
 

 

 

  

Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί στο Νηπιαγωγείο: Γλώσσα-Μαθηματικά-

Φυσικές Επιστήμες-Δημιουργία-Έκφραση-Νέες Τεχνολογίες 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019  ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Ένα πρακτικό πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης για όσους 

εργάζονται στην Προσχολική Αγωγή 
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Εξάμηνο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: 

Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί στο Νηπιαγωγείο: 
Γλώσσα-Μαθηματικά-Φυσικές Επιστήμες-
Δημιουργία-Έκφραση-Νέες Τεχνολογίες 

Διάρκεια: 6 μήνες (αναλογία σε ώρες 120)   

Ημέρες & ώρες μαθημάτων: 2 Τετάρτες το μήνα (19:00-22:00)  

E-learning course: 6 (Η παρακολούθηση είναι ασύγχρονη και γίνεται μέσα από τη 
διαδικτυακή πλατφόρμα του ΑΙΕ) 

 
Ημερομηνίες Υποχρεωτικών Μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 

1.  Συνάντηση 1η Τετάρτη 23/01/19 (19:00-22:00)   

2.  Συνάντηση 2η Τετάρτη 06/02/19 (19:00-22:00)  

3.  Συνάντηση 3η Τετάρτη 20/02/19 (19:00-22:00)  

4.  Συνάντηση 4η Τετάρτη 06/03/19 (19:00-22:00)   

5.  Συνάντηση 5η Τετάρτη 20/03/19 (19:00-22:00)  

6.  Συνάντηση 6η Τετάρτη 03/04/19 (19:00-22:00)  

7.  Συνάντηση 7η Τετάρτη 17/04/19 (19:00-22:00)  

8.  Συνάντηση 8η Τετάρτη 15/05/19 (19:00-22:00)  

9.  Συνάντηση 9η Τετάρτη 29/05/19 (19:00-22:00)  

10.  Συνάντηση 10η Τετάρτη 05/06/19 (19:00-22:00) 
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Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος 

1. Συνάντηση 1η Τετάρτη 23/01/19 (19:00-22:00)   

Γενική Διδακτική, Διδακτική με Νέες Τεχνολογίες, Μέθοδος Project 

Η διδακτική είναι ένας τομέας της παιδαγωγικής που σχετίζεται με την έντεχνη διάχυση 

πληροφοριών στους μαθητές ή τους επιμορφούμενους.  Είναι σημαντική ως διαδικασία για 

τη διαμόρφωση της γνώσης. Ο τρόπος, η μεθοδολογία και τα μέσα που χρησιμοποιούνται 

στη διδακτική αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, διότισυμβάλλουν στην ενίσχυση του 

διδακτικού έργου. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός μέσα σε ένα περιβάλλον πληροφοριών 

καλείται να επιλέξει πληροφορίες που είναι κατάλληλες για τους μαθητές ή τους 

επιμορφούμενους. Η επιλογή δεν είναι τυχαία, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει θεωρητική 

επάρκεια και να διευθετήσει μεθοδικά το εκπαιδευτικό του υλικό, προκειμένου να 

συμβάλλει στη μεταβίβαση της γνώσης. Τα παγκοσμιοποιημένα δίκτυα πληροφοριών και ο 

νέος επικοινωνιακός λόγος διαμορφώνουν νέα δεδομένα στην οργάνωση των γνωστικών 

τομέων αλλά και στον τρόπο παρουσίασης και μετάδοσης των πληροφοριών. Σήμερα, οι 

μαθητές ή οι επιμορφούμενοι έρχονται σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες που ως υλικό και 

κώδικας επικοινωνίας τους διαπλάθουν και δομούν πεδία αντίληψης και κατανόησης. 
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2.  Συνάντηση 2η Τετάρτη 06/02/19 (19:00-22:00)  

Γλώσσα στο Νηπιαγωγείο Ι 

3.  Συνάντηση 3η Τετάρτη 20/02/19 (19:00-22:00)  

Γλώσσα στο Νηπιαγωγείο ΙΙ 

4.  Συνάντηση 4η Τετάρτη 06/03/19 (19:00-22:00)   

