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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

 
 Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού 

Προγράµµατος Σπουδών του Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης 

του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε ειδίκευση στην Προσχολική Παιδαγωγική. Για τις 

ανάγκες της ερευνητικής αυτής εργασίας µελετήσαµε τις απόψεις των νηπιαγωγών 

για τη ∆ιαθεµατική Προσέγγιση και για το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο. 

 Η ιδέα για τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας προέκυψε µετά από συζήτηση µε 

τον επιβλέποντα καθηγητή µου και µε συναδέλφους, που τους απασχολούσε ιδιαίτερα 

η αντικατάσταση του Α.Π.’89 µε το ∆.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο, που βασίζεται 

στη ∆ιαθεµατική Προσέγγιση. 

 Στο σηµείο αυτό θεωρώ χρέος µου να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα 

καθηγητή µου κ. Οικονοµίδη Βασίλειο για την πολύτιµη βοήθειά του και τη συνεχή 

υποστήριξή του. Ευχαριστώ επίσης το Στράτο µου και την ‘αδερφή’ µου Χρυσούλα 

Κουταλά που, όταν ‘ ξεχνιόµουν’ στην πορεία της διπλωµατικής, φρόντιζαν να µε 

επαναφέρουν σε τάξη και να µου θυµίζουν πόσο µε αγαπούν και µε στηρίζουν. Τέλος 

ευχαριστώ τις νηπιαγωγούς που δέχτηκαν να συµπληρώσουν τα ερωτηµατολόγια, 

αλλά και όλους όσους µε βοήθησαν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αδαµαντία Λιουδάκη    
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Περίληψη εργασίας 

 

 

 Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως θέµα της τις «Απόψεις των 

νηπιαγωγών για τη ∆ιαθεµατική Προσέγγιση και για το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο, που πρόκειται να 

αντικαταστήσει το ισχύον Α.Π.’89. Ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας 

είναι διπλός: α) να µελετήσει τις απόψεις των νηπιαγωγών του νοµού Ρεθύµνου για 

τη διαθεµατική προσέγγιση και για το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων 

Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) του νηπιαγωγείου και β) να διαπιστώσει αν οι απόψεις αυτές 

για τη διαθεµατική προσέγγιση επηρεάζονται από:     

1) Τις βασικές σπουδές των νηπιαγωγών 

2) Την επιµόρφωση και τις άλλες σπουδές τους 

3) Τα έτη διδακτικής υπηρεσίας 

4) Την παρακολούθηση σεµιναρίων για την εφαρµογή του 

διαθεµατικού προγράµµατος. 

Το βασικό εργαλείο για τη συλλογή των ερευνητικών µας δεδοµένων ήταν το 

ερωτηµατολόγιο για τις ‘ Απόψεις των νηπιαγωγών για τη διαθεµατική προσέγγιση 

και για το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών του νηπιαγωγείου 

(∆.Ε.Π.Π.Σ.)’. Το ερωτηµατολόγιο, το οποίο παρατίθεται στο Παράρτηµα της 

παρούσας εργασίας, αποτελείται από δύο µέρη: το πρώτο µέρος περιλάµβανε 

δηµογραφικές ερωτήσεις σχετικές µε τα προσωπικά στοιχεία των υποκειµένων. Στο 

δεύτερο µέρος  καλούνται τα υποκείµενα να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά 

µε θέµατα διαθεµατικής προσέγγισης ∆.Ε.Π.Π.Σ. στο νηπιαγωγείο. Τα υποκείµενα 

έπρεπε να δηλώσουν το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας τους µε την καθεµία από 

αυτές επιλέγοντας µία απάντηση από την 5βάθµια ισοδιαστηµική κλίµακα Likert. Οι 

βαθµοί της κλίµακας  Likert ήταν οι ακόλουθοι: 1=συµφωνώ απολύτως, 2=συµφωνώ, 

3=δεν είµαι βέβαιος, -η, 4=διαφωνώ, 5=διαφωνώ απολύτως. 

Η έρευνά µας διεξήχθη κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2004 σε όλα τα 

νηπιαγωγεία του Νοµού Ρεθύµνου. Πριν από την τελική επίδοση του Νηπιαγωγείου 

έγινε η πιλοτική εφαρµογή του σε έναν αριθµό υποκειµένων που υπηρετούσαν ως 

αποσπασµένες νηπιαγωγοί του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Ο πληθυσµός και το δείγµα της παρούσας έρευνας είναι οι νηπιαγωγοί που 

υπηρετούσαν σε δηµόσια νηπιαγωγεία σε όλο το Νοµό Ρεθύµνου κατά το σχολικό 
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έτος 2003-2004. Αποφασίσαµε να στείλουµε ερωτηµατολόγια σε όλες τις 

νηπιαγωγούς του Νοµού, µια και ο συνολικός αριθµός τους ήταν µόλις 125 άτοµα. 

 Η ανάλυση των δεδοµένων της έρευνάς µας έγινε µε το στατιστικό 

πρόγραµµα SPSS, ενώ από την ερµηνεία προκύπτει ότι οι νηπιαγωγοί πρέπει να 

ενηµερωθούν επαρκώς πάνω στη ∆ιαθεµατική Προσέγγιση και το ∆.Ε.Π.Π.Σ. , πριν 

κληθούν να το εφαρµόσουν επίσηµα.   
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Εισαγωγή 

 

 Το ενδιαφέρον για τη ∆ιαθεµατική Προσέγγιση ολοένα και αυξάνεται στις 

µέρες µας, ιδιαίτερα µετά τη σύνταξη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Ενιαίου 

∆ιαθεµατικού Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο, 

που πρόκειται να αντικαταστήσει το Αναλυτικό Πρόγραµµα του 1989. Οι νηπιαγωγοί 

που θα κληθούν να το εφαρµόσουν δεν είναι βέβαιο ότι έχουν ενηµερωθεί επαρκώς 

πάνω σε αυτό και ότι θα φανούν αποτελεσµατικοί κατά την εφαρµογή του.  

 Με τον όρο ∆ιαθεµατική Προσέγγιση αναφερόµαστε στη µέθοδο που 

καταργεί τη διδασκαλία διδακτικών αντικειµένων και στη θέση τους βάζει τη 

διδασκαλία θεµάτων , που άπτονται των ενδιαφερόντων των παιδιών. Πρόκειται για 

µία καθαρά παιδοκεντρική µέθοδο, που στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης στη 

χώρα µας εκφράζεται µε τη µέθοδο των Σχεδίων Εργασίας (µέθοδος Project) και το 

∆.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο. Επίσης µε τα Αναλυτικό Πρόγραµµα του 1989 

καταργήθηκε η Ενιαία Συγκεντρωτική ∆ιδασκαλία στη χώρα µας, που στην πιο 

ελεύθερη µορφή της έµοιαζε µε τη ∆ιαθεµατική Προσέγγιση.  

 Η ∆ιαθεµατική Προσέγγιση είναι µία µέθοδος που υποβοηθεί τη δηµιουργική 

ικανότητα των νηπίων και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, σέβεται τις ανάγκες, τα 

ενδιαφέροντα και την πρωτοβουλία των παιδιών, ενώ αλλάζει τον τρόπο διδασκαλίας 

και µάθησης στο νηπιαγωγείο. Παράλληλα όµως κρίνεται απαραίτητη η 

προετοιµασία όλων όσων εµπλέκονται στη µαθησιακή διαδικασία, πριν από τη 

γενικευµένη εφαρµογή της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης  µε τη µορφή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Συγκεκριµένα χρειάζεται η πειραµατική 

εφαρµογή του προγράµµατος, η ενηµέρωση των νηπιαγωγών και η έκδοση 

υποστηρικτικού υλικού µε βάση τη διαθεµατική προσέγγιση.  

  Μετά από ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας δε βρέθηκαν έρευνες στη 

χώρα µας που να µελετούν τις γνώσεις των νηπιαγωγών για τη διαθεµατική 

προσέγγιση γενικά και ειδικά για το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων 

Σπουδών για το νηπιαγωγείο, ενώ αρκετές υπάρχουν που αναφέρονται σε διδακτικά 

και άλλα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί. Επειδή είναι ιδιαίτερα 

χρήσιµο να γνωρίζουµε τις γνώσεις των νηπιαγωγών πριν κληθούν να εφαρµόσουν τη 

συγκεκριµένη µέθοδο και το ∆.Ε.Π.Π.Σ για το νηπιαγωγείο, αποφασίσαµε να 

διεξάγουµε την παρούσα έρευνα.  
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 Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας ερευνητικής εργασίας γίνεται αναφορά 

στους βασικούς σταθµούς διδακτικών προσεγγίσεων στο χώρο της προσχολικής 

αγωγής. Συγκεκριµένα γίνεται αναφορά στο παιδαγωγικό σύστηµα του Froebel, στη 

µέθοδο της Μ. Μοντεσσορι, στο πρόγραµµα των Camii-Devries, στην παιδαγωγική 

σχολή τα Bank Street, στις Αναπτυξιακά Κατάλληλες Πρακτικές, στη διδακτική 

µέθοδο του Reggio Emilia και στη ∆ιαθεµατική Προσέγγιση. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι µορφές διαθεµατικής προσέγγισης στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Οι µορφές αυτές είναι η Ενιαία Συγκεντρωτική 

∆ιδασκαλία, η µέθοδος των Σχεδίων Εργασίας, το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραµµάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο και η Ευέλικτη Ζώνη. Αναφέρονται τα 

βασικά χαρακτηριστικά αυτών των µεθόδων, καθώς και ο τρόπος εφαρµογής τους 

στην προσχολική εκπαίδευση. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται έρευνες που σχετίζονται µε το θέµα µας 

και που αναφέρονται στις απόψεις των νηπιαγωγών για διδακτικές µεθόδους και 

διδακτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. 

 Ακολουθεί το κεφάλαιο 4 που µιλάει για το σκοπό διεξαγωγής της παρούσας 

έρευνας, ενώ δίνει σαφείς ορισµούς εννοιών που σχετίζονται µε αυτή. 

 Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η µεθοδολογία της έρευνας. 

Συγκεκριµένα εξηγείται η επιλογή της ερευνητικής µεθόδου, ο σχεδιασµός και η 

διεξαγωγή της. Επίσης αναφέρονται στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσµό και το 

δείγµα της έρευνας. 

 Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής παρουσίαση των αποτελεσµάτων της 

έρευνας και στο έβδοµο ακολουθεί η συζήτησή τους.  

 Στο όγδοο κεφάλαιο αναφέρονται τα συµπεράσµατα της παρούσας 

ερευνητικής εργασίας και στο ένατο κεφάλαιο βρίσκονται οι περιορισµοί της 

έρευνας, καθώς και κάποιες προτάσεις για µελλοντικές ερευνητικές εργασίες. Τέλος 

ακολουθεί το παράρτηµα και η βιβλιογραφία.   
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Α. Θεωρητικό Υπόβαθρο της Έρευνας 

 

Κεφάλαιο 1 

Βασικοί σταθµοί διδακτικών προσεγγίσεων στο χώρο της προσχολικής 

παιδαγωγικής 

 

 Στη συνέχεια θα αναφερθούµε ακροθιγώς στις διδακτικές προσεγγίσεις που 

εφαρµόστηκαν στο χώρο της προσχολικής αγωγής. Συγκεκριµένα γίνεται αναφορά 

στα παιδαγωγικά συστήµατα του Froebel, της Montessori, στο πρόγραµµα των Camii 

– Devries, στο αναπτυξιακό – αλληλεπιδραστικό πρόγραµµα της Bank Street, στις 

Αναπτυξιακά Κατάλληλες Πρακτικές, στη µέθοδο που εφαρµόζεται στα σχολεία του 

Regio Emilia και στη ∆ιαθεµατική Προσέγγιση. Η αναφορά στις συγκεκριµένες 

διδακτικές προσεγγίσεις κρίνεται απαραίτητη για τους σκοπούς που εξυπηρετεί η 

παρούσα ερευνητική εργασία, µια και πρέπει να γίνει µια αναφορά στην εξελικτική 

πορεία που οδήγησε στη ∆ιαθεµατικότητα  Επίσης κάποιες από αυτές τις διδακτικές 

προσεγγίσεις παρουσιάζουν αρκετές οµοιότητες µε τη ∆ιαθεµατική Προσέγγιση.   

 

 

 1.1 Το παιδαγωγικό σύστηµα του Froebel 

 

 O παιδαγωγός F. Froebel, που επηρεάστηκε πολύ από τις ιδέες του E. 

Pestalozzi, ίδρυσε το 1840 στο Blankenburg  ένα ίδρυµα για την περίθαλψη των 

νηπίων, το «νηπιακό κήπο» (Kindergarten). Σε αυτό το χώρο βρήκαν εφαρµογή οι 

παιδαγωγικές ιδέες του Froebel και κυριαρχούσαν τα τραγούδια, το παιχνίδι και 

πολλές άλλες παιγνιώδεις δραστηριότητες. Η παιδαγωγική θέση του βασιζόταν στο 

έµφυτο δυναµικό του παιδιού και το σχολείο είχε ως στόχο του την καλλιέργεια 

αυτού του δυναµικού. Κατά τον Froebel η συστηµατική αγωγή του παιδιού είναι 

απαραίτητο να βασίζεται στο παιχνίδι και για αυτό το λόγο η φραιµπελιανή µέθοδος 

έχει κατεξοχήν παιγνιώδη µορφή .  Η παιδική ενεργητικότητα εξωτερικεύεται µόνο 

στο παιχνίδι , το οποίο συµβάλλει αποφασιστικά στη σωµατική, πνευµατική και 

ηθικοθρησκευτική αγωγή του παιδιού. Επίσης το σύστηµα του Froebel για την αγωγή 

του παιδιού βασίζεται στην ενιαία ψυχοφυσική ενότητα του ατόµου, η οποία 

ακολουθεί τους εξελικτικούς φυσικούς νόµους. Οι νόµοι αυτοί, που απορρέουν από 
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τις ψυχολογικές τάσεις των παιδιών, είναι: η τάση για κίνηση, για χειροτεχνικές 

δηµιουργίες, για προσωπική δηµιουργία, για ρυθµική κίνηση,  για παιχνίδι, για τη 

γνώση, για κοινωνικότητα και για θρησκεία.  1    

 Ο Froebel υποδεικνύει τρία µέσα για την πραγµάτωση των παιδαγωγικών του 

σκοπών και αυτά είναι η εποπτεία, η αυτενέργεια και το παιχνίδι. Το τελευταίο µέσο 

αποτελεί και τον πιο σηµαντικό νεωτερισµό του στις παιδαγωγικές αντιλήψεις της 

εποχής. Το παιχνίδι αποτελεί το πιο σηµαντικό µέσο για την αγωγή των παιδιών, ενώ 

παράλληλα ασκεί όλες τις πνευµατικές τους δυνάµεις. Το παιχνίδι για το παιδί είναι 

ό,τι η εργασία για τον ενήλικο. Οι κατηγορίες παιχνιδιών που περιλαµβάνει η 

παιδαγωγική µέθοδος του Froebel είναι: 1) τα ρυθµικά παιχνίδια, 2) τα παιχνίδια µε 

την άµµο, 3) τα πλαστικά παιχνίδια, µε ύλη που τα παιδιά βρίσκουν στο περιβάλλον, 

4) τα διασκεδαστικά οµαδικά παιχνίδια, 5) τα παιχνίδια που ονόµασε ο Froebel 

«δώρα», όπου η ασχολία των παιδιών µε αυτά τα βοηθάει να αποκτήσουν σηµαντικές 

γνώσεις. Από τα δώρα την πρώτη θέση κατέχει η σφαίρα, που συµβολίζει την αιώνια 

ενότητα. Μετά τη σφαίρα το παιδί παίζει µε τον κύβο, τον κύλινδρο, τον κύβο 

διαιρεµένο σε µικρότερους κύβους , µε τρίγωνα κ.α. Τα δώρα, που αποτελούν το 

οικοδοµικό υλικό, έχουν σταθερές διαστάσεις και συµβάλλουν στη διδασκαλία των 

µαθηµατικών εννοιών, στην ανάπτυξη της δηµιουργικότητας των παιδιών, της 

φαντασίας, της παρατηρητικότητας κ.τ.λ.  2  

Για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών χρησιµοποιούνται και διάφορες ασχολίες, 

όπως ράψιµο, σχέδιο, υφαντική, πλαστική, χαρτοκολλητική.  Στην πρώτη φάση τα 

παιδιά χρησιµοποιούν τα παιδαγωγικά υλικά χωρίς να αλλάζουν τη δοµή τους, ενώ 

στη δεύτερη φάση του προγράµµατος, που προβλέπονται οι ασχολίες, τα παιδιά 

χειρίζονται µε διάφορους τρόπους τα υλικά και δηµιουργούν πρωτότυπες 

κατασκευές. Αυτές οι ασχολίες ουσιαστικά αποβλέπουν στην καλλιέργεια των 

κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών, καθώς και στην ανάπτυξη της µυϊκής τους 

δύναµης. 3 

 

                                                 
1 Κυριαζοπούλου-Βαλληνάκη, Π. (1977). Νηπιαγωγικ. Αθήνα: Αφοι Βλάσση, τοµ. Α’, σελ. 56. Κοσµά. 
Αικ. (1975). Ιστορία προσχολικής αγωγής. Θεσσαλονίκη: έκδοση της συγγραφέα, σελ.116. Μελανίτης, 
Ν. (1976). Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν. Αθήνα: έκδοση του συγγραφέα, σελ.135. Ξηροτύρης, Η. 
(χ.χ.). Το σύγχρονο νηπιαγωγείο και η ιστορία του. Αθήνα: Πεχλιβανίδης, σελ.34.  
2 Κιτσαράς, Γ. (1997). Προσχολική παιδαγωγική. Αθήνα: του ιδίου, σελ.47.  Κυριαζοπούλου-
Βαλληνάκη, Π. (1977),όπ.π. σελ. 58-64. Κοσµά. Αικ. (1975), έκδοση της συγγραφέα. όπ.π. σελ. 116-
118. Ξηροτύρης, Η. (χ.χ.), όπ.π. σελ. 40-46. 
3 Κοσµά. Αικ. (1975), όπ.π. σελ.118-119. 
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 1.1.1 Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της µεθόδου Froebel 

 

 Η παιδαγωγική µέθοδος του Froebel, η οποία βρίσκει εφαρµογή στη χώρα µας 

στο αναλυτικό πρόγραµµα του 1896, διαδόθηκε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα αρχικά 

στη Γερµανία και αργότερα στις γειτονικές χώρες, στις αγγλοσαξονικές, στις Η.Π.Α 

και παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήµατα µαζί µε µειονεκτήµατα. Τα πιο σηµαντικά 

θετικά σηµεία της είναι: 4 

 Η αγωγή των παιδιών στηρίζεται στο παιχνίδι. 

