςε κάκε παιδί, να νοιϊςει αςφάλεια και εμπιςτοςφνθ, να γνωριςτεί με τα άλλα
παιδιά, να δθμιουργιςει ςχζςεισ και να αναπτφξει τισ ατομικζσ και κοινωνικζσ του
δεξιότθτεσ. Από τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ ζωσ και τθ λιξθ των δυο χρόνων φοίτθςθσ,
κάκε παιδί ενκαρρφνεται να διανφςει τθν διαδρομι και τθ διαδικαςία τθσ κοινωνικοποίθςισ
του.
Πϊσ; Μα φυςικά παίηοντασ!! Παίηοντασ παιχνίδια ατομικά, ομαδικά, οργανωμζνα ι
ελεφκερα, παιχνίδια κεατρικά, ψυχοκινθτικά, ςυμβολικά, γλωςςικά, μακθματικά,
επιτραπζηια, επιδαπζδια και παράλλθλα “διαβάηοντασ”, ηωγραφίηοντασ, κάνοντασ
καταςκευζσ κλπ.
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νθπιαγωγείου, είναι ζνα ανοικτό πρόγραμμα που δεν
περιορίηει αυςτθρά τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, αλλά αντίκετα, του επιτρζπει να ςχεδιάηει
δραςτθριότθτεσ μζςα από τισ οποίεσ όλοι οι μακθτζσ, ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ και τα
ενδιαφζροντά τουσ, κα μποροφν να ςυμμετζχουν δθμιουργικά. Για το λόγο αυτόν, κάκε
Νθπιαγωγείο, ακολουκϊντασ τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τισ παιδαγωγικζσ αρχζσ του
Αναλυτικοφ Προγράμματοσ, μπορεί να προςεγγίηει με πολλοφσ και διαφορετικοφσ τρόπουσ
τα γνωςτικά αντικείμενα τθσ γλϊςςασ, των μακθματικϊν, του περιβάλλοντοσ
(ανκρωπογενοφσ και φυςικοφ), των τεχνϊν, τθσ πλθροφορικισ και των τεχνολογιϊν,
δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο ρυκμό τθσ προςωπικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ του κάκε
παιδιοφ. Οι νθπιαγωγοί είναι εκπαιδευμζνοι, από τισ πανεπιςτθμιακζσ τουσ ςπουδζσ, να
ςχεδιάηουν και να υλοποιοφν ποικίλεσ διδακτικζσ πρακτικζσ για να προςεγγίςουν τα
γνωςτικά αντικείμενα του Αναλυτικοφ Προγράμματοσ, απαντϊντασ ςτισ διαφοροποιθμζνεσ
ανάγκεσ νθπίων και προνθπίων.
Για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν το εκπαιδευτικό ζργο, τισ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και
τισ διδακτικζσ πρακτικζσ που αξιοποιοφνται για τθν διδαςκαλία των γνωςτικϊν αντικειμζνων
του προγράμματοσ, παρακολουκοφν υποχρεωτικά επιμορφϊςεισ από τουσ Σχολικοφσ

Συμβοφλουσ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα από τθν ζναρξθ ζωσ τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ.
Επίςθσ ςυμμετζχουν ςε προαιρετικά ςεμινάρια, τα οποία ςτοχεφουν ςτθν διαρκι τουσ
εκπαίδευςθ/ επιμόρφωςθ και υποςτιριξθ ςτο κακθμερινό τουσ ζργο. Υποςτθρίηονται
επιπλζον, από τουσ υπευκφνουσ ςχολικϊν δραςτθριοτιτων ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν
υλοποίθςθ προγραμμάτων αγωγισ υγείασ, περιβαλλοντικισ και πολιτιςτικισ εκπαίδευςθσ.
Πολλά είναι τα Νθπιαγωγεία που υλοποιοφν προγράμματα e-twining και ςυμμετζχουν ςε
ευρωπαϊκά προγράμματα και ςε επιμορφωτικά προγράμματα που ςχεδιάηονται από το
Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ και από άλλουσ φορείσ του Υπουργείου Παιδείασ.
Εξαιρετικά ςθμαντικι είναι θ ςυνεργαςία των νθπιαγωγϊν με τουσ δαςκάλουσ τθσ Α’ Τάξθσ
του Δθμοτικοφ Σχολείου, για το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι προγραμμάτων, δράςεων και
εκδθλϊςεων που διευκολφνουν τθν ομαλι μετάβαςθ από το Νθπιαγωγείο ςτο Δθμοτικό.
Ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ είναι και θ ςυςτθματικι ςυνεργαςία τουσ με τουσ γονείσ των μακθτϊν
τουσ, τουσ οποίουσ φροντίηουν να εμπλζκουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία με πολλοφσ
τρόπουσ.
Τα παιδιά με ιδιαίτερεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ υποςτθρίηονται από τα Κζντρα Διάγνωςθσ
Διαφοροδιάγνωςθσ και Υποςτιριξθσ (ΚΕΔΔΥ) και από τουσ Σχολικοφσ Συμβοφλουσ Ειδικισ
Αγωγισ, οι οποίοι εποπτεφουν τα Τμιματα Ζνταξθσ που λειτουργοφν ςτα Νθπιαγωγεία.