Το πρόγραμμα της Γλώσσας για το Νηπιαγωγείο στηρίζεται στην άποψη ότι η γνώση και 

η γλώσσα οικοδομούνται σταδιακά, μέσα από επικοινωνιακές σχέσεις υποστηρικτικού 

χαρακτήρα. Για τη σύνταξη του συγκεκριμένου προγράμματος ελήφθησαν υπόψη τα 

πορίσματα ερευνών και μελετήθηκαν τα σχετικά µε τη γλώσσα προγράμματα και άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών. Σ αυτά τονίζεται ιδιαίτερα ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να 

διαδραματίσει το Νηπιαγωγείο στην πρόληψη της σχολικής αποτυχίας, η οποία στις 

μικρές ηλικίες συνδέεται κατά κύριο λόγο µε την έλλειψη εξοικείωσης του παιδιού µε 

εκφάνσεις της γλώσσας που έχουν σχέση µε το γραπτό λόγο.  

Τι θα κάνουμε στην ενότητα «Γλώσσα»:  

 Σχεδιασμό και ανάπτυξη γλωσσικών δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής 

ηλικίας 

 Η μαθησιακή περιοχή της γλώσσας στο νέο (πιλοτικό) πρόγραμμα σπουδών του 

νηπιαγωγείου 

 Φωνολογική ευαισθητοποίηση στο νηπιαγωγείο 

 Αναδυόμενος γραμματισμός 

 Ανάγνωση στις γωνιές του νηπιαγωγείου 

 Αναγνωστικά συμβάντα στην καθημερινότητα  

 Η γωνιά της βιβλιοθήκης 

 Συμβολικό παιχνίδι και γλώσσα 
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Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο Ι 

5.  Συνάντηση 5η Τετάρτη 20/03/19 (19:00-22:00)  

Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο ΙΙ 

6.  Συνάντηση 6η Τετάρτη 03/04/19 (19:00-22:00)  

 

Τα μικρά παιδιά διαμορφώνουν, τροποποιούν και δομούν ιδέες με τη συνεχή αλληλεπίδραση 

με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Αναπτύσσουν απλές μαθηματικές δεξιότητες με την 

εφαρμογή των ιδεών τους σε καθημερινές πράξεις και προβλήματα. Χειρίζονται απλές 

μαθηματικές έννοιες για να αντιληφθούν τη λογική καθημερινών πράξεων και προβλημάτων, 

ρωτούν γύρω από σχέσεις, σχέδια και ακολουθίες.  

Σκοπός του προγράμματος των Μαθηματικών για το Νηπιαγωγείο είναι να υποβοηθήσει τα 

παιδιά μέσα από βιωματικές καταστάσεις να επεκτείνουν τις πρώτες μαθηματικές γνώσεις 

τους και να εφαρμόζουν οικείες μαθηματικές δομές σε νέες καταστάσεις. Να επεξεργάζονται 

και να αξιοποιούν νέα δεδομένα, να συγκρίνουν και να μετασχηματίζουν απλές σχέσεις και 

διαδικασίες με τη δοκιμή και τον έλεγχο. Να ενδιαφέρονται να επινοούν και να επιλύουν 

προβλήματα και να αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία . Κατά τη διαδικασία επίλυσης 

προβλημάτων, ομαδικά και ατομικά, τα παιδιά αναπτύσσουν ειδικές ικανότητες όπως να 

συγκρίνουν και να συσχετίζουν αντικείμενα, να αντιλαμβάνονται κάποιες ιδιότητες, σχέσεις 

και συνδυασμούς και τέλος να μετρούν και να αναγνωρίζουν απλά σχήματα στο περιβάλλον.  