 Ικανοποιεί τη φυσική τάση του σώµατος, µε τις γυµναστικές ασκήσεις. 

 Ασκεί όλες τις αισθήσεις των παιδιών και αναπτύσσει τις καλλιτεχνικές τους 

διαθέσεις. 

 Ικανοποιεί την περιέργεια των παιδιών εξασκώντας τα στην παρατήρηση, 

στην έρευνα και στη σύγκριση 

 Εφαρµόζει την αρχή της αυτενέργειας των παιδιών.  

Τα αρνητικά σηµεία της µεθόδου του Froebel, για τα οποία δέχτηκε και κριτική, 

είναι τα ακόλουθα: 5 

 Η µέθοδος είναι γεωµετρική και το παιδί ασχολείται µόνο µε σφαίρες, 

κύβους, κυλίνδρους, γεγονός που έχει επιπτώσεις στο λεξιλόγιό του. 

 Η µέθοδος αυτή δεν προβλέπει την ενασχόληση των παιδιών ηλικίας 5-6 

µε την ανάγνωση, τη γραφή και τα µαθηµατικά. 

 ∆εν δίνει ιδιαίτερο βάρος στη συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών.  

Παρά το γεγονός ότι το πρόγραµµα του Froebel χαρακτηρίζεται για την 

ακαµψία του, εντούτοις είναι η πρώτη φορά που δίνεται µεγάλη σηµασία στο παιχνίδι 

του παιδιού και στην ενασχόλησή του µε δηµιουργικές κατασκευές. Είναι ουσιαστικά 

ο πρώτος που χρησιµοποίησε τα παιχνίδια για τη µορφωτική τους αξία και όχι µόνο 

για την ψυχαγωγική. 6 

 

 

  

 

 

                                                 
4 Ξηροτύρης, Η. (χ.χ.), οπ.π. σελ. 50. Κυριαζοπούλου-Βαλληνάκη, Π. (1977),οπ.π. σελ.72 
5 Ξηροτύρης, Η. (χ.χ.), οπ.π. σελ. 50. Κυριαζοπούλου-Βαλληνάκη, Π. (1977),οπ.π. σελ.72-73 
6 Κυριαζοπούλου-Βαλληνάκη, Π. (1977),οπ.π. σελ73 
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 1.2  Η µέθοδος της Maria Montessori 

 

 Στην εξέλιξη της διδακτικής µεθοδολογίας του νηπιαγωγείου σηµαντικό ρόλο 

έπαιξε η M. Montessori, Ιταλίδα γιατρός, πρώτη γυναίκα διδάκτορας της ιατρικής 

σχολής του Πανεπιστηµίου της Ρώµης και παιδαγωγός. Η  Montessori ξεκίνησε την 

εκπαιδευτική της δραστηριότητα από την αγωγή των παιδιών µε νοητική 

καθυστέρηση, ενώ στη συνέχεια εφάρµοσε το πρόγραµµά της σε φυσιολογικά παιδιά 

και συγκεκριµένα σε νήπια ηλικίας 3-6 ετών. Εφάρµοσε τη µέθοδό της στο σχολείο  

που ίδρυσε η ίδια το 1907 και ονόµασε Casa dei bambini, « Σπίτι του παιδιού ». 7     

 Βασικές αρχές της µεθόδου της Montessori είναι η ελευθερία, ο σεβασµός 

στην προσωπικότητα του παιδιού, η ατοµική διδασκαλία, ο περιορισµός στη δράση 

της νηπιαγωγού και η πειθαρχία. Η Montessori στηρίζει τη θεωρία της στην αρχαία 

ελληνική άποψη ότι δεν υπάρχει τίποτα στο νου που να µην υπήρξε πρώτα στις 

αισθήσεις. Αυτό αποτέλεσε τη βάση της άποψής της για τον τρόπο ανάπτυξης της 

φαντασίας στα παιδιά. Η φαντασία κατά τη Montessori είναι η ικανότητα ανάκλησης 

και συσχέτισης εικόνων στη µνήµη µε απώτερο στόχο το σχηµατισµό νέων εικόνων. 

Η ελευθερία και η πειθαρχία αναπτύσσονται ταυτόχρονα και αποτελούν µέρος της 

ανεξαρτησίας. Η ελευθερία στην τάξη συνίσταται στα εξής: 1) το παιδί είναι 

ελεύθερο να επιλέξει την εργασία του, εφόσον γνωρίζει να χρησιµοποιεί σωστά τα 

υλικά, 2) υπάρχει ελευθερία χρόνου κι έτσι το παιδί µπορεί να ασχοληθεί όση ώρα 

θέλει µε το συγκεκριµένο υλικό και 3) υπάρχει ελευθερία κίνησης. Η εσωτερική 

πειθαρχία αναπτύσσεται µέσα από δραστηριότητες που βοηθούν τα παιδιά να 

καταλάβουν την υπαρκτή τάξη των πραγµάτων. Η  Montessori επίσης έδινε πολύ 

µεγάλη έµφαση στη φυσική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη 

της συγκέντρωσης και της προσοχής του. 8  

 Οι ικανότητες που πρέπει να αναπτύξουν τα παιδιά κατά τα πρώτα χρόνια της 

ζωής τους, σύµφωνα µε τη Montessori,  είναι οι κινητικές και οι αισθητηριακές. 

Τόνιζε τη σχέση ανάµεσα στο περιβάλλον και τη νόηση κι έτσι έδινε σηµασία στην 

                                                 
7 Κιτσαρά, Γ. (1997). Προσχολική Παιδαγωγική. Αθήνα: του ιδίου, σελ.50. Κόφφα, Α. (1994). Γενική 
∆ιδακτική Μεθοδολογία. ∆ραστηριότητες προσχολικής αγωγής. Ρέθυµνο: του ιδίου, σελ.48. 
Κυριαζοπούλου-Βαλληνάκη, Π. (1977). Νηπιαγωγική1. Αθήνα: Αφοι Βλάσση, σελ.75. Ντολιοπούλου, 
Ε. (2003). Σύγχρονα προγράµµατα για παιδιά προσχολικής προσχολικής ηλικίας. Αθήνα: Τυποθήτω – Γ. 
∆άρδανος, σελ.91 
8 Κουτσουβάνου, Ε. (1992). Η µέθοδος Montessori και η προσχολική εκπαίδευση. Σύγχρονες 
προοπτικές. Αθήνα: Οδυσσέας, σελ. 22-24. Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη, Π. (1977), όπ. π., σελ. 84 
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διαµόρφωση ενός προετοιµασµένου περιβάλλοντος στο σπίτι και στο σχολείο. Η 

νόηση είναι ένας σπόρος που αναπτύσσεται αν βρει το κατάλληλο έδαφος . Το 

περιβάλλον που είναι πλούσιο σε ερεθίσµατα συµβάλλει περισσότερο στη νοητική 

ανάπτυξη των παιδιών από αυτό που είναι φτωχό σε ερεθίσµατα. Για αυτό το λόγο η 

οικογένεια και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εξασφαλίζουν στα παιδιά ένα 

περιβάλλον που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και στο αναπτυξιακό τους 

επίπεδο. Το περιβάλλον αυτό συνδυάζεται µε το παιδαγωγικό υλικό της Montessori 

που είναι ένα δυναµικό όργανο αυτοαγωγής των παιδιών. Τα µεγαλύτερα 

πλεονεκτήµατα του υλικού της είναι ο χειρισµός του, η συστηµατική του διάταξη και 

η προσφορά στο παιδί µίας πηγής επιβεβαίωσης και ασφάλειας που συµβάλλει και 

στην κοινωνική του προσαρµογή. Το υλικό της προέρχεται από το περιβάλλον και 

σύµφωνα µε τις οδηγίες της µεθόδου, η νηπιαγωγός παρουσιάζει σταδιακά τα 

διάφορα τµήµατα του υλικού, ανάλογα µε την ηλικία του παιδιού και την πρόοδο που 

έχει συντελέσει. Οι ιδιοτυπίες που παρουσιάζει το υλικό της Montessori είναι: α) η 

αποµόνωση µίας ιδιότητας, β) ο έλεγχος της πλάνης, γ) η αισθητική ιδιότητα και δ) οι 

δυνατότητες αυτενέργειας.9  

 Η µέθοδος της Maria Montessori στοχεύει στην αισθητηριακή, στην κινητική, 

στη γλωσσική εκπαίδευση των παιδιών, καθώς και στη διδασκαλία της ανάγνωσης, 

της γραφής και των µαθηµατικών. Συγκεκριµένα η αισθητηριακή εκπαίδευση 

στοχεύει στην αναγνώριση οµοιοτήτων και διαφορών, στην παρατήρηση, στην 

ταξινόµηση, στη σύγκριση και στην ανάπτυξη της προσοχής και της κρίσης. Η 

κινητική εκπαίδευση στοχεύει στην αυτονοµία, στην αυτοπειθαρχία, καθώς και στην 

καλλιέργεια κινητικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την εκµάθηση της 

γραφής. Η γλωσσική εκπαίδευση δίνει έµφαση στη σωστή χρήση της γλώσσας από τα 

νήπια, ενώ η διδασκαλία της ανάγνωσης, της γραφής και των µαθηµατικών 

προετοιµάζει τους µαθητές στους αντίστοιχους τοµείς.  Η διδασκαλία σύµφωνα µε 

αυτή τη µέθοδο είναι εξατοµικευµένη και για αυτό οι οµαδικές δραστηριότητες είναι 

ελάχιστες. Επίσης, εκτός από τις οµαδικές δραστηριότητες, από τη µοντεσσοριανή 

                                                 
9 Κάτσιου-Ζαφρανά, Μ. (1995). Η Μοντεσσοριανή µέθοδος στην Ελλάδα – περίπτωσή της Μαρίας 
Γουδέλη. (2η έκδοση). Θεσσαλονίκη: Α/φοι Κυριακίδη, σελ 25-26. Κουτσουβάνου, Ε. (1992), 
οπ.π.,σελ. 28-29. Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη, Π. (1977), όπ. π., σελ.88-91. Παπάς, Α. (1995). 
∆ιδακτική Γλώσσας και κειµένων. Πρώτη ανάγνωση και γραφή – αναδυόµενη ανάγνωση και γραφή. (β’ 
έκδοση). Αθήνα: έκδοση του συγγραφέα, σελ.20 
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µέθοδο απουσιάζουν: το συµβολικό παιχνίδι, τα πάζλ, τα παραµύθια, τα οµαδικά 

παιχνίδια, οι µύθοι και η δραµατοποίηση. 10 

 

 

 1.2.1. Ο ρόλος της παιδαγωγού σύµφωνα µε τη µέθοδο της Maria Montessori 

 

 Η παιδαγωγός σε µία µοντεσσοριανή τάξη δεν έχει το ρόλο του δασκάλου, 

αλλά το ρόλο του οδηγού – καθοδηγητή που διδάσκει λίγο, παρατηρεί πολύ και 

καθοδηγεί τη µάθηση του παιδιού µέσα σε ένα καλά προετοιµασµένο περιβάλλον και 

µε τη βοήθεια των κατάλληλων υλικών. Η παιδαγωγός πρέπει να προετοιµάζει ένα 

περιβάλλον που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών και να τα βοηθάει κατά 

τη διαδικασία αυτοεκπαίδευσής τους. Μέσα σε αυτό το χώρο η νηπιαγωγός 

παρατηρεί τα παιδιά, τους υποδεικνύει το σωστό τρόπο χρήσης των υλικών και τα 

βοηθάει, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Προκαλεί το ενδιαφέρον τους για τις 

διάφορες δραστηριότητες, όµως τα αφήνει ελεύθερα να ασχολούνται µε αυτές, χωρίς 

να διορθώνει τα λάθη τους. Με αυτό τον τρόπο αποκτούν αυτονοµία και οδηγούνται 

στην αυτοαγωγή. 11 

 Η παιδαγωγός πρέπει να µάθει στο παιδί πώς να χρησιµοποιεί τα διάφορα 

υλικά κάνοντας χρήση λιγότερο του λόγου και περισσότερο της επίδειξης. 

Ουσιαστικά ο ρόλος του πρέπει να είναι ενεργητικός, όταν προσπαθεί να φέρει το 

παιδί σε επαφή µε το περιβάλλον και παθητικός, όταν η συσχέτιση αυτή έχει 

επιτευχθεί. Επιπλέον τα παιδιά σε µία µοντεσσοριανή τάξη δεν αξιολογούνται µε τις 

παραδοσιακές µεθόδους. Κατά την εργασία τους δεν αµείβονται, δεν επαινούνται και 

δεν επιπλήττονται, αλλά η παιδαγωγός απλά υποδεικνύει τον σωστό τρόπο χρήσης 

των υλικών. Η ικανότητα που έχει στην παρουσίαση των υλικών της δίνει τη 

δυνατότητα να παρατηρεί µε συστηµατικό τρόπο τη συµπεριφορά των παιδιών, και τα 

στοιχεία που προκύπτουν από τις παρατηρήσεις αυτές της δίνουν τη δυνατότητα να 

συνεργαστεί δηµιουργικά µε το παιδί στην οργάνωση των ατοµικών του µαθησιακών 

δραστηριοτήτων. Η ουσιαστική, λοιπόν, σχέση σε µία µοντεσσοριανή τάξη δε 

                                                 
10 Ντολιοπούλου, Ε. (2003), οπ.π., σελ.93-94 
11 Κάτσιου-Ζαφρανά, Μ. (1995), οπ.π. σελ.80. Κιτσαράς, Γ. (1991), Προσχολική Παιδαγωγική. (2η 
έκδοση). Αθήνα: του ιδίου, σελ.30. Κουτσουβάνου, Ε. (1992), οπ.π., σελ.55. Montessori, M. (1981). 
Εκπαίδευση για έναν καινούριο κόσµο. (µτφρ. Μ. Λώµη). Αθήνα: Γλάρος, σελ.93-94. Ντολιοπούλου, 
Ε. (2003), οπ.π., σελ 95 
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βρίσκεται ανάµεσα στην παιδαγωγό και τα παιδιά ή ανάµεσα στα παιδιά, αλλά 

ανάµεσα στα παιδιά και το υλικό. 12 

 Τα διδακτικά υλικά και το προετοιµασµένο περιβάλλον, που είναι µελετηµένα 

ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα για τον έλεγχο λαθών, µαζί µε την παιδαγωγό που 

υποδεικνύει τη σωστή χρήση των υλικών, καθώς και το παιδί που ενδιαφέρεται για το 

περιβάλλον του, συνδυάζονται και διαµορφώνουν ένα αποτελεσµατικό πλαίσιο 

µάθησης.13 

 

 

 1.2.2. Τα βασικά χαρακτηριστικά της µεθόδου Montessori 

 

 Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της µεθόδου Montessori 

είναι τα ακόλουθα: 14 

 Ανοµοιογενής κατάταξη των παιδιών µέσα στην τάξη: κατά το 

προπαρασκευαστικό στάδιο του προγράµµατος βρίσκονται στην ίδια τάξη 30 

παιδιά ηλικίας 3-6 ετών. Σύµφωνα µε το µοντεσσοριανό πρόγραµµα η µάθηση 

είναι µία σταδιακή και συσσωρευτική διαδικασία. Η συνύπαρξη λοιπόν 

παιδιών διαφορετικών ηλικιών στον ίδιο χώρο συµβάλλει στην κοινωνική 

ανάπτυξη των παιδιών, καθώς δηµιουργούνται φιλικές σχέσεις µεταξύ τους, 

ενώ ταυτόχρονα τα  µεγαλύτερα αποτελούν πρότυπο για τα µικρότερα, 

παρέχοντάς τους µάλιστα και κίνητρα για µάθηση. Η Montessori είναι η 

πρώτη που µίλησε για προσχολικές τάξεις µεικτών ηλικιών, κάτι που 

εφαρµόζεται και σήµερα µε τα µικρά και µεγάλα νήπια.  

 Η συνεχής ενεργός συµµετοχή των παιδιών σε πολυποίκιλες δραστηριότητες 

 Ελεύθερη επιλογή και ανεξάρτητος καθορισµός του ρυθµού εργασίας από το 

κάθε παιδί: τα παιδιά εργάζονται µε το δικό τους ρυθµό, ανάλογα µε τις 

ικανότητές τους, µε «αυτοδιορθούµενα» υλικά, που του επιτρέπουν να 

διαπιστώσει τα λάθη του χωρίς την παρέµβαση της νηπιαγωγού. Με αυτό τον 

τρόπο εργασίας προωθούνται ο συντονισµός, η ικανότητα συγκέντρωσης, το 

αίσθηµα τάξης και η εσωτερική πειθαρχία του παιδιού. Το παιδί έχει τη 

                                                 
12 Κάτσιου-Ζαφρανά, Μ. (1995), οπ.π. σελ.79. Κουτσουβάνου, Ε. (1992), οπ.π., σελ.56-57. 
Ντολιοπούλου, Ε. (2003), οπ.π., σελ 95 
13 Κουτσουβάνου, Ε. (1992), οπ.π., σελ. 60 
14 Κουτσουβάνου, Ε. (1992), οπ.π., σελ. 62-66, Μελανίτης, Ν. (1976). Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν. 
Αθήνα: αυτοέκδοση, σελ. 432. Ντολιοπούλου, Ε. (2003), οπ.π., σελ 91-93 
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δυνατότητα να ασχοληθεί όση ώρα θέλει µε οποιοδήποτε υλικό, αφού δίνεται 

έµφαση στη δραστηριότητα και όχι στα χρονικά διαστήµατα.  

 Αυτοδιορθούµενα υλικά µάθησης: τα διδακτικά υλικά µε τα οποία ασχολείται 

το παιδί του δίνουν τη δυνατότητα να καταλαβαίνει τα λάθη του και να τα 

διορθώνει χωρίς την άµεση παρέµβαση της νηπιαγωγού. Με αυτόν τον τρόπο 

οδηγείται στην αυτοαγωγή.  

 Η διαβαθµισµένη σειρά  υλικών: τα υλικά της µεθόδου Montessori 

ακολουθούν µία συγκεκριµένη διαβαθµισµένη σειρά και το παιδί πηγαίνει από 

το ένα υλικό στο άλλο , αφού µάθει να χρησιµοποιεί το προηγούµενο µε 

επιτυχία. Από τα απλά το παιδί προχωράει στα σύνθετα, ενώ πρώτα 

αναπτύσσονται οι αισθητηριοκινητικές ικανότητες και στη συνέχεια οι 

ικανότητες διάκρισης και οι γλωσσικές ικανότητες.  