Προβλζπεται επίςθσ Παράλλθλθ Στιριξθ, κακϊσ και Ειδικό Βοθκθτικό Προςωπικό, ϊςτε να
πλαιςιϊνονται με εξατομικευμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τα παιδιά που το χρειάηονται,
χωρίσ να επιβαρφνονται οικονομικά οι οικογζνειεσ.
Η δεφτερθ χρονιά φοίτθςθσ ςτο Νθπιαγωγείο βρίςκει τα παιδιά εξοικειωμζνα με το
εκπαιδευτικό πλαίςιο, οπότε υπάρχει μπροςτά τουσ ζνασ ακόμθ χρόνοσ που κα τα βοθκιςει
να εξελίξουν περιςςότερο τισ δυνατότθτζσ τουσ ςε όλα τα επίπεδα. Προςωπικά
ενδυναμωμζνα, τα νιπια ζχουν εμπεδϊςει τουσ ρυκμοφσ και τουσ κανόνεσ τθσ ομάδασ και
μποροφν πλζον να παίηουν ζναν διαμεςολαβθτικό και υποςτθρικτικό ρόλο για τα μικρότερα
παιδιά, τα προνιπια, αναπτφςςοντασ τθν αυτοεκτίμθςθ και τθν αυτοπεποίκθςι τουσ. Ζχουν
μάκει πωσ να μακαίνουν και μποροφν να το δείξουν και ςτα μικρότερα παιδιά τθσ ομάδασ
τουσ. Το ζνα παιδί γίνεται ςκαλοπάτι για τθ μάκθςθ και τθν εξζλιξθ του άλλου. Είναι μια
αλλθλεπιδραςτικι διαδικαςία που τθν χαίρονται πολφ τόςο τα νιπια όςο και τα προνιπια.
Ολοκλθρϊνοντασ δυο χρόνια φοίτθςθσ ςτο Νθπιαγωγείο, τα παιδιά ζχουν κατακτιςει
ζννοιεσ, ζχουν μάκει να αγαποφν τα βιβλία και να δθμιουργοφν ιςτορίεσ, ζχουν μάκει
ιςτορικά και πολιτιςμικά γεγονότα, ζχουν μάκει να αγαποφν και να φροντίηουν το
περιβάλλον και ζχουν κατακτιςει μια ςειρά από δεξιότθτεσ όπωσ να γράφουν το όνομά
τουσ, να ςυντάςςουν προςκλιςεισ για τισ γιορτζσ, να γράφουν ευχζσ για τουσ γονείσ και τουσ
φίλουσ τουσ, να μετροφν και να κάνουν υπολογιςμοφσ και να χρθςιμοποιοφν δθμιουργικά
τον θλεκτρονικό υπολογιςτι.
Τι είναι όμωσ το ςθμαντικότερο που μακαίνουν τα παιδιά ςτο Νθπιαγωγείο; Μακαίνουν τον
ίδιο τουσ τον εαυτό. Μακαίνουν πωσ να αναγνωρίηουν και να εκφράηουν τα ςυναιςκιματα
και τισ ςκζψεισ τουσ, πωσ να διαχειρίηονται τισ δφςκολεσ ςυναιςκθματικζσ καταςτάςεισ που

βιϊνουν ( κυμό, φόβο, απϊλεια, αναμονι, ηιλεια), πωσ να διατυπϊνουν ερωτιματα, πωσ
να εκφράηουν τισ ιδζεσ τουσ, πωσ να ςκζφτονται για να λφνουν τα προβλιματα που
αντιμετωπίηουν, πωσ να ςυνυπάρχουν χωρίσ να πλθγϊνουν και να ςτεναχωροφν τουσ
άλλουσ, πωσ να κάνουν φίλουσ και πωσ να τροποποιοφν τισ ςυμπεριφορζσ που δεν δίνουν
χαρά και ικανοποίθςθ ςτα ίδια και ςτουσ φίλουσ τουσ. Μακαίνουν πωσ να μακαίνουν και
πωσ να ηουν με αγάπθ και ςεβαςμό ςτο περιβάλλον τουσ.
Όλα τα παραπάνω, που αποτελοφν βαςικά κεμζλια για τθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ
του κάκε παιδιοφ και είναι ιςχυροί παράγοντεσ όχι μόνο για τθν ομαλι προςαρμογι του
ςτθν επόμενθ ςχολικι βακμίδα, αλλά και για τθν ίδια του τθν επιτυχία ςτθ ηωι, χτίηονται
αβίαςτα ςε ζνα ςχολικό περιβάλλον αςφάλειασ και εμπιςτοςφνθσ που παρζχει το
Νθπιαγωγείο.
«Όςα πραγματικά πρζπει να ξζρω για το πωσ να ηω, τι να κάνω και πωσ να είμαι, τα ζμακα
ςτο νθπιαγωγείο. Η ςοφία δε βριςκόταν ςτθν κορυφι του ςχολικοφ βουνοφ, αλλά εκεί, ςτα
βουναλάκια από άμμο, ςτο νθπιαγωγείο» (Robert Fulghum, 2010).
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