Τι θα κάνουμε στην ενότητα «Μαθηματικά»:  

 Συστήματα 

 Ταξινόμηση 

 Χώρο-Χρόνο 

 Σχήματα 

 Μοτίβα 
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Παιδί και Περιβάλλον Ι 

7. Συνάντηση 7η Τετάρτη 17/04/19 (19:00-22:00)  

Παιδί και Περιβάλλον ΙΙ 

8.  Συνάντηση 8η Τετάρτη 15/05/19 (19:00-22:00)  

Η Μελέτη Περιβάλλοντος στο Νηπιαγωγείο είναι πλαίσιο δράσης και αλληλεπίδρασης 

άρρηκτα συνδεδεμένο με τα βιώματα των παιδιών. Μέσα σε ένα ελκυστικό, κατάλληλα 

διαμορφωμένο και εμπλουτισμένο μαθησιακά περιβάλλον διαρκούς αλληλεπίδρασης μέσα 

στην τάξη ή και στο άμεσο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον έξω από την τάξη, 

προετοιμάζονται και πραγματοποιούνται ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες. Αυτές οι 

δραστηριότητες ξεκινούν από τις ανάγκες και τις γνώσεις των παιδιών, ενεργοποιούν τη 

δημιουργικότητα, την ανταλλαγή ιδεών και οδηγούν σε νέες γνώσεις.  

Η Μελέτη Περιβάλλοντος στο Νηπιαγωγείο συνδέεται άρρηκτα με τη διαδικασία μάθησης 

εφόσον αφορά την προσέγγιση θεμάτων που ενδιαφέρουν τα παιδιά. Τα παιδιά επιλέγουν 

τρόπους, υλικά και μέσα προκειμένου να μελετήσουν πράγματα, φαινόμενα και γεγονότα.  

Βασικές γνώσεις και διαδικασίες από το χώρο των Φυσικών Επιστημών της, Γεωγραφίας, 

Ιστορίας, Θρησκευτικών, έννοιες της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής καθώς και στοιχεία 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Κυκλοφοριακής Αγωγής προσεγγίζονται 

διαθεματικά μέσα από δραστηριότητες που αφορούν τη Μελέτη Περιβάλλοντος. Ακόμα 

απλές έννοιες από τα Μαθηματικά και δραστηριότητες από τη Δημιουργία και Έκφραση 

εμπλέκονται αβίαστα. Παράλληλα εμπλουτίζεται η Γλώσσα, αναπτύσσεται η Επικοινωνία και 

αξιοποιείται στον ανάλογο βαθμό η Τεχνολογία.  

Οι επιδιώξεις, το περιεχόμενο και οι ενδεικτικές δραστηριότητες της Μελέτης Περιβάλλοντος 

για το Νηπιαγωγείο αναπτύσσονται γύρω από δυο άξονες:  

 i. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ  

 ii. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ  

Τι θα κάνουμε στην ενότητα «Παιδί 
και Περιβάλλον»:  

 Πειράματα 

 Ρομποτική 

 Αγωγή Υγείας 
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Παιδί και Δημιουργία-Έκφραση 

9.  Συνάντηση 9η Τετάρτη 29/05/19 (19:00-22:00)  

Εικαστικά 

Βασική εισαγωγή στο αντικείμενο της διδασκαλίας των Εικαστικών και άλλων δημιουργικών 

προσεγγίσεων στα πλαίσια οποιουδήποτε μαθήματος (διαθεματική προσέγγιση), μέσα από 

ιδέες για φορμάτ μαθημάτων με συνδυασμό θεωρίας και πράξης, ξενάγησης και βιωματικής 

μάθησης, ομαδικής εργασίας, αλλά και εξερεύνηση των μεθόδων δημιουργίας ενός γόνιμου 

περιβάλλοντος για ανάλυση των έργων των μαθητών, δημιουργικό χτίσιμο ομαδικού 

πνεύματος, ανατροφοδότηση και σχολιασμό, αλλά και ενδυνάμωση των μαθητών για 

συνέχιση της δημιουργίας και εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Το σεμινάριο αποτελείται από 

θεωρητικό μέρος, όπου με παραδείγματα και μεθοδολογία αναλύεται ένα άρτιο μάθημα 

εικαστικών, αλλά και πρακτικό μέρος καθώς, στη συνέχεια, περιπλανιόμαστε πρακτικά σε 

κινήματα, τεχνικές και τεχνοτροπίες που μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικά παραδείγματα 

διδασκαλίας και απόκτησης δεξιοτήτων των μαθητών. 