 

 

 1.2.3. Κριτική αξιολόγηση της µεθόδου Montessori 

 

 

 Οι παιδαγωγικές αρχές της Montessori επηρέασαν τα δεδοµένα της τότε 

ισχύουσας παιδαγωγικής πραγµατικότητας και αποτέλεσαν τις βάσεις της σηµερινής 

προσχολικής παιδαγωγικής. Το πρόγραµµα έχει πολλά πλεονεκτήµατα, όµως 

αποτελεί ένα δοµηµένο, κλειστό πρόγραµµα , µε σαφείς οδηγίες που πρέπει να 

τηρηθούν πιστά, ενώ δε γίνεται πουθενά αναφορά για αναδυόµενους στόχους και 

δραστηριότητες. Επίσης κατά καιρούς έχει υποστεί κριτική, όµως παραµένει ένα 

δηµοφιλές, διαχρονικό πρόγραµµα. Τα µειονεκτήµατα της µεθόδου Montessori είναι: 

1) Το προκατασκευασµένο περιβάλλον και τα υλικά, που χρησιµοποιούνται κατά 

ένα µόνο τρόπο, 

2) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να επιλέξουν το υλικό που θέλουν, όχι όµως και να 

το µεταχειριστούν όπως θέλουν. Επίσης κάθε άσκηση έχει µόνο ένα σκοπό, 

στον οποίο πρέπει να περιοριστούν τα νήπια. 

3) ∆εν δίνεται έµφαση στην παιχνιώδη χρήση των υλικών. 

4) ∆εν υπάρχουν πολλές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, οµαδικές δραστηριότητες 

και οµαδικά παιχνίδια (µόνο το παιχνίδι της σιωπής) και γενικά 

παραµελούνται οι δραστηριότητες του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα. Στο 
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µοντεσσοριανό σχολείο το κάθε παιδί εργάζεται για τον εαυτό του και 

απουσιάζει η πλούσια οµαδική, οργανικά συγκροτηµένη ζωή. 

5) Η απουσία ζωγραφικής, θεατρικού παιχνιδιού και άλλων εικαστικών και µη 

δραστηριοτήτων που προάγουν τη φαντασία και τη δηµιουργικότητα των 

παιδιών. 

6) Ο συγκεκριµένος και περιοριστικός για τα νήπια τρόπος διδασκαλίας της 

ανάγνωσης, της γραφής και των µαθηµατικών. 

7) Τα αυτοδιορθούµενα υλικά που έχουν ως στόχο τους την εξάλειψη των 

λαθών. Ο Piaget άσκησε αρνητική κριτική σε αυτά τα υλικά, µια και τα λάθη 

αποτελούν αποτελεσµατικό τρόπο µάθησης των παιδιών. 15 

Η µέθοδος Montessori δεν εµφανίζει όµως µόνο αρνητικά στοιχεία, αλλά και 

πολλά θετικά,όπως: 

1) Το οργανωµένο, πλούσιο και αισθητικά ωραίο περιβάλλον και υλικό. Το 

αυτοδιορθούµενο υλικό, που αναφέρθηκε παραπάνω, έχει το θετικό ότι 

επιτρέπει στα παιδιά να διορθώνουν µόνα τους τα λάθη τους. 

2) Ο ειδικά διαµορφωµένος χώρος, που µοιάζει µε το σπίτι των παιδιών και 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. 

3) Η εξατοµικευµένη εκπαίδευση, που σέβεται τον ιδιαίτερο ρυθµό ανάπτυξης 

του κάθε παιδιού. 

4) Οι µεικτές οµάδες παιδιών. 

5) Η ελεύθερη επιλογή του υλικού, καθώς και του χρόνου ενασχόλησης µε αυτό. 

6) Ο σεβασµός των παιδιών για τον εαυτό τους, τα άλλα νήπια, την παιδαγωγό, 

αλλά και ο σεβασµός της παιδαγωγού για τα νήπια. 

7) Η έµφαση που δίνεται στην αισθητηριακή αγωγή και στην παρατήρηση των 

παιδιών. 16 

Η µέθοδος της M. Montessori, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δέχτηκε αρνητική 

κριτική από τον Piaget, ο οποίος διατύπωσε αρκετές επιφυλάξεις σχετικά µε το αν η 

ανάπτυξη της αντίληψης µόνο µέσω των αισθήσεων, παραβλέποντας το περιεχόµενο 

και το συγκεκριµένο της νόηµα, είναι ο πιο σωστός τρόπος για την ανάπτυξη της 

γνωστικής ικανότητας. Γενικά όµως τα ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι η 

                                                 
15 Κουτσουβάνου, Ε. (1992), οπ.π. σελ. 81 & 88-92. Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη, Π. (1977), όπ. π., σελ. 
134-135. Ντολιοπούλου, Ε. (2000), οπ.π., σελ 101 
16 Ντολιοπούλου, Ε. (2000), οπ.π., σελ 102 
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µοντεσσοριανή µέθοδος είναι εξαιρετικά ωφέλιµη για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, 

και κυρίως µε τα παιδιά που προέρχονται από χαµηλά οικονοµικά στρώµατα. 17  

 

 

 1.3 Το πρόγραµµα των Camii – Devries 

 

 Το πρόγραµµα των Camii – Devries αναπτύχθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 

’60 από την Camii και είχε ως σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά που προέρχονταν από 

χαµηλά κοινωνικά στρώµατα  να πετύχουν στο σχολείο. Το πρόγραµµα αυτό αρχικά 

έδινε έµφαση στα στάδια του Piaget και αναπτύχθηκε για την προσχολική ηλικία. Οι 

δραστηριότητες όµως για τον αριθµό, την αριθµητική, την ανάγνωση και τη γραφή 

επεκτάθηκαν και στο δηµοτικό σχολείο. Το πρόγραµµα αυτό είχε στόχους τόσο 

γνωστικούς όσο και κοινωνικοσυναισθηµατικούς. Κάποιοι από τους γνωστικούς είναι 

να παρατηρούν οµοιότητες µεταξύ των αντικειµένων και των καταστάσεων, να 

ταξινοµούν και να αντιστοιχίζουν, ενώ µερικοί κοινωνικοσυναισθηµατικοί είναι η 

αυτονοµία, η αυτοπεποίθηση και η συνεργασία. 18  

 Οι δραστηριότητες που προβλέπονται µε το πρόγραµµα των Camii – Devries 

είναι ατοµικές και οµαδικές. Συγκεκριµένα οι οµαδικές στοχεύουν και στα τρία είδη 

γνώσης, που σύµφωνα µε τον Piaget είναι η φυσική, η κοινωνική και η 

λογικοµαθηµατική. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαµβάνουν συµβολικό παιχνίδι, 

ταξινοµήσεις, αντιστοιχίσεις, δραµατοποίηση ιστοριών κ.α. Κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων αυτών ο ρόλος της παιδαγωγού είναι βοηθητικός και προτρέπει τα 

νήπια να επιλύσουν µόνα τους τα προβλήµατα που τους παρουσιάζονται. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
17 Κάτσιου-Ζαφρανά, Μ. (1995), οπ.π. σελ. 108-110. Κουτσουβάνου, Ε. (1992), οπ.π., σελ.84-85. 
18 Ντολιοπούλου, Ε. (2003). Σύγχρονα προγράµµατα για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αθήνα: 
Τυπωθύτω, (σελ.195) 
19 Ντολιοπούλου, Ε. (2003), όπ.π. σελ. 196 
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 1.3.1 Τα τρία είδη γνώσης 

 

 Όπως προαναφέρθηκε το πρόγραµµα των Kamii – Devries είναι επηρεασµένο 

από τη θεωρία του Piaget  και δίνει έµφαση στα τρία είδη γνώσης: τη φυσική, τη 

λογικοµαθηµατική και την κοινωνική. Αυτός ο διαχωρισµός της γνώσης είναι 

ιδιαίτερα βοηθητικός για τις νηπιαγωγούς, αφού µπορούν να κατανοήσουν τον τρόπο 

απόκτησης των γνώσεων από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. 20  

 Η φυσική γνώση σχετίζεται µε τη γνώση  αντικειµένων της εξωτερικής 

πραγµατικότητας. Για παράδειγµα το χρώµα και το βάρος µίας µπάλας είναι φυσικές 

ιδιότητες που µπορούν εύκολα να γίνουν αντιληπτές µε την παρατήρηση. Το γεγονός 

επίσης ότι το ελατήριο επιµηκύνεται, όταν το τραβήξουµε, είναι παράδειγµα φυσικής 

γνώσης. Στο πρόγραµµα των Kamii – Devries δίνεται έµφαση στις δραστηριότητες 

φυσικής γνώσης, κατά τις οποίες η παιδαγωγός δε λέει στα παιδιά τι να κάνουν, αλλά 

τα προτρέπει να ενεργήσουν πάνω στα αντικείµενα και να οικοδοµήσουν τη γνώση. 

Οι δραστηριότητες αυτές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: σε αυτές που έχουν σχέση 

µε την κίνηση των αντικειµένων, σε αυτές που οδηγούν σε µεταβολή των 

αντικειµένων και σε αυτές που έχουν στοιχεία και από τις δύο πρώτες κατηγορίες. Η 

νηπιαγωγός που εφαρµόζει µία δραστηριότητα φυσικής γνώσης ακολουθεί τις 

παρακάτω διδακτικές αρχές: εισάγει τη δραστηριότητα µεγιστοποιώντας την 

πρωτοβουλία των νηπίων και δίνει στο κάθε νήπιο τα δικά του υλικά. 21  

 Η λογικό – µαθηµατική γνώση αποτελείται από τους συσχετισµούς, από τις 

σχέσεις που δηµιουργεί νοητικά το άτοµο. Για παράδειγµα, όταν δει κάποιος δύο 

αυτοκίνητα, ένα κόκκινο κι ένα µπλε, συνειδητοποιεί τη µεταξύ τους διαφορά που 

συνίσταται στο χρώµα. Η λογικό – µαθηµατική γνώση δεν είναι εµπειρική, αλλά 

πηγάζει από τη σκέψη του κάθε ατόµου. Ο τρόπος δόµησής της είναι διαφορετικός 

από αυτόν της φυσικής και της κοινωνικής γνώσης. Καθώς το παιδί µεγαλώνει οι 

λογικό-µαθηµατικές δοµές ανεξαρτητοποιούνται από το περιεχόµενο. Αυτό το είδος 

                                                 
20 Kamii, C., Cuffaro, H. Shapiro, E., Κουτσουβάνου, Ε. (1999). Θεωρία και µεθοδολογία της 
προσχολικής εκπαίδευσης. (επιµ. Ε. Κουτσουβάνου), (µτφ. Κ. Κέδρακα & Ε. Κουτσουβάνου). Αθήνα: 
Πατάκη, (σελ.62). Kamii, C. (1996). Για µία αναµόρφωση της προσχολικής εκπαίδευσης. (επιµ. και 
µτφ. Ε. Κουτσουβάνου). Αθήνα: Πατάκη, (σελ.20). Κουτσουβάνου, Ε. (1994). Η θεωρία του Piaget 
και παιδαγωγικές εφαρµογές στην προσχολική εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκη, (σελ.62). 
21 Kamii, C., Cuffaro, H. Shapiro, E., Κουτσουβάνου, Ε. (1999), όπ.π., σελ.62. Kamii, C. (1996), όπ.π., 
σελ.20. Κουτσουβάνου, Ε. (1994), όπ.π., σελ.62. Kamii, C. & Devries, R. (1979). Η θεωρία του Jean 
Piaget και η προσχολική αγωγή. Αθήνα: ∆ίπτυχο, σελ.16. Ντοπιοπούλου, Ε. (2003), όπ.π., σελ.198. 
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της γνώσης οικοδοµείται από τα παιδιά καθώς συσχετίζουν αντικείµενα, ιδέες και 

ανθρώπους. Κατά τον Piaget η πηγή της λογικό-µαθηµατικής γνώσης είναι 

εσωτερική. Η παιδαγωγός που διδάσκει λογικό-µαθηµατικές έννοιες ακολουθεί 

κάποιες από τις παρακάτω διδακτικές αρχές: 1) θέτει ως στόχο να αντιληφθούν τα 

νήπια µε βιωµατικό τρόπο την έννοια του αριθµού, 2) διδάσκει τις έννοιες του 

αριθµού, όταν δείχνουν ενδιαφέρον τα νήπια, 3) ενθαρρύνει τα νήπια να 

αντιστοιχίζουν αντικείµενα, 4) δε διορθώνει τις λανθασµένες απαντήσεις των 

παιδιών, αλλά τα προτρέπει να ανταλλάσσουν απόψεις µεταξύ τους κ.α. Εκτός από 

τον αριθµό, η ανάγνωση και η γραφή διδάσκονται επίσης µε βιωµατικό τρόπο. 22 

 Τέλος, η κοινωνική (συµβατική) γνώση αναφέρεται στις συµβατικότητες που 

δηµιουργούν στην καθηµερινή ζωή τους οι άνθρωποι. Για παράδειγµα το γεγονός ότι 

τα Χριστούγεννα τα γιορτάζουµε στις 25 ∆εκεµβρίου και ότι το µηχανικό δεν τον 

λέµε µανάβη είναι κοινές παραδοχές των ανθρώπων που ζούνε µαζί. Η κοινωνική 

γνώση µοιάζει µε τη φυσική, αφού για την απόκτησή της απαραίτητη είναι η σχέση 

µε τον εξωτερικό κόσµο, ενώ πηγή της είναι οι άνθρωποι και το 

κοινωνικοπολιτισµικό περιβάλλον τους. Σύµφωνα µε τον Piaget δύο πολύ σηµαντικές 

πτυχές ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι η ηθική ανάπτυξη και η απόκτηση 

κοινωνικής γνώσης. Το πρόγραµµα των Kamii – Devries δίνει πολύ µεγάλη έµφαση 

στην ανάπτυξη της αυτονοµίας. Αυτονοµία είναι η ικανότητα ή δυνατότητα του κάθε 

ανθρώπου να ορίζει τον εαυτό του, να αποφασίζει τι είναι ηθικά σωστό ή όχι και τι 

είναι νοητικά αληθές ή όχι. Η αυτονοµία αναπτύσσεται σταδιακά και προωθείται 

όταν τα παιδιά έχουν δικαίωµα επιλογής να ακολουθήσουν ή όχι τους κανόνες. Μέσα 

από την οργάνωση και τη διεξαγωγή οµαδικών παιχνιδιών τα παιδιά οικοδοµούν την 

κοινωνική γνώση, αναπτύσσουν την αυτονοµία τους και κατανοούν σταδιακά τους 

κανόνες. Οι παιδαγωγοί που διδάσκουν σύµφωνα µε το πρόγραµµα των Kamii – 

Devries πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιµωρία ενισχύει την ετερονοµία και αποτρέπει τα 

παιδιά από την αυτονοµία. 23  

 

 

                                                 
22 Kamii, C., Cuffaro, H. Shapiro, E., Κουτσουβάνου, Ε. (1999), όπ.π., σελ.62. Kamii, C. (1996), όπ.π., 
σελ.20. Κουτσουβάνου, Ε. (1994), όπ.π., σελ.62. Kamii, C. & Devries, R. (1979). Η θεωρία του Jean 
Piaget και η προσχολική αγωγή. Αθήνα: ∆ίπτυχο, σελ.16. Ντοπιοπούλου, Ε. (2003), όπ.π., σελ 207 
23 Kamii, C., Cuffaro, H. Shapiro, E., Κουτσουβάνου, Ε. (1999), όπ.π., σελ.62. Kamii, C. (1996), όπ.π., 
σελ.20. Κουτσουβάνου, Ε. (1994), όπ.π., σελ.62. Kamii, C. & Devries, R. (1979), όπ.π., 
σελ.41,Ντολιοπούλου, Ε. (2003), όπ.π., σελ 199. 
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 1.3.2 Ο ρόλος της παιδαγωγού 

 

  Ο ρόλος του παιδαγωγού στα πρόγραµµα των Kamii – Devries είναι 

να προωθεί και να κατευθύνει το παιδί προς τη γνώση και να του επιτρέπει να 

εκφράζει τη γνώµη του. Στη συνέχεια το βοηθάει να µάθει να ελέγχει τη συµπεριφορά 

του και να οικοδοµεί µόνο του τη γνώση µέσα από τα δικά του βιώµατα, σε ένα 

περιβάλλον που ευνοεί τη µάθηση. Προσφέρει στα παιδιά υλικά και προτείνει 

δραστηριότητες, ενώ αξιολογεί αυτό που ενδιαφέρει κάθε στιγµή τα παιδιά. Και τα 

τρία είδη γνώσης θεωρούνται σηµαντικά, απλά αποκτώνται µε διαφορετικό τρόπο. 

Συγκεκριµένα, όταν η γνώση που θα αποκτήσουν τα παιδιά είναι η φυσική, τότε η 

παιδαγωγός ενθαρρύνει τα παιδιά να δράσουν πάνω στα αντικείµενα. Όταν η γνώση 

που πρόκειται να αποκτήσουν είναι η λογικό-µαθηµατική, η παιδαγωγός µε 

ερωτήσεις προτρέπει τα νήπια να σκεφτούν. Τέλος, όταν η γνώση που θα αποκτήσουν 

τα παιδιά είναι η κοινωνική, τότε η νηπιαγωγός προσφέρει στα παιδιά τις 

απαιτούµενες πληροφορίες. Οφείλει λοιπόν η νηπιαγωγός να κάνει τη διαφοροποίηση 

ανάµεσα στο τι πρέπει να κατακτηθεί από τα παιδιά και τι πρέπει να διδαχτεί. Η 

παιδαγωγός είναι ενεργός συµµέτοχος και παρατηρητής των παιδιών. Καλλιεργεί στα 

παιδιά την ικανότητα οικοδόµησης φυσικών, λογικό-µαθηµατικών ή κοινωνικών 

γνώσεων και παράλληλα έχει πάντα κατά νου ότι η µία µορφή γνώσης δεν υπάρχει 

ανεξάρτητα από τις άλλες, αλλά ο συνδυασµός και των τριών οδηγεί στην κατάκτηση 

της γνώσης από τα παιδιά.24     

 

 

 1.3.3 Συνοπτική κριτική αξιολόγηση του προγράµµατος 

 

 Το πρόγραµµα των Kamii-Devries, που βασίζεται περισσότερο στη θεωρία 

του Piaget, στηρίζεται στην εξερεύνηση, στην ανακάλυψη της γνώσης µέσα σε ένα 

περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσµατα, που ευνοεί τη µαθησιακή διαδικασία. ∆ίνει 

µεγάλη σηµασία στην καλλιέργεια της νόησης, της σκέψης και γενικότερα στην 

ανάπτυξη του νοητικού τοµέα. Ορισµένα µειονεκτήµατα του συγκεκριµένου 

προγράµµατος είναι: α) δίνει µεγάλη έµφαση στην κατάκτηση της έννοιας του 

αριθµού παρά σε άλλες λογικό-µαθηµατικές έννοιες και β) όταν η νηπιαγωγός κάνει 

                                                 
24Κουτσουβάνου, Ε. (1994), όπ.π., σελ 74. Ντολιοπούλου, Ε. (2003), όπ.π., σελ 210. 
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διάλογο µε τα παιδιά σχετικά µε αυτό που θα δηµιουργήσουν, ενδεχοµένως διακόπτει 

την ανάπτυξη των πρωτοβουλιών τους. Από την άλλη πλευρά τα πλεονεκτήµατα του 

προγράµµατος είναι: α) η ενεργητική µάθηση, β) το πλούσιο περιβάλλον µάθησης, γ) 

η παιδοκεντρική διδασκαλία, δ) η ανάγνωση, η γραφή και τα µαθηµατικά συνδέονται 

µε τα βιώµατα των παιδιών, ε) η καλλιέργεια εσωτερικής πειθαρχίας και στ) δίνει 

µεγάλη έµφαση στα οµαδικά παιχνίδια, που αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος του 

προγράµµατος. 25  

 

 

 1.4. Η παιδαγωγική σχολή της Bank Street 

 

 Η προσέγγιση της Bank Street είναι η πιο αντιπροσωπευτική αντίληψη της 

παιδοκεντρικής αρχής, στην οποία στηρίχτηκε ο σχεδιασµός πολλών προγραµµάτων 

προσχολικής αγωγής στις Η.Π.Α. Η προσέγγιση αυτή, που εµφανίστηκε στις αρχές 

του 1900, είναι συνδεδεµένη µε το προοδευτικό εκπαιδευτικό κίνηµα, έχει όµως τις 

αυθεντικές ρίζες της στον προοδευτισµό του Dewey. Με τον καιρό όµως 

προστέθηκαν και άλλες σηµαντικές επιρροές, που συνέβαλαν αποφασιστικά στη 

διαµόρφωση των απόψεων της προσέγγισης για το παιδί και τους σκοπούς της 

εκπαίδευσης. Οι επιδράσεις αυτές ήταν: α) η δυναµική ψυχολογία του Freud και των 

συνεχιστών του και β) η εξελικτική ψυχολογία αυτών που συνέβαλαν στην ανάπτυξη 

της γνωστικής εξελικτικής ψυχολογίας. Η Bank Street είναι η πλησιέστερη γνωστική 

– αναπτυξιακή προσέγγιση µε τη θεωρία του Piaget. 26 

 H Hariet Johnson και η Lusy Sprague Mitchell (καθώς και άλλοι) δέχτηκαν τις 

παραπάνω επιρροές, ανέπτυξαν τη δική τους προσέγγιση και η Mitchell ήταν αυτή 

που ίδρυσε το 1916 την παιδαγωγική σχολή της Bank Street. Η ονοµασία του 

προγράµµατος, αναπτυξιακό- αλληλεπιδραστικό, στηρίζεται στην αναγνώριση της 

γνωστικής και συναισθηµατικής ανάπτυξης του παιδιού. ∆ίνεται δηλαδή έµφαση 

αφενός στην ανάπτυξη και αφετέρου στην αλληλεπίδραση των παιδιών µε το 

περιβάλλον τους.27 

 
                                                 
25Ντολιοπούλου, Ε. (2003), όπ.π., σελ 211. 
  
26 Ντολιοπούλου, Ε. (2003), οπ.π. σελ.117-118. Biber, B. (1996). Η προσέγγιση της παιδαγωγικής 
σχολής Bank Street στην προσχολική εκπαίδευση. (µετ. Κέδρακα, Κ., Αρβανίτη – Παπαδοπούλου, Τ., 
Κουτσουβάνου, Ε.). Αθήνα: Οδυσσέας, σελ.13-14) 
27 Ντολιοπούλου, Ε. (2003), οπ.π. σελ.118. Biber, B. (1996), οπ.π. σελ.15) 
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 1.4.1 Βασικά χαρακτηριστικά και βασικοί στόχοι του προγράµµατος 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του αναπτυξιακού – αλληλεπιδραστικού 

προγράµµατος της Bank Street είναι τα ακόλουθα: 

 Η παιδοκεντρική διδασκαλία,  

 Η προσοχή στο µαθησιακό περιβάλλον,  

 Η έµφαση στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και κυρίως στην 

κοινωνικοσυναισθηµατική,  

 Η έµφαση στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσµα 

 Η σηµασία που δίνεται στις ατοµικές διαφορές και τις αναπτυξιακές 

διαδικασίες που αντιπροσωπεύουν. 28 

Οι βασικοί στόχοι του προγράµµατος είναι οι παρακάτω: 

 Η ατοµικότητα: είναι προσανατολισµένη προς την αντικειµενικότητα, 

την αναγνώριση προσωπικών χαρακτηριστικών, το πλήθος των ρόλων 

που µπορεί να αναλάβει κανείς, καθώς και τις ρεαλιστικές προσδοκίες 

και φιλοδοξίες. 

 Η ικανότητα: αναφέρεται κυρίως στην ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης, 

της αυτοπεποίθησης, της επινοητικότητας, της προσαρµοστικότητας. 

Ουσιαστικά ελέγχεται πώς το άτοµο µπορεί να χρησιµοποιεί 

αποτελεσµατικά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις κλίσεις του στην 

καθηµερινή του αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον και τους 

ανθρώπους.  

 Η κοινωνικοποίηση: διακρίνεται σε 2 επίπεδα, στο πρώτο που απαιτεί 

έλεγχο παρορµήσεων και επιθυµιών και στο δεύτερο, το οποίο 

αναφέρεται στην ικανότητα δηµιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων, που 

στηρίζονται στην αµοιβαιότητα και τη συνεργασία. 

 Η ενοποίηση των λειτουργιών ( ή αφοµοίωση ή αυτονοµία ): πρόκειται 

ουσιαστικά για σύνθεση µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού κόσµου, 

της σκέψης και των συναισθηµάτων.29 

Οι ειδικοί στόχοι του αναπτυξιακού – αλληλεπιδραστικού προγράµµατος της 

Bank Street είναι οι ακόλουθοι: 
                                                 
28 Ντολιοπούλου, Ε. (2003), οπ.π. σελ.118. 
29 Ντολιοπούλου, Ε. (2003), οπ.π. σελ.119. Biber, B. (1996), οπ.π. σελ.17-18 
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 Η ικανοποίηση της έµφυτης ανάγκης του παιδιού να εξερευνήσει το 

περιβάλλον του. 

 Η αναγνώριση του παιχνιδιού ως µέσου που οδηγεί στην απόκτηση 

εµπειριών. 

 Η απόκτηση αυτοέλεγχου. 

 Η ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης και της πίστης στις ικανότητες του 

παιδιού. 

 Η ενθάρρυνση της παιδικής δηµιουργικότητας.30 

Στην ουσία οι στρατηγικές διδασκαλίας αυτού του προγράµµατος έχουν ως 

κύριο στόχο τους την ανάπτυξη αµοιβαίας εµπιστοσύνης και κατανόησης ανάµεσα 

στον παιδαγωγό και το παιδί, µέσα σε ένα περιβάλλον που υποστηρίζει και 

διευκολύνει την ενεργητική εξερεύνηση και παρατήρηση του παιδιού. Ο παιδαγωγός 

ενεργεί µε βάση τις ανάγκες του µαθητή και µεταξύ τους υπάρχει σχέση 

αλληλεπίδρασης. Οι εκπαιδευτικοί επιµορφώνονται και εξελίσσονται διαρκώς, ενώ 

βρίσκουν και πειραµατίζονται µε νέες στρατηγικές για την ανάπτυξη της µαθησιακής 

διαδικασίας µέσα στην τάξη. 31  

 

 

 1.4.2 Ο ρόλος του παιδαγωγού 

 

 Η σχέση ανάµεσα στην παιδαγωγό και το παιδί, όπως προαναφέρθηκε, είναι 

µία σχέση αµοιβαίας εµπιστοσύνης και κατανόησης. Η σχέση αυτή εµφανίζει 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που συντελούν στην εγκαθίδρυση και την υποστήριξή 

της. Η παιδαγωγός λοιπόν, µέσα σε αυτό το µαθησιακό περιβάλλον, οφείλει: 

 Να δείχνει αµέριστη φροντίδα για τα παιδιά. 

 Να τα ακούει προσεχτικά και να κατανοεί τις ανάγκες τους. 

 Να είναι ευαίσθητη απέναντι στα συναισθήµατα των άλλων και να δίνει 

σηµασία στην έκφρασή τους. 

 Να δηµιουργεί προσωπικές σχέσεις µε τα παιδιά. 

 Να αποτελεί πρότυπο για τα νήπια. 

 Να συµµετέχει στις µαθησιακές εµπειρίες των παιδιών. 

                                                 
30 Ντολιοπούλου, Ε. (2003), οπ.π. σελ.119. 
31 Biber, B. (1996), οπ.π. σελ. 19. 
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 Να κατανοεί τη συµπεριφορά των παιδιών στα πλαίσια των συγκεκριµένων 

σταδίων ανάπτυξης. 

 Να γνωρίζει τις ιδιαίτερες ικανότητες, επιθυµίες και δυσκολίες του κάθε 

παιδιού. 

 Να γνωρίζει κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ότι τα στάδια ανάπτυξης 

είναι κοινά για όλα τα παιδιά, όµως ο ρυθµός ανάπτυξής τους διαφέρει. 

  

 
 
 1.5. Αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές 

 

 

 Από τα µέσα του αιώνα µας υπήρχε διαµάχη στις Η.Π.Α. ανάµεσα σε αυτούς 

που υποστήριζαν την εφαρµογή αναπτυξιακών προγραµµάτων και σε αυτούς που 

υποστήριζαν την εφαρµογή ακαδηµαϊκών προγραµµάτων. Το 1986 ο Εθνικός 

Οργανισµός για την Εκπαίδευση των Μικρών Παιδιών (National Association for the 

Education of Young Children) των Η.Π.Α. δηµοσίευσε ένα εγχειρίδιο µε ένα σκελετό 

προγράµµατος διδασκαλίας για τα παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. 

Το εγχειρίδιο αυτό βασιζόταν στην αναπτυξιακή θεωρία και έδινε έµφαση στην 

ενεργητική µάθηση. Το εγχειρίδιο αυτό επανεκδόθηκε το 1987, όπου έκανε λόγο για 

µία παιδοκεντρική διάσταση στη διδασκαλία. Σύµφωνα µε αυτό οι αναπτυξιακά 

κατάλληλες µέθοδοι είναι µία προσέγγιση ολιστική, αναπτυξιακή-αλληλεπιδραστική, 

όπου η παιδαγωγός παρατηρεί και αξιολογεί τα παιδιά, ενώ το πρόγραµµα αναδύεται 

µέσα από αυτές τις παρατηρήσεις. Μία παιδαγωγική προσέγγιση θεωρείται 

αναπτυξιακά κατάλληλη, όταν ασκεί και εκτείνει τις ικανότητες των παιδιών ανάλογα 

µε το αναπτυξιακό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται, όταν ενθαρρύνει τα παιδιά να 

αναπτύξουν τις ικανότητες τους και όταν εκθέτει τα παιδιά σε εµπειρίες µάθησης, 

αφού πρώτα κρίνει ότι µπορούν να τις εµπεδώσουν. 32   

 Μετά τις δύο αυτές εκδόσεις του συγκεκριµένου εγχειριδίου διατυπώθηκαν 

συγκεκριµένες διχογνωµίες που οδήγησαν στην τρίτη επανέκδοσή του το 1997. Το 

νέο αυτό εγχειρίδιο στηρίχτηκε και στη θεωρία του Vygotsky και αυτό φαίνεται από 

τη σηµασία που δίνεται στο διάλογο και τη συνεργασία, στοιχεία που βασίζονται 

στον «κοινωνικό κονστρουκτιβισµό του». Σύµφωνα µε το νέο εγχειρίδιο η 

                                                 
32 Ντολιοπούλου, Ε. (2002). Σύγχρονες τάσεις της Προσχολικής Αγωγής. Αθήνα: Τυπωθύτω, σελ.122.  
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παιδαγωγός εφαρµόζει δραστηριότητες που εµπίπτουν στη «ζώνη επικείµενης 

ανάπτυξης» του παιδιού, ενώ παράλληλα λαµβάνει υπόψη το κοινωνικοπολιτισµικό 

περιβάλλον προέλευσής του. Ουσιαστικά οι αναπτυξιακά κατάλληλες µέθοδοι δεν 

είναι ένα µοντέλο ή µία µέθοδος, αλλά ένας τρόπος δράσης µε τα µικρά παιδιά που 

δίνει στοιχεία σχετικά µε το τι είναι κατάλληλο και τι είναι ακατάλληλο σε κάθε 

αναπτυξιακή περίοδο των παιδιών.33    

 

 

 1.5.1 Αρχές των αναπτυξιακά κατάλληλων πρακτικών µεθόδων 

 

 Οι αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές µέθοδοι, που µας απασχολούν στο 

παρόν κεφάλαιο, στηρίζονται στις γνώσεις που έχουµε για την ανάπτυξη, τη µάθηση, 

τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και το κοινωνικοπολιτισµικό περιβάλλον στο οποίο 

ζουν τα παιδιά. Ορισµένες από τις αρχές που διέπουν τις αναπτυξιακά κατάλληλες 

µεθόδους είναι οι παρακάτω:  

 Οι τοµείς ανάπτυξης (νοητικός, κοινωνικός, συναισθηµατικός και κινητικός) 

είναι στενά συνδεδεµένοι µεταξύ τους. 

 Η ανάπτυξη επιτυγχάνεται µε διαφορετικούς ρυθµούς από παιδί σε παιδί. 

 Η ανάπτυξη και η µάθηση επηρεάζονται από το κοινωνικοπολιτισµικό 

πλαίσιο. 

 Η γνώση οικοδοµείται ενεργητικά µέσα από την ενασχόληση των παιδιών µε 

τα αντικείµενα. 

 Το παιχνίδι αποτελεί ένα βασικό µέσο για την ολόπλευρη ανάπτυξη των 

παιδιών.  

 Τα παιδιά καλλιεργούν διάφορους τρόπους µάθησης και αναπαράστασης των 

καταστάσεων.  

 Πρέπει να αναπτύξουν θετική αυτοεικόνα αλλά και σεβασµό προς τους 

άλλους. 

 Τα παιδιά πρέπει να κατανοήσουν την αξία της συνεργασίας. 

 Το πρόγραµµα που στηρίζεται στις αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές 

µεθόδους προωθεί όλους τους τοµείς ανάπτυξης του παιδιού, έχει εφικτούς 

                                                 
33 Ντολιοπούλου, Ε. (2002), όπ.π., σελ. 127. 
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στόχους, είναι ευέλικτο και αναπτύσσεται πάνω στις ήδη υπάρχουσες 

γνώσεις και εµπειρίες των παιδιών.  

 Οι παιδαγωγοί πρέπει να σέβονται το κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο και τη 

γλώσσα των παιδιών που προέρχονται από διαφορετικό περιβάλλον.  

 Απαραίτητη για την πρόοδο είναι η αξιολόγηση, που απαιτεί τη συνεργασία 

παιδιών, παιδαγωγού και γονέων. Πρόκειται για µία συνεχή διαδικασία που 

επιτυγχάνεται µε κατάλληλες µεθόδους για την ηλικία και τις εµπειρίες των 

παιδιών. 34     

 

 

 1.5.2. Ο ρόλος της παιδαγωγού 

 

 Ο ρόλος της παιδαγωγού σύµφωνα µε τις αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές 

είναι να σέβεται και να εκτιµάει τα παιδιά δηµιουργώντας παράλληλα µια θετική 

σχέση µαζί τους. Γνωρίζει πως πέρα από τις οµοιότητες κάθε παιδί έχει τα δικά του 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που το κάνουν να ξεχωρίζει από τους συνοµήλικους του. 

Παρατηρεί συνεχώς τα νήπια, γνωρίζει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους και 

σύµφωνα µε αυτά οργανώνει τις δραστηριότητες µέσα στην τάξη της. Προσφέρει στα 

παιδιά ποικιλία υλικών και εµπειριών, οργανώνει σχέδια εκπαιδευτικής δράσης µέσα 

από τα οποία τα παιδιά οικοδοµούν µόνα τους τη γνώση. ∆ίνει στα παιδιά τη 

δυνατότητα να αναπτυχθούν σε τοµείς που είναι λιγότερο ικανά, ενώ παράλληλα 

έχουν τη δυνατότητα να κάνουν επιλογές µε νόηµα για αυτά. Αναγνωρίζει κι εκτιµάει 

το κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο και την ιδιαίτερη γλώσσα του κάθε παιδιού. Είναι 

έτοιµη να αντιµετωπίσει ιδιαίτερες καταστάσεις και προωθεί τη συνεργασία µεταξύ 

των παιδιών του σχολείου. Βοηθάει τα παιδιά να γίνουν υπεύθυνα και να ελέγχουν 

την επιθετικότητα τους µαθαίνοντάς τους τρόπους οµαλής διευθέτησης των µεταξύ 

τους συγκρούσεων.35 

 Γενικά η παιδαγωγός λειτουργεί ως συνοικοδόµος της γνώσης, δεν προσφέρει 

έτοιµες µαθησιακές εµπειρίες στα παιδιά, ενώ πάντα λαµβάνει υπόψη της το 

                                                 
34 Bredekamp, S. & Copple, C., (1998). Καινοτοµίες στην προσχολική εκπαίδευση: Αναπτυξιακά 
κατάλληλες πρακτικές στα προσχολικά προγράµµατα. ( επιµ. Ντολιοπούλου, Ε.). ( µτφ. Μαρκάκη, Ε.). 
Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σελ. 30. Ντολιοπούλου, Ε. (2002), όπ.π., σελ. 131. 
 
 
35 Ντολιοπούλου, Ε. (2002), όπ.π., σελ. 135. 
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αναπτυξιακό επίπεδο που βρίσκονται αυτά, καθώς και τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα 

ενδιαφέροντά τους. 