Τι θα κάνουμε στην ενότητα «Εικαστικά»:  

Δημιουργία ενός εργαστηρίου εικαστικών στο Νηπιαγωγείο: Υλικά, μέσα, χώρος κ.α. 
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10. Συνάντηση 10η Τετάρτη 05/06/19 (19:00-22:00) 

Θέατρο-Δραματοποίηση 

Το θεατρικό παιχνίδι καταργεί τις ανταγωνιστικές σχέσεις, την αντίθεση του ικανού και του 

μη ικανού, της επιτυχίας και της αποτυχίας. Μέσω του θεατρικού παιχνιδιού το παιδί 

συνεργάζεται, μαθαίνει να λειτουργεί συλλογικά και αισθάνεται πάντα χρήσιμο και 

απαραίτητο στην ομαδική διαδικασία άρα κατ΄ επέκταση νιώθει ικανό άξιο και με 

αυτοπεποίθηση. 

Τι θα κάνουμε στην ενότητα «Θέατρο-Δραματοποίηση»:  

Θεατρικές Δραστηριότητες με αφορμή ένα παραμύθι και ένα μύθο.  
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Επιμορφωτές, Επιστημονικοί Συνεργάτες και Συγγραφείς του Εκπαιδευτικού Υλικού 

 Κρόκου Ζωή, Δασκάλα, ΜΑ Γλώσσας, Δρ. Ειδικής Παιδαγωγικής 
 Μάμιδα Στέλα, Δασκάλα, Ειδική Παιδαγωγός 
 Κωνσταντοπούλου Δέσποινα, Δασκάλα 
 Σπυρόπουλος Γεώργιος, Νηπιαγωγός, MSc Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά 

Συστήματα  
 Γιάννου Ρωξάνη, Εικαστικός-Εμψυχώτρια Εικαστικών Εργαστηρίων 
 Ξανθή Ταβουλαρέα, Ηθοποιός-Εμψυχώτρια Θεατρικού Παιχνιδιού 

Ποιοι Μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα  

Νηπιαγωγοί---Βρεφονηπιαγωγοί---Απόφοιτοι ΙΕΚ Προσχολικής Αγωγής---Φοιτητές 
(αντίστοιχων επιστημονικών ειδικοτήτων)---- 

 

Οι Παροχές του Προγράμματος με μια ματιά 

1. Βεβαίωση Εξειδίκευσης (120 ώρες). Η βεβαίωση παρέχεται από το Κέντρο Δια Βίου 

Μάθησης του ΑΙΕ. Tο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης με το διακριτικό τίτλο "Βασιλική 

Μιχαλοπούλου Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1" λειτουργεί σύμφωνα  με τις κείμενες 

διατάξεις και έχει πιστοποιηθεί με την υπ. αρ. 2100587 άδεια από τον ΕΟΠΠΕΠ, 

εποπτευόμενο οργανισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων. 

2. Ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα Σεμινάρια του ΑΙΕ από τον Ιανουάριο έως και τον 

Ιούνιο του 2019  

3. Σημειώσεις και e-book 

4. Απεριόριστη χρήση της βιβλιοθήκης του ΑΙΕ  

5. Έκπτωση 15% σε όλα τα βιβλία και το εκπαιδευτικό υλικό του βιβλιοπωλείου του 

ΑΙΕ 

Διαδικασία Εγγραφής και Δίδακτρα 

Δίδακτρα: 400€ (καταβάλλονται σε 5 ισόποσες δόσεις των 80€ ή εφάπαξ με την εγγραφή 

και με έκπτωση100€, (τελικό ποσό 300€) 

Ανεργοι: 350€, φοιτητές: 350€, πολύτεκνοι: 350€, ΑμΕΑ: 350€ (καταβάλλονται σε 5 

ισόποσες δόσεις των 700€ ή εφάπαξ με την εγγραφή) 

Δικαιολογητικά 

Αίτηση, απλή φωτοτυπία ταυτότητας και απλή φωτοτυπία 
πτυχίου ή απλή φωτοτυπία βεβαίωσης φοίτησης (για τους 
φοιτητές)  

Εγκαταστάσεις: Μενεμένης 5 Νέα Ιωνία Αττική 

www.anoikto.edu.gr   info@anoikto.edu.gr  

Τηλ. 2103846930  --- SMS 6986809035  

http://www.anoikto.edu.gr/
mailto:info@anoikto.edu.gr