 

 

 

 1.6  Η διδακτική προσέγγιση του Reggio Emilia 
 
 
 To Reggio Emilia είναι µία πόλη της βόρειας Ιταλίας µε 130000 περίπου 

κατοίκους, που έχει µία πλούσια ιστορία συνεργατικής δουλειάς σε όλους τους τοµείς 

της ανθρώπινης ζωής. Το δηµοτικό εκπαιδευτικό σύστηµα προσχολικής αγωγής της 

πόλης αυτής θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα στον κόσµο. Η διδακτική προσέγγιση 

που εφαρµόζεται στα σχολεία του Reggio Emilia έκανε την εµφάνισή της στις αρχές 

του 1960. ∆εν πρόκειται για ένα ενιαίο αναλυτικό πρόγραµµα, αλλά για µία 

φιλοσοφική προσέγγιση, η οποία σχετίζεται µε τον τρόπο που µπορούµε να 

δουλέψουµε µε τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αυτή η προσέγγιση µπορεί να 

αποτελέσει πηγή έµπνευσης για εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά, καθώς δουλεύουν 

µαζί για την ανάπτυξη των δικών τους εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Η φιλοσοφία 

του Reggio Emilia δέχτηκε επιδράσεις από τις ιδέες των Dewey, Piaget, Vygotsky και 

Bruner. 36   

 Η προσέγγιση του Reggio Emilia στηρίζεται στη θεωρία του κοινωνικού ή 

αλληλεπιδραστικού κονστρουκτιβισµού. Η θεωρία αυτή υποστηρίζει τον ενεργό ρόλο 

του παιδιού στην οικοδόµηση της γνώσης του, ενώ δίνεται πολύ µεγάλη έµφαση στην 

αλληλεπίδραση, το διάλογο και τη συνεργασία. Οι παιδαγωγοί του Reggio Emilia 

αντιτίθενται στη δασκαλοκεντρική παιδαγωγική και στο κέντρο της προσέγγισής τους 

τοποθετούν το παιδί µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. 37   

 Τα βασικά σηµεία της προσέγγισης του Reggio Emilia είναι τα ακόλουθα: 38 

                                                 
36 Karen DeBord (2004). The Reggio Approach to Education. 
http://www.ces.ncsu.edu/depts/fcs/presentation/reggio/reggio.ram, σελ.1. Gallaudet University, 
(2001).The Reggio Emilia Philosophy at the Child Development Center. www.google.com, σελ.1, 
Ντολιοπούλου, Ε.(2002). Σύγχρονες Τάσεις Προσχολικής Αγωγής. Αθήνα: Τυποθήτω – Γ. ∆άρδανος, 
σελ.42 
37 Ντολιοπούλου, Ε.(2002), οπ.π., σελ.43-44 
38 Carnegie Mellon University of Pennsylvania (2002). The Reggio Emilia Approach. 
www.google.com, σελ.2-4. Karen DeBord (2004), οπ.π., σελ.2-4. Edwards, E., Gandini, L., Forman G., 
(2000). Reggio Emilia: Οι χίλιες γλώσσες των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Αθήνα : Πατάκη, σελ.. 
Gallaudet University, (2001), οπ.π. σελ.2. Ντολιοπούλου, Ε.(2002), οπ.π. σελ. 46-54 
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 Έµφαση στην εκπαίδευση κάθε παιδιού, το οποίο θεωρείται ως ένα άτοµο 

ικανό να ερευνάει, να ανακαλύπτει και να χτίζει τις δικές του θεωρίες, ενώ 

τονίζεται ο ρόλος του κοινωνικοπολιτιστικού του υπόβαθρου.  

 Το αναδυόµενο πρόγραµµα που στηρίζεται στα ενδιαφέροντα των παιδιών. Τα 

θέµατα που εξετάζονται στα πλαίσια των σχεδίων εργασίας προκύπτουν µέσα 

από συζητήσεις µε τα παιδιά, από οικογενειακά ή κοινωνικά φαινόµενα, 

καθώς και από θέµατα που προτιµούν τα παιδιά στην καθηµερινότητά τους. Ο 

οµαδικός σχεδιασµός των δραστηριοτήτων είναι απαραίτητος στο αναδυόµενο 

πρόγραµµα. 

  Τα παιδιά µαθαίνουν σε µικρές οµάδες των δύο, τριών ή τεσσάρων παιδιών, 

για να είναι καλύτερη η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση µεταξύ τους. Η 

συνεργατική, οµαδική δουλειά, µικρή και µεγάλη, θεωρείται απαραίτητη για 

την προαγωγή της γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών. Τα παιδιά ασκούνται 

στο διάλογο, στην άσκηση κριτικής, στη διατύπωση υποθέσεων, καθώς και 

στην επίλυση προβληµάτων µέσα από την οµαδική εργασία.  

 Υπάρχει ευελιξία στον προγραµµατισµό και ο χρόνος θεωρείται σύµµαχος στο 

Reggio Emilia. Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι τα παιδιά και ο 

προσωπικός τους χρόνος µάθησης είναι πρωταρχικής σηµασίας. 

 Έµφαση στην ανάπτυξη της συµβολικής λειτουργίας. Σύµφωνα µε την 

προσέγγιση του Reggio Emilia τα παιδιά διαθέτουν 100 «γλώσσες» 

πολλαπλών συµβολισµών, οι οποίες πρέπει να καλλιεργούνται µέσα από τις 

καθηµερινές δραστηριότητες των παιδιών και αποτελούν µέσα επικοινωνίας 

και καταγραφής αυτών που ήδη γνωρίζουν. Οι γλώσσες αυτές (κίνηση, 

παιχνίδι, ζωγραφική, δραµατοποίηση, παιχνίδι µε το οικοδοµικό υλικό κ.α) 

αποτελούν εργαλεία για τη γνωστική, γλωσσική και κοινωνική ανάπτυξη των 

παιδιών.  

  Υπάρχει στενή συνεργασία σε πολλά επίπεδα ανάµεσα στις παιδαγωγούς, στο 

προσωπικό, στους γονείς, στα παιδιά, στα σχολεία και την κοινότητα. 

Συγκεκριµένα οι γονείς θεωρούνται πολύτιµοι συνεργάτες, ενώ η συµµετοχή 

τους αναµένεται και υποστηρίζεται. Στόχος της συµµετοχής των οικογενειών 

και  της κοινότητας είναι η ανάπτυξη επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και 

στενής συνεργασίας.  

 Στα σχολεία του Reggio Emilia εφαρµόζεται η βιωµατική προσέγγιση της 

µάθησης. ∆εν διαθέτουν προκαθορισµένο πρόγραµµα µε ενότητες και 
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υποενότητες, αλλά εφαρµόζουν διάφορα σχέδια εκπαιδευτικής δράσης, 

ορισµένα βραχυπρόθεσµα και άλλα µακροπρόθεσµα. Τα σχέδια εκπαιδευτικής 

δράσης (projects) αποτελούν µία εις βάθος µελέτη εννοιών, ιδεών και 

ενδιαφερόντων που προκύπτουν µέσα στην οµάδα. Στηρίζονται σε 

αντικείµενα και γεγονότα της καθηµερινότητας των παιδιών, καθώς και µε 

φόβους τους, αλλά και µε θέµατα που θεωρούνται απρόβλεπτα. Κατά την 

εφαρµογή της βιωµατικής µάθησης τα παιδιά: α) αναζητούν τα θέµατα, β) 

συλλέγουν αντικείµενα, παρατηρούν, κάνουν ερωτήσεις, γ) αναπαριστούν 

συµβολικά τις παρατηρήσεις τους. 

 Τα θέµατα και οι δραστηριότητες επαναλαµβάνονται µε στόχο τη βαθύτερη 

κατανόησή τους. 

 Ο χώρος και το περιβάλλον διαδραµατίζουν ένα δυναµικό ρόλο στη µάθηση. 

Στην πραγµατικότητα, στο Reggio Emilia, το περιβάλλον θεωρείται ο τρίτος 

δάσκαλος. Ο χώρος οργανώνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνει 

σχέσεις, επιλογές, ανακαλύψεις και την επίλυση προβληµάτων. ∆ίνεται 

µεγάλη έµφαση στο αισθητικά ωραίο περιβάλλον, το οποίο εξελίσσεται µαζί 

µε τα παιδιά και διευκολύνει τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους. Υπάρχει στην 

ουσία µία συµµαχία ανάµεσα στην αρχιτεκτονική του χώρου και στην 

παιδαγωγική που εφαρµόζεται στα σχολεία του Reggio Emilia. 

 Τα παιδιά παρακινούνται να παρατηρούν τις ορατές πλευρές σε όλα τα 

πράγµατα και να εξερευνούν τις αόρατες, για αυτό και η ενασχόληση µε την 

τέχνη θεωρείται πρωταρχικής σηµασίας.  

 ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη της φαντασίας και της 

δηµιουργικότητας, καθώς και στην κατανόηση του νοήµατος για κάθετι που 

συµβαίνει. 

 Στα κέντρα προσχολικής αγωγής του Reggio Emilia κυριαρχεί η διαφάνεια 

και η κυκλικότητα, που µεταφορικά συµβολίζουν το «άνοιγµα» στις 

µαθησιακές διαδικασίες που επιδιώκουν τα κέντρα αυτά. Η διαφάνεια και η 

κυκλικότητα στο χώρο εκφράζονται: α) µε την ελεύθερη κίνηση στο χώρο, µια 

και απουσιάζουν εµπόδια, διαχωριστικά και διάδροµοι, β) µε την ύπαρξη 

συνδεδεµένων χώρων που µπορεί κάποιος να τους εξερευνήσει, αφού κινηθεί 

κυκλικά σε έναν κεντρικό πυρήνα που περιλαµβάνει µία αυλή, γ) µε τα 

µεγάλα παράθυρα και τους γυάλινους τοίχους που δίνουν τη δυνατότητα να 
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βλέπεις τι γίνεται ταυτόχρονα σε διάφορους χώρους, δ) µε τη δυνατότητα να 

βλέπεις τι γίνεται στην κουζίνα.  

 ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην καταγραφή των διαδικασιών µάθησης των 

παιδιών µε πολλούς τρόπους, όπως επίσης και στην παρατήρηση και στην 

αξιολόγηση. Η καταγραφή στηρίζεται στην παρατήρηση, αποτελεί ένα 

σηµαντικό µέσο αξιολόγησης σε ένα αναδυόµενο πρόγραµµα και 

επιτυγχάνεται µε δίφορους τρόπους, όπως: διαφάνειες, έργα των νηπίων, 

συµβολικό παιχνίδι, φωτογραφίες κ.α. Η καταγραφή βοηθάει τις παιδαγωγούς, 

τους γονείς και τα παιδιά, µια και αντιλαµβάνονται ότι κάνουν κάτι ιδιαίτερα 

σηµαντικό. Σύµφωνα µε την προσέγγιση του  Reggio Emilia, οι ενήλικοι 

βοηθούν τα παιδιά να καταλάβουν τη σηµασία των εµπειριών τους 

περισσότερο ολοκληρωµένα. Για αυτό η καταγραφή είναι πολύ σηµαντική, 

µια και πίσω από κάθε εµπειρία βρίσκονται πάντα πολλά επίπεδα σηµασίας. 

Οι παιδαγωγοί συναντιούνται συχνά για να συζητήσουν τις παρατηρήσεις 

τους και να ερµηνεύσουν σηµεία που δε µπορούν να κατανοήσουν µόνοι τους. 

Η αξιολόγηση µε τη σειρά της υποστηρίζει τη µαθησιακή διαδικασία και 

γίνεται κατά τη διάρκειά της και όχι προς το τέλος της.  

 Οι παιδαγωγοί στο Reggio Emilia εργάζονται µε την ίδια οµάδα παιδιών για 3 

χρόνια.  

 

 

 1.6.1 Ο ρόλος των παιδαγωγών στα σχολεία του Reggio Emilia 

 

 Ο ρόλος της παιδαγωγού µέσα στην προσέγγιση του Reggio Emilia είναι 

περίπλοκος. Η παιδαγωγός θεωρείται συνοικοδόµος της γνώσης και όχι µεταδότρια, 

αφού µαθαίνει µέσα από  την καθηµερινή της αλληλεπίδραση µε τα παιδιά. Είναι 

συνεργάτης των παιδιών στη µαθησιακή διαδικασία και τα βοηθάει να επιλύσουν τις 

διαφορές τους. Είναι µία παιδαγωγός-ερευνήτρια που ακούει προσεκτικά, παρατηρεί 

και καταγράφει τη δουλεία των παιδιών, ενώ συγχρόνως παρακινεί τα παιδιά να 

σκέφτονται και να αλληλεπιδρούν µε τους συνοµηλίκους. Συγκεκριµένα ο ρόλος της 

είναι: 

 Να παρατηρεί και να ακούει τα παιδιά προσεκτικά και να προσπαθεί να 

κατανοήσει τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται τον κόσµο. 
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 Να προσέχει το κάθε παιδί χωριστά, αλλά και σε συνάρτηση µε τα υπόλοιπα, 

τις παιδαγωγούς, τους γονείς και το περιβάλλον τους. 

 Να προετοιµάζει το περιβάλλον της τάξης µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προωθεί 

τη µαθησιακή διαδικασία σε διάφορους τοµείς. 

 Να καθοδηγεί τα παιδιά, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

 Να κάνει συστηµατική έρευνα στην τάξη, έτσι ώστε να προγραµµατίζει τις 

καθηµερινές δραστηριότητες και τα σχέδια εργασίας. 

 Να επικοινωνεί και να συνεργάζεται µε τις άλλες παιδαγωγούς, τους γονείς, 

καθώς και µε τους ανθρώπους της ευρύτερης κοινότητας, ιδιαίτερα όταν 

ξεκινάει ένα σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης. 

 Να παρατηρεί τα παιδιά και να καταγράφει συνέχεια όσα λένε ή κάνουν. Οι 

σηµειώσεις αυτές λειτουργούν ως µέσο αξιολόγησης της προόδου των 

παιδιών και για την ενηµέρωση των γονέων. 

  Να αναζητάει διαρκώς τρόπους δηµιουργίας κατάλληλων συνθηκών για την 

ανάπτυξη της δηµιουργικής σκέψης των παιδιών.39 

Οι δύο παιδαγωγοί που εργάζονται ταυτόχρονα σε µία τάξη συνεργάζονται µε 

µία παιδαγωγό-σύµβουλο (pedagogista) και µε την ειδικό σε θέµατα τέχνης 

(atelierista).40  

Όπως φαίνεται µέσα από την αναφορά των γενικών αρχών στις οποίες στηρίζεται 

η προσέγγιση του Reggio Emilia, η φιλοσοφία της προσιδιάζει µε αυτή της 

διαθεµατικής προσέγγισης, που πρόκειται να εφαρµοστεί στα νηπιαγωγεία της χώρας 

µας. Στο κέντρο και των δύο τοποθετείται το παιδί µε τις ικανότητες και τα 

ενδιαφέροντά του, ενώ παράλληλα αναγνωρίζεται ο ρόλος του στην οικοδόµηση της 

γνώσης. Το παιδί της προσχολικής ηλικίας δεν είναι παθητικός δέκτης των γνώσεων 

που µεταδίδει η παιδαγωγός, αλλά µε τη συνδροµή της αποκτάει τις εµπειρίες που 

είναι απαραίτητες κατά τη µαθησιακή διαδικασία.  

 

 

 

 

 
                                                 
39 Karen DeBord (2004), οπ.π.,σελ.3. Gallaudet University, (2001), οπ.π. σελ.2. Ντολιοπούλου, 
Ε.(2002), οπ.π., σελ. 68-69 
40  Edwards, E., Gandini, L., Forman G., (2000), οπ.π.,σελ.263. Ντολιοπούλου, Ε.(2002), οπ.π., σελ. 69 
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 1.7  Η διαθεµατική προσέγγιση 

 

 Η έννοια της διαθεµατικότητας επανήλθε διεθνώς στην ορολογία της 

παιδαγωγικής επιστήµης κατά την τελευταία δεκαετία. ∆εν πρόκειται για µία 

άγνωστη έννοια, αλλά για ένα ζήτηµα που απασχόλησε διεθνώς πολλά χρόνια πριν 

µεγάλους εκπρόσωπους της παιδαγωγικής επιστήµης. Η δυναµική επαναφορά της 

σήµερα στο προσκήνιο υπαγορεύεται από κοινωνικούς, οικονοµικούς, 

παιδαγωγικούς, επιστηµολογικούς αλλά και ψυχολογικούς λόγους. Στην Ελλάδα 

αποτελεί στις µέρες µας ένα επίκαιρο θέµα, ύστερα από τη δηµοσίευση του 

∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών ( ∆.Ε.Π.Π.Σ. ) από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  

 Με τον όρο διαθεµατικότητα (thematic approach, cross thematic integration) 

εννοούµε την οργάνωση του αναλυτικού προγράµµατος χωρίς τα στενά πλαίσια των 

διακριτών µαθηµάτων και την προσέγγιση της σχολικής γνώσης ως ενιαιοποιηµένη 

και όχι κατακερµατισµένη. Στα διαθεµατικά προγράµµατα σπουδών σηµασία έχουν 

τα υπό µελέτη θέµατα που πραγµατεύονται από κοινού οι δάσκαλοι και οι µαθητές. 

Τα θέµατα αυτά αποτελούν µέρος της πραγµατικότητας και για την κατανόησή τους 

απαραίτητη είναι η σύµπραξη γνώσεων από διαφορετικούς επιστηµονικούς 

κλάδους.41   

 Συγκεκριµένα, όταν αναφέρουµε ότι η σχολική γνώση ενιαιοποιείται 

εννοούµε ότι καταργούνται τα διακριτά µαθήµατα ή τουλάχιστον το αυστηρό πλαίσιο 

γνώσης που αυτά καθορίζουν και τη θέση τους παίρνουν θέµατα που προσεγγίζουν τη 

σχολική γνώση ως κάτι το ενιαίο. Έχουµε ουσιαστικά συνένωση θεµάτων 

διαφορετικών επιστηµονικών κλάδων, όπου σύµφωνα µε το παραδοσιακό αναλυτικό 

πρόγραµµα θα διδάσκονταν χωριστά. Η διαθεµατική προσέγγιση υπαγορεύει για 

παράδειγµα τη συµπλοκή της ιστορίας, της λογοτεχνίας, των µαθηµατικών σε ένα 

ενιαίο γνωστικό σύνολο, ανάλογα βέβαια και µε τις ανάγκες του υπό µελέτη 

θέµατος42.      

                                                 
41 Ματσαγγούρας, Η. (2003). Η διαθεµατικότητα στη σχολική γνώση. Εννοιοκεντρική αναπλαισίωση 
και σχέδια εργασίας.(2η έκδοση). Αθήνα: Γρηγόρη, σελ. 48.  
42 Θεοφιλίδης, Χ. (1987). ∆ιαθεµατική Προσέγγιση της διδασκαλίας. Λευκωσία: του ιδίου, σελ. 13. 
Βαρνάβα – Σκούρα, Τζ. (1989). ∆ιαθεµατική προσέγγιση στη διδασκαλία. Παιδαγωγική Ψυχολογική 
Εγκυκλοπαίδεια – Λεξικό, (τοµ.3), 1380-1381. 
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 Στη σύγχρονη ελληνική βιβλιογραφία χρησιµοποιούνται οι όροι 

διαθεµατικότητα και διεπιστηµονικότητα χωρίς να είναι πάντα σαφής η διάκριση 

µεταξύ τους. Η διαφορά των δύο όρων έγκειται στο γεγονός ότι η διεπιστηµονικότητα 

διατηρεί τα διακριτά µαθήµατα, αλλά επιχειρεί να συσχετίσει  το περιεχόµενό τους 

για µια πιο ολοκληρωµένη εξέταση του υπό µελέτη θέµατος.43  

 Σύµφωνα µε τη διαθεµατική προσέγγιση η γνώση δε µεταβιβάζεται άµεσα από 

τον εκπαιδευτικό στα παιδιά, αλλά τα παιδιά µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν. Αποκτούν 

δηλαδή τα εννοιολογικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την οικοδόµηση της 

γνώσης. Τα παιδιά εµπλέκονται ενεργητικά στη διερεύνηση των υπό µελέτη θεµάτων 

και µέσα από συνεργατικές διεργασίες κατακτούν τη µάθηση.44 

 Το νηπιαγωγείο είναι ο χώρος που µπορεί να εφαρµοστεί η διαθεµατική 

προσέγγιση εύκολα µια και δεν υπάρχει συγκεκριµένη διδακτέα ύλη, ούτε διακριτά 

µαθήµατα που περιορίζουν και τυποποιούν το ρόλο των εκπαιδευτικών.  

 

 

 1.7.1 Βήµατα που ακολουθούνται κατά τη διαθεµατική προσέγγιση 

 

 Κατά τη διαθεµατική προσέγγιση το εξεταζόµενο θέµα τοποθετείται στο 

κέντρο και εξακτινώνεται στα προγράµµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης 

δραστηριοτήτων. Η διαθεµατικότητα επιτυγχάνεται µέσα από τη διαπλοκή 

διαφορετικών γνωστικών πεδίων. 45  

 Τα βήµατα που ακολουθούνται κατά τη διαθεµατική προσέγγιση διδασκαλίας 

είναι:  

1) Προγραµµατισµός της ενότητας από τον εκπαιδευτικό: Ο 

προγραµµατισµός της ενότητας περιλαµβάνει την επιλογή του θέµατος, την 

επισήµανση των βασικών του πτυχών, τον καθορισµό των στόχων και την 

προετοιµασία µέσων και υλικών. Το θέµα επιλέγεται είτε από τον ίδιο τον 

εκπαιδευτικό, είτε µέσα από τη συνεργασία εκπαιδευτικού και παιδιών. 

Πρέπει να είναι κατάλληλο για το αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών, να είναι 

                                                 
43 Ματσαγγούρας, Η. (2002). ∆ιεπιστηµονικότητα, διαθεµατικότητα και ενιαιοποίηση στα νέα 
Προγράµµατα Σπουδών. Τρόποι οργάνωσης της σχολικής γνώσης. Επιθεώρηση εκπαιδευτικών 
θεµάτων, 7, σελ.19. 
44Βαρνάβα – Σκούρα, Τζ. (1989), όπ.π., σελ. 1381. Λιόλιου, Κ. (2002). Συγκριτική προσέγγιση των 
αναλυτικών προγραµµάτων. Σύγχρονο νηπιαγωγείο, 9, σελ.14.  
45 Γκλιάου, Ν. (2003). ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο. 
Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 36, σελ. 8. 
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ανάλογο µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους και να τα ενθουσιάζει. 

Μετά την επιλογή του θέµατος ακολουθεί η ανάλυση των  βασικών πτυχών 

που το συνθέτουν, οι οποίες ουσιαστικά προδιαγράφουν και τους στόχους της 

ενότητας. Τέλος, για να ολοκληρωθεί ο προγραµµατισµός της ενότητας από 

τον εκπαιδευτικό, πρέπει να αναζητηθούν και να προετοιµαστούν οι πηγές 

µάθησης µέσα και έξω από το σχολείο.  46 

2) Προσανατολισµός των µαθητών στην ενότητα: Οι ειδικότεροι στόχοι σε 

αυτή τη φάση εργασίας είναι η διέγερση του ενδιαφέροντος των µαθητών, ο 

καθορισµός των δραστηριοτήτων και ο καταµερισµός της εργασίας. Ο 

προγραµµατισµός του εκπαιδευτικού στην προηγούµενη φάση δεν είναι 

οριστικός, γιατί τώρα αναλαµβάνουν αρµοδιότητες οι µαθητές. Ο 

εκπαιδευτικός προκαλεί το ενδιαφέρον των µαθητών για την ενότητα και µαζί 

αποφασίζουν για τις δραστηριότητες που θα πραγµατοποιήσουν, ενώ 

παράλληλα γίνεται ανάληψη ευθυνών από το κάθε παιδί. Για να προκαλέσει 

το ενδιαφέρον των µαθητών ο εκπαιδευτικός µπορεί να οργανώσει µία 

εκδροµή, µία επίσκεψη εκτός σχολείου, να πραγµατοποιήσει προβολή 

ταινιών. Η συµµετοχή των µαθητών στον προγραµµατισµό της ενότητας 

ενισχύει τη συνεργασία µεταξύ τους και τη βιωµατική µάθηση. 47 

3) Συλλογή κι επεξεργασία των πληροφοριών: Τα παιδιά για να συλλέξουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες χρησιµοποιούν πηγές που βρίσκονται µέσα και έξω 

από το σχολείο. Συγκεκριµένα µπορούν να προσκαλέσουν οµιλητές, να 

πάρουν συνεντεύξεις, να κάνουν πειράµατα, να εκφράσουν ιδέες, σκέψεις, 

συναισθήµατα. Αυτή η φάση απαιτεί ατοµική και συλλογική εργασία, ενώ 

διαρκεί περισσότερο από όλες τις άλλες. 48 

4) Παρουσίαση και αξιολόγηση της εργασίας: Αυτό είναι το τελευταίο βήµα 

εργασίας µε τη διαθεµατική προσέγγιση, το οποίο λειτουργεί και ως 

ανατροφοδότηση της εργασίας των παιδιών. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

φάσης επισηµαίνονται βασικές έννοιες που κατέκτησαν τα παιδιά µε τη 

βοήθεια του εκπαιδευτικού, γίνονται συζητήσεις, οµιλίες, παρουσιάζονται 

διαγράµµατα. Η παρουσίαση της εργασίας µπορεί να είναι επίσηµη ή 

                                                 
46 Θεοφιλίδης, Χ. (1987) όπ.π., σελ. 50 
47 Θεοφιλίδης, Χ. (1987) όπ.π., σελ. 62. Τσιµπιρίδου, Ε. (2002). ∆ιαθεµατικό ενιαίο πλαίσιο 
προγραµµάτων σπουδών για το νηπιαγωγείο. ∆ιεπιστηµονική – ∆ιαθεµατική προσέγγιση. Σύγχρονο 
νηπιαγωγείο, 28, σελ.54. 
48 Θεοφιλίδης, Χ. (1987) όπ.π., σελ 76. 
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ανεπίσηµη. Πολύ σηµαντική όµως είναι η αξιολόγηση που λειτουργεί ως 

ανατροφοδοτικός µηχανισµός που έχει ως βασικό σκοπό τη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού έργου. Η αξιολόγηση γίνεται µε εναλλακτικές µεθόδους που 

συγκεκριµένα για το νηπιαγωγείο είναι η πορεία των σχεδίων εργασίας και ο 

φάκελος εργασιών των παιδιών. 49 

 

 

 1.7.2. Οι διδακτικές αρχές της διαθεµατικής προσέγγισης 

 

 Οι διδακτικές αρχές σύµφωνα µε τις οποίες λειτουργεί η διαθεµατική 

προσέγγιση είναι οι ακόλουθες:  

• Αρχή της παιδοκεντρικότητας: η διαθεµατική προσέγγιση είναι µία 

παιδοκεντρική µέθοδος, µια και τα παιδιά συµµετέχουν ενεργά στον 

προγραµµατισµό και στην πραγµατοποίηση των εργασιών. ∆εν 

προσαρµόζονται τα παιδιά στο σχολείο, αλλά το σχολείο στα παιδιά. Η 

παιδοκεντρικότητα επιτυγχάνεται µε την παροχή δυνατοτήτων επιλογής στους 

µαθητές, µε την ενεργό συµµετοχή τους στον προγραµµατισµό και µε την 

καθιέρωση διαδικασιών αυτό-αξιολόγησης.    

• Αρχή της αυτενεργούς µάθησης: τα παιδιά, όπως αναφέρθηκε πριν, 

συµµετέχουν ενεργά σε όλες τις φάσεις της διαθεµατικής προσέγγισης. 

Εξερευνούν τον κόσµο και οικοδοµούν τη γνώση σταδιακά και επενεργώντας 

πάνω στα αντικείµενα και στις καταστάσεις. Η αρχή της αυτενεργούς 

µάθησης συνδέεται άµεσα µε την παιδοκεντρικότητα.  

• Αρχή της συλλογικότητας: ο εκπαιδευτικός είναι συνεργάτης των παιδιών 

και συνοικοδόµος της γνώσης. Ερευνάει και µελετάει µαζί µε τα παιδιά, αλλά 

και τα παιδιά συνηθίζουν σε συλλογικές συνθήκες δράσης. Κατανοούν τη 

σηµασία της συλλογικότητας και της συνεργασίας, ενώ παράλληλα βιώνουν 

αξίες όπως ο σεβασµός και η αλληλεγγύη. Οι σχέσεις ανάµεσα στους 

εκπαιδευτικούς και τα παιδιά αναπροσαρµόζονται και από ιεραρχικές γίνονται 

συµπληρωµατικές. Παράλληλα όµως αναπτύσσεται η ατοµική αυτονοµία των 

παιδιών µέσα από τη συλλογική επικοινωνία.  

                                                 
49 Θεοφιλίδης, Χ. (1987) όπ.π., σελ 83. Γκλιάου, Ν. (2003), όπ.π. σελ. 12. 
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• Αρχή της ολιστικής προσέγγισης: αυτή η αρχή είναι ιδιαίτερα σηµαντική 

στα διαθεµατικά προγράµµατα και στηρίζεται στις συστηµικές θεωρίες. Αυτές 

οι θεωρίες υποστηρίζουν ότι το σύµπαν αποτελείται από µικρότερα 

συστήµατα και η κατανόησή του προϋποθέτει την ολιστική θεώρησή του. Το 

σχολείο που εφαρµόζει την ολιστική µέθοδο πρέπει να αντιµετωπίζει το παιδί 

ως ολότητα κατά τη µαθησιακή διαδικασία, ενώ τα νέα στοιχεία που 

µαθαίνονται πρέπει να συσχετίζονται διαρκώς µε τα σύνολα, τις ολότητες που 

ανήκουν.50 

 

 

 

 1.7.3. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαθεµατική προσέγγιση 

 

Κατά την εφαρµογή της διαθεµατικής προσέγγισης ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

παρουσιάζεται εντελώς διαφοροποιηµένος. ∆ε σχεδιάζει µε κάθε λεπτοµέρεια τη 

διδασκαλία, αλλά επιτρέπει στα παιδιά να λαµβάνουν πρωτοβουλίες. Υποστηρίζει την 

προσπάθειά τους, γίνεται βοηθός, συνεργάτης ,συνερευνητής και συνοικοδόµος της 

γνώσης. Προσφέρει συνεχώς ερεθίσµατα µάθησης στα παιδιά, ενώ υποστηρίζει την 

προσέγγιση της γνώσης µέσα από το παιχνίδι. 51 

 Στην ουσία ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίζει στο σχολείο 

τις κατάλληλες προϋποθέσεις µάθησης, να δίνει στα παιδιά τα κίνητρα για να 

ανακαλύψουν τη γνώση µέσα από τα υπό µελέτη θέµατα. Επίσης πρέπει να λαµβάνει 

πάντα υπόψη του τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εµπειρίες των παιδιών και να 

οργανώνει ελκυστικές δραστηριότητες. Ο εκπαιδευτικός που εφαρµόζει τη 

διαθεµατική προσέγγιση στην τάξη του θα πρέπει να είναι κατάλληλα 

προετοιµασµένος για να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του θέµατος και των µαθητών 

του.  52 

 Όταν λέµε προετοιµασµένος εννοούµε να γνωρίζει όλες τις  επιµέρους πτυχές 

του υπό µελέτη θέµατος, καθώς και τις βασικές αρχές της µεθόδου που πρόκειται να 

εφαρµόσει. Επίσης οφείλει να γνωρίζει πολύ καλά το µαθητικό δυναµικό της τάξης 

                                                 
50 Ματσαγγούρας, Η. (2003), όπ.π., σελ. 107. Λιόλιου, Κ. (2002), όπ.π, σελ.17 
51 Θεοφιλίδης, Χ. (1987) όπ.π., σελ. 91. 
52 Γκλιάου, Ν. (2002). Το νέο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το 
νηπιαγωγείο. Σύγχρονο νηπιαγωγείο, 27, σελ. 68.  
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του, γιατί µαζί µε τα νήπια θα αποτελέσει την κύρια οµάδα εργασίας µέσα στην τάξη 

του.  

 

 

 1.8  Το αίτηµα της ενιαιοποίησης της σχολικής γνώσης 

 

 Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, από τα τέλη της δεκαετίας του 

1980 επανεµφανίζεται δυναµικά το αίτηµα ενιαιοποίησης της σχολικής γνώσης. 

Ακούγονται αρνητικές κρίσεις για την πρακτική των διακριτών µαθηµάτων, ενώ η 

διαθεµατική και διεπιστηµονική σύνδεση των επιµέρους επιστηµονικών κλάδων 

στηρίζεται σε επιχειρήµατα παιδαγωγικά, κοινωνικό-οικονοµικά, επιστηµολογικά και 

ψυχολογικά, τα κυριότερα εκ των οποίων θα αναφέρουµε παρακάτω. 

 

Παιδαγωγικά επιχειρήµατα: 

 

 Τα παιδαγωγικά επιχειρήµατα που συνηγορούν υπέρ της ενιαιοποίησης της 

σχολικής γνώσης πηγάζουν από την ανάλυση του Bernstein το 1991, ο οποίος 

υποστήριξε ότι η πρακτική των διακριτών µαθηµάτων εντάσσει το σχολείο στη 

διαδικασία της κοινωνικής αναπαραγωγής και ταυτόχρονα υποτάσσει εκπαιδευτικούς 

και µαθητές σε αυστηρό κοινωνικό έλεγχο. Συγκεκριµένα, οι µαθητές που 

προέρχονται από χαµηλά µορφωτικά στρώµατα δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα 

αφηρηµένα σύνολα γνώσεων που περιλαµβάνουν τα παραδοσιακά αναλυτικά 

προγράµµατα, ενώ, αντίθετα, τα ενιαιοποιηµένα προγράµµατα σπουδών, που 

εκµεταλλεύονται τη βιωµατική γνώση των µαθητών, διευκολύνουν την αφοµοίωση 

των µαθησιακών αντικειµένων. 53   

 Το παραδοσιακό αναλυτικό πρόγραµµα, µε τα διακριτά διδακτικά 

αντικείµενα, χαρακτηρίζεται ως αναποτελεσµατικό, γιατί καθιστά αποσπασµατική τη 

σχολική γνώση και την αποκόπτει από τις εµπειρίες των µαθητών. Αντίθετα τα 

διαθεµατικά προγράµµατα σπουδών έχουν θετικές επιδράσεις τόσο στους µαθητές 

όσο και στους εκπαιδευτικούς. Οι µαθητές κατανοούν ευκολότερα τη γνώση που τους 

προσφέρεται ολοκληρωµένη και άµεσα συνδεδεµένη µε τις εµπειρίες και τα βιώµατά 

τους.  Οι διαθεµατικές προσεγγίσεις έχουν θετικές επιδράσεις γιατί κινητοποιούν το 
                                                 
53 Ματσαγγούρας, Η. (2003). Η ∆ιαθεµατικότητα στη σχολική γνώση. Εννοιοκεντρική αναπλαισίωση και 
σχέδια εργασίας. Αθήνα: Γρηγόρη, σελ. 39.   
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µαθητικό ενδιαφέρον µέσα από τη διερεύνηση και γιατί προωθούν την 

αλληλεπικοινωνία µεταξύ των µαθητών. Επίσης οι εκπαιδευτικοί από τη µία 

εργάζονται περισσότερο και από την άλλη δηµιουργούν θετικότερες σχέσεις µε τους 

µαθητές τους. 54   

 Η διαθεµατική προσέγγιση προωθεί ευκολότερα τις επιδιώξεις της 

εκπαίδευσης και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι προσφέρει τη γνώση σε 

προσπελάσιµη µορφή, ενώ οι µαθητές ασκούνται σε συλλογικές µορφές δράσης και 

επικοινωνίας. Επίσης αυτή η διδακτική προσέγγιση έχει πολλά κοινά στοιχεία µε 

σύγχρονες διδακτικές µεθόδους, όπως είναι η µέθοδος των σχεδίων εργασίας, η 

οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, η διερευνητική µάθηση και το κίνηµα της κριτικής 

σκέψης. 55  

 

Κοινωνικό-οικονοµικά επιχειρήµατα: 

 

 Το σχολείο, που είναι πολύ σηµαντικός φορέας κοινωνικοποίησης των 

πολιτών, παρακολουθεί τις εξελίξεις που λαµβάνουν χώρα µέσα στην κοινωνία και 

προσπαθεί να αντιστοιχίσει την επιστήµη, την τεχνολογία και τις κοινωνικές ανάγκες 

µε την εκπαίδευση. Το σύγχρονο σχολείο εµφανίζεται κατά τη βιοµηχανική εποχή και 

χαρακτηρίζεται από σταθερότητα ως προς τη λειτουργία και τη σκοποθεσία του. 

Όµως η µεταβιοµηχανική εποχή στην οποία ζούµε και για την οποία µας 

προετοιµάζει το σχολείο, δε χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, αλλά από τη µεγάλη 

παραγωγή γνώσεων, από τις αλλαγές στο χώρο της εργασίας, από τις 

παγκοσµιοποιηµένες σχέσεις και  την αύξηση κοινωνικών προβληµάτων. 56   

 Η µεγάλη παραγωγή γνώσεων απαιτεί από τα άτοµα να κατέχουν γνώσεις και 

δεξιότητες που θα τα βοηθήσουν να επιλύουν προβλήµατα που σχετίζονται µε το 

γνωστικό, το συναισθηµατικό, τον κοινωνικό και τον προσωπικό τοµέα. Να µπορούν 

να επικοινωνούν µεταξύ τους, να συνεργάζονται και να συµµετέχουν σε συλλογικές 

διαδικασίες. Τα άτοµα που δεν έχουν αναπτύξει τις παραπάνω δεξιότητες δεν έχουν 

πρόσβαση στη γνώση και οδηγούνται σταδιακά σε κοινωνικό αποκλεισµό. Από τις 

διαπιστώσεις αυτές φαίνεται η αυξηµένη σηµασία της διαδικαστικής γνώσης, που 

ήταν παραγκωνισµένη στο παραδοσιακό σχολείο. Η κοινωνία µας όµως, εκτός από τη 

                                                 
54 Ματσαγγούρας, Η. (2003), όπ.π. σελ. 40. 
55 Ματσαγγούρας, Η. (2003), όπ.π. σελ. 42. 
56 Ματσαγγούρας, Η. (2003), όπ.π. σελ. 43 
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µεγάλη παραγωγή γνώσεων, χαρακτηρίζεται και από την κυριαρχία της τεχνολογίας. 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει επηρεάσει όλους τους τοµείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας και για αυτό η εκπαίδευση πρέπει να προσαρµοστεί στα νέα 

δεδοµένα. Το σχολείο φαίνεται υποχρεωµένο να συνδυάσει την επιστηµονική µε την 

τεχνική εκπαίδευση. 57  

 Σύµφωνα µε το δεύτερο και τρίτο χαρακτηριστικό της µεταβιοµηχανικής 

εποχής, δηλαδή τις αλλαγές στο χώρο της εργασίας και τις παγκοσµιοποηµένες 

σχέσεις, οι άνθρωποι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι είναι πλέον πολίτες ενός 

πολυπολιτισµικού κόσµου, όπου οι αξίες του είναι ρευστές, ενώ οι κοινωνικές αυτές 

αλλαγές έχουν αντίκτυπο και στον τοµέα της εργασίας. Το σχολείο πρέπει να 

προετοιµάζει τους µαθητές για να ανταποκριθούν στα νέα δεδοµένα και να τους 

βοηθάει να αποκτήσουν ποικίλες δεξιότητες, όπως αποτελεσµατική διαχείριση της 

τεχνολογίας, δεξιότητες επικοινωνίας κ.α. Η διαθεµατική προσέγγιση, που δίνει 

έµφαση στη διαδικαστική γνώση µέσα από συλλογικές µορφές εργασίας και µέσα 

από την αυτενεργό µάθηση, οδηγεί ευκολότερα τους µαθητές στις παραπάνω 

γνωστικές κατευθύνσεις.58 

 Τέλος, το σύγχρονο σχολείο καλείται να αντιµετωπίσει τα κοινωνικά 

προβλήµατα που εµφανίζονται στην µεταβιοµηχανική κοινωνία. Τα καθιερωµένα 

διδακτικά αντικείµενα πρέπει να αντιµετωπίσουν προβλήµατα όπως, η µόλυνση του 

περιβάλλοντος, η σχολική βία, τα ναρκωτικά, η πολυπολιτισµικότητα των κοινωνιών 

κ.α. Οι µαθητές ενηµερώνονται για την ύπαρξη αυτών των προβληµάτων και 

συµµετέχουν ενεργά στην επίλυση τους µέσα από τη διαθεµατική προσέγγιση, που 

τους  τοποθετεί µε κριτική στάση απέναντι στη γνώση, ενώ ενθαρρύνει τη 

διαφορετικότητα και την ανάπτυξη στρατηγικών αυτό-µάθησης. 59    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Ματσαγγούρας, Η. (2003), όπ.π. σελ. 44  
58 Ματσαγγούρας, Η. (2003), όπ.π. σελ. 45 
59 Ματσαγγούρας, Η. (2003), όπ.π. σελ. 46 
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Επιστηµολογικά επιχειρήµατα: 

 

 Η επανεµφάνιση της διαθεµατικότητας στηρίχτηκε και σε επιχειρήµατα που 

σχετίζονται µε την επιστήµη και την προέλευση της γνώσης που αυτή µας προσφέρει.  

Μετά την επιστηµονική επανάσταση κυριάρχησε η αντίληψη ότι ο κόσµος διέπεται 

από το νόµο της αιτίας και του αποτελέσµατος και σκοπός της επιστήµης κρίθηκε η 

αναζήτηση αυτής της γνώσης. Επειδή υποστηρίχτηκε ότι τα γεγονότα και τα 

φαινόµενα της πραγµατικότητας µπορούν να οµαδοποιηθούν σε κατηγορίες µε βάση 

κοινά τους γνωρίσµατα, η ενιαία επιστήµη χωρίστηκε σε επιµέρους επιστήµες που 

εξειδικεύονται σε ένα συγκεκριµένο τοµέα και χρησιµοποιούν δικές τους µεθόδους 

έρευνας. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργήθηκαν οι αυτόνοµες επιστήµες. Όλες οι 

αυτόνοµες επιστήµες αποδέχονται την έννοια της αιτιοκρατίας και µε τις δικές τους 

µεθόδους έρευνας προσπαθούν να την κατανοήσουν. 60  

 Τις τελευταίες όµως δεκαετίες η αντίληψη ότι ο κόσµος είναι µία 

καλοκουρδισµένη µηχανή που διέπεται από τους νόµους της αιτιότητας έχει 

εγκαταλειφθεί και τη θέση της έχουν πάρει σύγχρονες θεωρίες, όπως είναι η θεωρία 

του χάους. Σύµφωνα µε αυτές τις θεωρίες ο κόσµος είναι οργανωµένος σε 

συστήµατα, τα οποία αποτελούνται από υποσυστήµατα και αποτελούν τα ίδια µέρος 

ευρύτερων υπερσυστηµάτων. Η πολυπλοκότητα λοιπόν του κόσµου δεν οφείλεται 

στη σχέση αιτίας και αποτελέσµατος, αλλά σε σχέσεις αλληλεπίδρασης και 

αλληλεξάρτησης των µερών που τον απαρτίζουν. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η 

επιστήµη δεν έχει ως σκοπό της την ανεύρεση της αλήθειας, αλλά τη διατύπωση 

ισχυρών ερµηνευτικών σχηµάτων που θα ερµηνεύουν ένα µεγάλο κύκλο φαινοµένων. 

Σύµφωνα µε τις νέες επικρατούσες αντιλήψεις δεν µπορεί µία επιστήµη µόνη της να 

ερµηνεύσει τα διάφορα φαινόµενα, αλλά είναι απαραίτητη η συµπληρωµατικότητα 

των επιστηµών. Απαιτείται συνεπώς διεπιστηµονική σύµπραξη για την ερµηνεία του 

κόσµου που µας περιβάλλει. 61     

 Οι επιστήµονες προσφεύγουν σε διεπιστηµονική συνεργασία για να 

µπορέσουν να αντιµετωπίσουν σφαιρικά όλα τα προβλήµατα που προκύπτουν και για 

να βρουν µεθόδους έρευνας για την επίλυσή τους. Η πρόοδος στην επιστήµη 

συντελείται όταν σπάζουν τα στενά όρια των επιµέρους επιστηµονικών κλάδων και 
                                                 
60 Ματσαγγούρας, Η. (2003), όπ.π. σελ. 31 
61 Ματσαγγούρας, Η. (2003), όπ.π. σελ. 32 
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µπαίνουν οι βάσεις της διεπιστηµονικής συνεργασίας, της αλληλεξάρτησης και της 

αλληλοσυµπλήρωσης.  

 

 

Ψυχολογικά επιχειρήµατα: 

 

 Τα πρώτα ψυχολογικά επιχειρήµατα υπέρ της διαθεµατικότητας προήλθαν 

από τη Μορφολογική Ψυχολογία και την Ψυχολογία του παιδιού στις αρχές του 20ου 

αιώνα. Η Μορφολογική Ψυχολογία µίλησε για την ολότητα που διέπει την αντίληψη 

του ανθρώπου και που χρειάζεται ολιστικές µεθόδους διδασκαλίας για την ανάπτυξή 

της. Επίσης η Ψυχολογία του παιδιού υποστήριξε την ολότητα, την ενότητα του 

ψυχικού βίου του παιδιού στην οποία πρέπει να στηρίζεται το αναλυτικό πρόγραµµα 

του σχολείου. Τα µαθήµατα πρέπει να συνδέουν την φυσική µε την κοινωνική 

πραγµατικότητα, γεγονός το οποίο επιχειρεί η διαθεµατική προσέγγιση. 62   

 Ο εποικοδοµισµός, που αποτελεί την επικρατέστερη θεωρία µάθησης στην 

εποχή µας, κάνει λόγο για ενιαιοποιηµένα αναλυτικά προγράµµατα και υποστηρίζει 

ότι η µάθηση πραγµατοποιείται µέσα σε αυθεντικές καταστάσεις. Σύµφωνα µε αυτή 

τη θεωρία η γνώση δε µεταβιβάζεται άµεσα από το δάσκαλο στο µαθητή, αλλά 

«οικοδοµείται» σταδιακά από αυτόν µέσα από τη διαδικασία της αφοµοίωσης νέων 

στοιχείων και της ένταξής τους στα προϋπάρχοντα νοητικά σχήµατα, που µε τη σειρά 

τους τροποποιούνται ανάλογα. Αυτή η διαδικασία της αφοµοίωσης και της 

τροποποίησης διευκολύνεται από την κοινωνική διαµεσολάβηση. Οι εκπρόσωποι του 

εποικοδοµισµού κάνουν λόγο για ενιαιοποίηση, όπως και η διαθεµατική προσέγγιση, 

για να περιγράψουν την παραπάνω διαδικασία, αλλά και για να δηλώσουν τη 

διεπιστηµονική σύµπραξη των επιµέρους επιστηµονικών κλάδων. Ουσιαστικά η 

µάθηση προωθείται µέσα από τη διπλή αυτή µορφή ενιαιοποίησης. Όµως και η 

νευροψυχολογία, µε τα πορίσµατά της για τη λειτουργία του εγκεφάλου και τον 

τρόπο αντίδρασής του σε εξωτερικά ερεθίσµατα, στηρίζει την άποψη της ολιστικής 

προσέγγισης της γνώσης. 63 Μία άλλη τέλος ψυχολογική θεωρία που στηρίζει τη 

διαθεµατική προσέγγιση είναι αυτή των πολλαπλών τύπων νοηµοσύνης του H. 

Gardner. Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία το σχολείο πρέπει να καλλιεργεί όλους τους 

τύπους νοηµοσύνης και όχι µόνο τη λογικοµαθηµατική και τη γλωσσική. Προς αυτή 
                                                 
62 Θεοφιλίδης, Χ. (1987) όπ.π., σελ. 38. Ματσαγγούρας, Η. (2003), όπ.π. σελ. 36  
63 Ματσαγγούρας, Η. (2003), όπ.π. σελ. 36 
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την κατεύθυνση προσανατολίζεται η διαθεµατική προσέγγιση. 64  Η µελέτη των 

θεµάτων δε στοχεύει µόνο στην καλλιέργεια του νοητικού τοµέα, αλλά και στην 

ανάπτυξη της χωρικής νοηµοσύνης, της µουσικής, της διαπροσωπικής, αφού κάνουµε 

λόγο για οµάδες εργασίας, της νατουραλιστικής και της ενδοπροσωπικής.  Αυτοί 

είναι οι πολλαπλοί τύποι νοηµοσύνης σύµφωνα µε τον Gardner, οι οποίοι 

καλλιεργούνται µε τη διαθεµατική προσέγγιση.  

 Οι παραδοχές των παραπάνω θεωριών µάθησης οδήγησαν στην εφαρµογή 

βιωµατικών και ολιστικών προσεγγίσεων στη διδακτική πράξη. Η µάθηση εντάσσεται 

µέσα σε αυθεντικές καταστάσεις, ενώ η διδασκαλία ξεκινάει από τις εµπειρίες των 

µαθητών. Η νέα γνώση γίνεται περισσότερο κατανοητή όταν επιχειρούνται θεµατικές 

συνδέσεις µεταξύ των διδακτικών αντικειµένων και όταν η ενεργός συµµετοχή 

τωνµαθητών είναι ευδιάκριτη. Αυτή είναι  η βασική παραδοχή της διαθεµατικής 

προσέγγισης, µια και η νέα γνώση µε αυτόν τον τρόπο µπορεί να αφοµοιωθεί 

ευκολότερα και να εφαρµοστεί σε νέες καταστάσεις.   65 

 

 

 

 1.8.1 ∆ιεπιστηµονικά προγράµµατα σπουδών 

 

 Στις µέρες µας που η πρακτική της διδασκαλίας των διακριτών µαθηµάτων 

έχει από πολλούς επικριθεί, γίνεται λόγος για ενιαιοποίηση της σχολικής γνώσης. Η 

ενιαιοποίηση αυτή γίνεται σε δύο άξονες. Σύµφωνα µε τον πρώτο, τα διακριτά 

µαθήµατα καταργούνται εντελώς και τη θέση τους παίρνουν θέµατα καθολικού 

ενδιαφέροντος, που σχετίζονται άµεσα µε τα ενδιαφέροντα των παιδιών. 

Εφαρµόζεται δηλαδή η διαθεµατικότητα. Σύµφωνα µε το δεύτερο άξονα, τα διακριτά 

µαθήµατα διατηρούνται και επιχειρούνται διεπιστηµονικές συσχετίσεις µεταξύ τους. 

Κάνουµε λοιπόν λόγο για διεπιστηµονικότητα.  

 Ουσιαστικά λοιπόν η διαφορά ανάµεσα στη διαθεµατική προσέγγιση και τη 

διεπιστηµονικότητα είναι η κατάργηση ή διατήρηση των διακριτών µαθηµάτων, η 

πρακτική των οποίων εφαρµόζεται στη ∆ηµοτική και Μέση εκπαίδευση της χώρας 

µας Βέβαια, λαµβάνοντας υπόψη µας την ελληνική πραγµατικότητα, ίσως είναι 

καλύτερα να περάσουµε σταδιακά από τη διεπιστηµονικότητα στη διαθεµατικότητα. 
                                                 
64 Ματσαγγούρας, Η. (2003), όπ.π. σελ. 38 
65 Ματσαγγούρας, Η. (2003), όπ.π. σελ. 38 
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Η πρακτική των αυτοτελώς διδασκοµένων µαθηµάτων που εφαρµόζεται στη χώρα 

µας και που αποτελεί αποτελεσµατικό τρόπο διδασκαλίας και µάθησης για 

δασκάλους και µαθητές, είναι ευκολότερο να ακολουθήσει τον άξονα της 

διεπιστηµονικότητας και µέσα από τις συσχετίσεις των διδακτικών αντικείµενων να 

προχωρήσει σταδιακά στην κατάργησή τους.  

 Οι δύο αυτές προσεγγίσεις οδηγούν στη δηµιουργία νέου τύπου αναλυτικών 

προγραµµάτων, τα οποία διαφέρουν από τα παραδοσιακά προγράµµατα στο είδος και 

στα περιεχόµενο των γνώσεων που διδάσκουν, στον τρόπο οργάνωσής τους και στην 

προσπάθεια συσχέτισης της σχολικής γνώσης µε τα βιώµατα των παιδιών και τη 

σύγχρονη πραγµατικότητα. 66 

 

 

 1.8.2  Απόψεις υποστηρικτών και επικριτών των διακριτών µαθηµάτων 

 

 Στις αρχές του 20ου αιώνα η πρακτική των αυτοτελώς διδασκοµένων 

µαθηµάτων αµφισβητήθηκε µε ουσιαστικά επιχειρήµατα προοδευτικών παιδαγωγών. 

Από την άλλη πλευρά όµως φιλόσοφοι της εκπαίδευσης και υποστηρικτές του 

αναλυτικού προγράµµατος έρχονται να διατυπώσουν παιδαγωγικά, διδακτικά και 

χρηστικά επιχειρήµατα υπέρ της διατήρησης των διακριτών µαθηµάτων.  

 Την πρώτη οµάδα υποστηρικτών αποτελούν επιστήµονες που υποστηρίζουν 

ότι οι διαφορετικοί επιστηµονικοί κλάδοι αντιστοιχούν στην εµπειρική 

πραγµατικότητα και χαρακτηρίζονται από τη δική τους λογική. Οι επιστηµονικές 

γνώσεις πρέπει να παρουσιάζονται αυτοτελώς µέσα στο αναλυτικό πρόγραµµα, γιατί 

µόνο µέσα σε αυτά τα πλαίσια µπορούν να κατανοηθούν αποτελεσµατικά από τους 

µαθητές. Αυτές οι απόψεις αποτελούν την ακαδηµαϊκή προσέγγιση των αναλυτικών 

προγραµµάτων σύµφωνα µε την οποία απώτερος σκοπός του αναλυτικού 

προγράµµατος είναι να δηµιουργήσει τρόπους σκέψης που επηρεάζουν τον τρόπο 

δράσης. Βασικός εκπρόσωπος της ακαδηµαϊκής προσέγγισης είναι ο P.Phenix ο 

οποίος υποστήριξε την ύπαρξη 6 τοµέων νοηµατοδότησης των ανθρώπινων 

εµπειριών. Άλλοι εκπρόσωποι αυτής της προσέγγισης είναι ο P.Hirst και ο J. Bruner. 

Συγκεκριµένα ο Bruner προτείνει το αναλυτικό πρόγραµµα να επιχειρεί µία 

εξισορρόπηση ανάµεσα σε έννοιες και γενικεύεις, µαθητικά ενδιαφέροντα και 

                                                 
66 Ματσαγγούρας, Η. (2003), όπ.π. σελ. 60 
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κοινωνικά προβλήµατα. Η πρόταση αυτή του Bruner ξεφεύγει λίγο από τον αυστηρό 

ακαδηµαϊκό προσανατολισµό, όµως διατηρεί τις αυστηρές δοµές και έννοιες των 

διαφόρων επιστηµονικών κλάδων. 67  

 Η δεύτερη οµάδα υποστηρικτών της πρακτικής των διακριτών µαθηµάτων 

κάνει χρήση παιδαγωγικών επιχειρηµάτων. Συγκεκριµένα τονίζουν ότι για να 

µπορέσει το σχολείο να δηµιουργήσει µορφωµένους και υπεύθυνους πολίτες πρέπει 

να διδάξει  στους µαθητές συστηµατικά τα επιτεύγµατα του πολιτισµού, που 

βρίσκονται κωδικοποιηµένα στις επιστήµες, στην τεχνολογία και στις τέχνες. Η 

διδασκαλία όµως θα είναι αποτελεσµατική µόνο αν γίνεται µέσα στα πλαίσια των 

αυτοτελώς διδασκοµένων µαθηµάτων. Εκπρόσωποι αυτής της οµάδας είναι ο M. 

Adler και ο E. D. Hirsh. 68    

 Η τρίτη τέλος οµάδα υποστηρικτών κάνει χρήση επιστηµονικών 

επιχειρηµάτων υπέρ της διατήρησης των διακριτών µαθηµάτων. Συγκεκριµένα 

υποστηρίζουν ότι όσο γίνονται πιο επιστηµονικές οι συνθήκες της ζωής µας, τόσο 

πρέπει να προσανατολίζεται η διδασκαλία προς τις επιστήµες, για να εξοικειώσει τους 

µαθητές µε το περιεχόµενο και τη µεθοδολογία τους. Οι µαθητές κατακτούν 

ευκολότερα τις απαιτούµενες γνώσεις µέσα από τη συστηµατική διδασκαλία των 

διακριτών µαθηµάτων. 69   

 Υπάρχουν όµως και οι απόψεις των επικριτών των διακριτών µαθηµάτων, που 

στηρίζονται σε επιχειρήµατα παιδαγωγικά, ψυχολογικά, επιστηµονικά κ.α., όπως 

αναφέρθηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο. Υποστηρίζουν λοιπόν ότι η διδασκαλία των 

διακριτών µαθηµάτων κατακερµατίζει την ενιαία γνώση και την αποµακρύνει από 

την πραγµατικότητα, ενώ συγχρόνως δε λαµβάνει υπόψη της το ψυχολογικό επίπεδο 

των µαθητών. Για αυτό το λόγο οι γνώσεις που παρέχουν τα παραδοσιακά αναλυτικά 

προγράµµατα χαρακτηρίζεται αποσπασµατική, αδιάφορη και κατά συνέπεια 

ανενεργός για τα άτοµα που την αποκτούν. Βέβαια οι περισσότεροι από τους 

επικριτές των ανεξάρτητων µαθηµάτων δεν προτείνουν την πλήρη κατάργησή τους 

από το αναλυτικό πρόγραµµα, αλλά αναζητούν τρόπους συσχέτισης του 

περιεχοµένου τους και ενιαιοποίησης της γνώσης. 70   

 

 
                                                 
67 Ματσαγγούρας, Η. (2003), όπ.π. σελ. 70 
68 Ματσαγγούρας, Η. (2003), όπ.π. σελ. 71 
69 Ματσαγγούρας, Η. (2003), όπ.π. σελ 72 
70 Ματσαγγούρας, Η. (2003), όπ.π. σελ 72  



 

 

117

 

 

 1.9 ∆ιαθεµατικά προγράµµατα σπουδών 

 

 Τα διαθεµατικά προγράµµατα σπουδών, σε αντίθεση µε τα διεπιστηµονικά 

προγράµµατα, καταργούν τα αυτοτελώς διδασκόµενα µαθήµατα και η σχολική γνώση 

οργανώνεται µε βάση σηµαντικά θέµατα καθολικού ενδιαφέροντος (universalia). Τα 

διαθεµατικά προγράµµατα σπουδών, επηρεασµένα από οπαδούς της προοδευτικής 

αγωγής, όπως τον J.Dewey και τον W. Kilpatrick που τόνισαν τη σηµασία των 

παιδικών εµπειριών και της ενεργούς συµµετοχής των παιδιών στη διδασκαλία71, 

είναι περισσότερο παιδοκεντρικά και κοινωνιοκεντρικά, συγκριτικά µε τα 

παραδοσιακά αναλυτικά προγράµµατα. Τα προγράµµατα αυτά τοποθετούν τη µάθηση 

σε αυθεντικά πλαίσια και για αυτό το λόγο ονοµάζονται και «καταστασιακά»  

( situated curricula). 72   

 Τα προγράµµατα της προωθηµένης διαθεµατικότητας υποστηρίζουν ότι οι 

µαθητές δεν µπορούν να κάνουν εύκολα τις συσχετίσεις ανάµεσα στις 

κατακερµατισµένες γνώσεις που προσφέρουν τα διακριτά µαθήµατα, για αυτό και η 

διδασκαλία πρέπει να έχει ως στόχο την ενιαιοποίηση της γνώσης.  

 Σύµφωνα µε τη διαθεµατική προσέγγιση η επιστηµονική γνώση δεν αποτελεί 

αυτοσκοπό, αλλά το µέσο µε το οποίο προσπαθεί ο άνθρωπος να κατανοήσει τον 

εαυτό του και τον κόσµο που τον περιβάλλει. Όµως τα διαθεµατικά προγράµµατα 

σπουδών έχουν δεχτεί κριτική σχετικά µε τη δυσκολία που αντιµετωπίζουν να 

εξασφαλίσουν τη συνοχή και την ολοκλήρωση στη σχολική γνώση. Επίσης οι 

χαρακτηριστικές έννοιες κάθε επιστήµης δύσκολα διδάσκονται συστηµατικά µε τα 

διαθεµατικά προγράµµατα σπουδών.73 Επιπλέον είναι δύσκολο να αξιολογηθούν τα 

αποτελέσµατα διδασκαλίας σε τάξεις που εφαρµόζουν διαθεµατικά προγράµµατα 

σπουδών.  

 Τα διαθεµατικά προγράµµατα έχουν πολλές οµοιότητες µε το πρόγραµµα των 

Camii – Devries, την προσέγγιση του Reggio Emillia και τις αναπτυξιακά κατάλληλες 

πρακτικές, που συζητήθηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο. Κοινά χαρακτηριστικά τους 

είναι η έµφαση που δίνεται στις εµπειρίες και τα βιώµατα των παιδιών, η σηµασία 

που δίνεται στην αυτενέργεια, τη συνεργασία και την κοινωνικοποίηση των παιδιών, 

                                                 
71 Κιτσαράς, Γ. (2004). Προγράµµατα. ∆ιδακτική Μεθοδολογία προσχολικής αγωγής. Αθήνα: του ιδίου. 
72 Ματσαγγούρας, Η. (2003), όπ.π. σελ. 96 
73 Ματσαγγούρας, Η. (2003), όπ.π. σελ. 97 
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καθώς και η διδασκαλία θεµάτων που σχετίζονται µε τα ενδιαφέροντα των παιδιών 

και είναι κατάλληλα για το αναπτυξιακό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται.  

 

 

 

 1.9.1 Σύγκριση διαθεµατικών και διεπιστηµονικών προγραµµάτων σπουδών    

 

Οµοιότητες µεταξύ των προγραµµάτων: 

 Τα διαθεµατικά και τα διεπιστηµονικά προγράµµατα σπουδών που 

αναλύθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια εµφανίζουν µεταξύ τους οµοιότητες και 

κάποιες διαφορές. Πρώτο κοινό στοιχείο είναι ότι και οι δύο τύποι προγραµµάτων 

προσπαθούν να ξεπεράσουν το παραδοσιακό αναλυτικό πρόγραµµα µε τα αυτοτελώς 

διδασκόµενα µαθήµατα και επιχειρούν συσχετίσεις µεταξύ των επιµέρους 

επιστηµονικών γνώσεων. Ουσιαστικά επιχειρούν να αναδείξουν σχέσεις και 

συναρτήσεις, που µέχρι τώρα παρουσιάζονταν κατακερµατισµένες. Επίσης και οι δύο 

τύποι προγραµµάτων κάνουν χρήση ολιστικών προσεγγίσεων. Ένα τρίτο κοινό 

στοιχείο τους είναι η έµφαση που δίνουν κατά τη µαθησιακή διαδικασία στη 

διερεύνηση και στην αυτενέργεια των µαθητών. Συγκεκριµένα η διερεύνηση 

προωθείται µέσα από την προσπάθεια ανακάλυψης σχέσεων, στοιχείο που 

παράλληλα ενισχύει την αυτενέργεια και την αλληλεπικοινωνία µεταξύ των 

µαθητών.74   

∆ιαφορές µεταξύ των προγραµµάτων: 

 Η βασική διαφορά µεταξύ των διαθεµατικών και των διεπιστηµονικών 

προγραµµάτων σπουδών βρίσκεται στον τρόπο αντιµετώπισης των διακριτών 

µαθηµάτων του αναλυτικού προγράµµατος. Συγκεκριµένα τα διαθεµατικά 

προγράµµατα υποστηρίζουν την κατάργηση των µαθηµάτων και την αντικατάστασή 

τους από θέµατα καθολικού ενδιαφέροντος, ενώ τα διεπιστηµονικά προγράµµατα 

διατηρούν τα διακριτά µαθήµατα ως πλαίσιο οργάνωσης της γνώσης, αλλά επιχειρούν 

συσχετίσεις µεταξύ του περιεχοµένου τους. Μία δεύτερη διαφορά των προγραµµάτων 

είναι ότι τα διαθεµατικά είναι περισσότερο παιδοκεντρικά και κοινωνικό-κεντρικά, 

ενώ τα διεπιστηµονικά είναι γνωσιο-κεντρικά. Το τρίτο σηµείο διαφοροποίησης 

                                                 
74 Ματσαγγούρας, Η. (2003), όπ.π. σελ. 111 
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µεταξύ των δύο τύπων προγραµµάτων είναι ότι τα διαθεµατικά προγράµµατα 

προωθούν την ενιαιοποίηση σε περισσότερα επίπεδα από τα διεπιστηµονικά. 75  

 Επειδή όµως είναι λίγο δύσκολο να υποστηρίξουµε την απόλυτη 

διαθεµατικότητα, ιδιαίτερα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα που κυριαρχεί το 

παραδοσιακό αναλυτικό πρόγραµµα µε τα διακριτά µαθήµατα, πρέπει να 

αναγνωρίσουµε τη συµπληρωµατική σχέση της διεπιστηµονικότητας και της 

διαθεµατικότητας. ∆εν έχουν ακόµα απαντηθεί ερωτήµατα που σχετίζονται µε τους 

δύο αυτούς τύπους προγραµµάτων και δεν υπάρχουν πολλές έρευνες που να µας 

πείθουν απόλυτα για την αποτελεσµατικότητά τους. Όµως αυτοί οι δύο τύποι 

προγραµµάτων εµφανίζουν πολλά θετικά χαρακτηριστικά και ο συνδυασµός τους 

µέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα θα βοηθούσε σηµαντικά τους µαθητές.  

 

 

 

  

 

       

 
 

 

  

     

 

  

 

  

  

   

 

       

 

  

Κεφάλαιο 2  
                                                 
75 Ματσαγγούρας, Η. (2003), όπ.π. σελ. 112 
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Μορφές διαθεµατικής προσέγγισης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. 

 

 Οι µορφές διαθεµατικής προσέγγισης που εµφανίζονται στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα είναι η Ενιαία Συγκεντρωτική ∆ιδασκαλία, η µέθοδος των 

Σχεδίων Εργασίας ( Μέθοδος Project ) και το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραµµάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο ( ∆.Ε.Π.Π.Σ. ).  

Αυτές οι τρεις µορφές διαθεµατικής προσέγγισης εµφανίζουν αρκετά κοινά 

στοιχεία. Τοποθετούν στο κέντρο των δραστηριοτήτων τους τα ενδιαφέροντα των 

παιδιών, είναι δηλαδή παιδοκεντρικές και δίνουν µεγάλη έµφαση στην αυτενέργεια 

των παιδιών. Η µορφή µάθησης που προωθείται µέσα από αυτές είναι η βιωµατική 

και η οµαδο-συνεργατική. Επίσης ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει από άµεσα 

διδακτικός σε συµβουλευτικός – συνεργατικός.  

Βέβαια οι τρεις αυτές µορφές διαθεµατικής προσέγγισης εµφανίζουν και 

διαφορές µεταξύ τους. Συγκεκριµένα η περιοριστική µορφή της Ενιαίας 

Συγκεντρωτικής ∆ιδασκαλίας, που αναφέρεται παρακάτω, διαφέρει από τη µέθοδο 

Project και το ∆.Ε.Π.Π.Σ. γιατί η επιλογή των εξεταζόµενων θεµάτων γινόταν κυρίως 

από τον εκπαιδευτικό, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τα ενδιαφέροντα των παιδιών. 

Επίσης η σύνδεση µεταξύ των θεµάτων δεν ήταν πάντα φυσική και αβίαστη. Ακόµα η 

µέθοδος των Σχεδίων Εργασίας ερευνάει σε βάθος µία πτυχή του θέµατος που 

µελετάται, ενώ η διδασκαλία µε το ∆.Ε.Π.Π.Σ. µελετάει σε βάθος το θέµα από 

διάφορες πλευρές.   

Οι µορφές αυτές διαθεµατικής προσέγγισης που εµφανίζονται στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα περιγράφονται αναλυτικά στα παρακάτω κεφάλαια. 
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 2.1 Η Ενιαία Συγκεντρωτική ∆ιδασκαλία.    

 

 2.1.1 Γενικά στοιχεία της µεθόδου 

 

 Η Ενιαία Συγκεντρωτική ∆ιδασκαλία (Ε.Σ.∆) κάνει την εµφάνισή της τον 20ο 

αιώνα στα πλαίσια του Νέου σχολείου ή Σχολείου Εργασίας. Αποτελεί µία µέθοδο 

διδασκαλίας που εµφανίζει πολλά κοινά σηµεία µε τη σηµερινή διαθεµατική 

προσέγγιση και που καταδεικνύει παλιότερες προσπάθειες ενιαιοποίησης της 

σχολικής γνώσης. Σύµφωνα µε τη Βαρνάβα-Σκούρα είναι η µαθησιακή διαδικασία 

κατά την οποία µελετώνται σε µία ενότητα πλευρές ενός θέµατος, που στο 

παραδοσιακό αναλυτικό πρόγραµµα θα διδάσκονταν χωριστά. Η µέθοδος αυτή έχει 

ως στόχο της την οικοδόµηση γνώσεων από τα παιδιά, συνδυάζει τη θεωρία µε την 

πράξη και τα θέµατα της καθηµερινότητας, ενώ παράλληλα προκαλεί την 

αυτενέργεια των παιδιών µέσα από τα σχέδια εργασίας.  76  

 Τα βασικά χαρακτηριστικά της Ενιαίας Συγκεντρωτικής ∆ιδασκαλίας, όπως 

φαίνεται και από το όνοµά της είναι το Ενιαία και το Συγκεντρωτική. Το πρώτο 

χαρακτηριστικό αναφέρεται στο ενιαίο των µορφωτικών αγαθών, τα οποία δεν 

προσφέρονται αποσπασµατικά µέσα από τα µαθήµατα, αλλά αντιµετωπίζονται ως µία 

ενιαία ολότητα. Το χαρακτηριστικό αυτό αναφέρεται τόσο στη µεθοδολογία της 

Ενιαίας Συγκεντρωτικής ∆ιδασκαλίας όσο και στην οργάνωσή της. Ως προς το 

δεύτερο χαρακτηριστικό, συγκεντρωτική, αυτό αναφέρεται στη µορφή της δοµής της 

διδακτικής ύλης και στον τρόπο, µε τον οποίο αυτή προσφέρεται. Συγκεκριµένα τα 

µορφωτικά αγαθά είναι διατεταγµένα σε επάλληλους κύκλους γύρω από έναν 

κεντρικό κύκλο, πυρήνα. Στον πυρήνα τοποθετούνται τα πρόσωπα, τα αντικείµενα 

και τα φαινόµενα, που δηµιουργούν βιώµατα στα παιδιά. Με βάση αυτό το κέντρο, τη 

θεµατική ενότητα, διευρύνεται σταδιακά ο κύκλος της Ενιαίας Συγκεντρωτικής 

∆ιδασκαλίας. Η διεύρυνση αυτή γίνεται σταδιακά και πάντα µε γνώµονα τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών και το αναπτυξιακό τους επίπεδο. Συγκεκριµένα οι 

επιστηµονικές, ιστορικές, θεολογικές, καλλιτεχνικές κ.α. πλευρές κάθε θεµατικής 
                                                 
76 Βάκαλης, ∆. (1964). Η Ενιαία Συγκεντρωτική ∆ιδασκαλία. Αθήνα: Χριστιανικής Ενώσεως 
Εκπαιδευτικών Λειτουργών, σελ.16.  Βαρνάβα-Σκούρα, Τζ. (1990). Ενιαία Συγκεντρωτική 
∆ιδασκαλία. Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό, τοµ.4. Αθήνα: Ελληνικά γράµµατα, σελ 
1903. Κιτσαράς, Γ. (2004). Προγράµµατα. ∆ιδακτική Μεθοδολογία Προσχολικής αγωγής. Αθήνα: του 
ιδίου., σελ. 110. Ματσαγγούρας, Η. (2003). Η ∆ιαθεµατικότητα στη σχολική γνώση. Εννοιοκεντρική 
αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας. Αθήνα: Γρηγόρη, σελ. 28.     
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ενότητας εξετάζονται κατά την ίδια χρονική περίοδο και όχι αποσπασµατικά σε 

διαφορετικά χρονικά διαστήµατα.77   

 Η Ενιαία Συγκεντρωτική ∆ιδασκαλία βασίζεται στην άποψη ότι το αυθόρµητο 

ενδιαφέρον του παιδιού είναι αυτό που το βοηθάει να κατακτήσει τον κόσµο που το 

περιβάλλει. Το παιδί καθορίζει τα αντικείµενα εξέτασης, το χρόνο διάρκειάς τους 

καθώς και τη σειρά διδασκαλίας. Οι µαθητές λοιπόν παίζουν ενεργό ρόλο, ενώ ο 

δάσκαλος διαµορφώνει το κατάλληλο περιβάλλον που πρέπει να ανταποκρίνεται στα 

ενδιαφέροντα των παιδιών. ∆ε δίνει έτοιµες απαντήσεις στα παιδιά, αλλά τα 

παρακινεί να ανακαλύψουν µόνα τους τη γνώση. Σύµφωνα µε τον J. Dewey, που 

είναι και ο βασικός εκπρόσωπος της Ενιαίας Συγκεντρωτικής ∆ιδασκαλίας, τα παιδιά 

ζούνε στο δικό τους κόσµο τον οποίο αντιλαµβάνονται ως ενιαίο και όχι 

κατακερµατισµένο σε διακριτά µαθήµατα. 78  

 Πρόβληµα αποτελούσε κάθε φορά η διέγερση του ενδιαφέροντος των 

παιδιών, που είναι βασική προϋπόθεση για τη µάθηση. Η διδακτέα ύλη δεν 

οργανώνεται σύµφωνα µε τα διακριτά µαθήµατα, αλλά γύρω από θέµατα που 

ενδιαφέρουν άµεσα τα παιδιά. Ο κόσµος που περιβάλλει τους µαθητές διδάσκεται ως 

ολότητα. Κατά την εφαρµογή της Ενιαίας Συγκεντρωτικής ∆ιδασκαλίας δίνονταν 

κάποιες γενικές οδηγίες για τη σωστή λειτουργία της: 1) να µην είναι µεγάλες οι 

διδακτικές ενότητες που δηµιουργούνται, 2) οι διδακτικές ενότητες που 

δηµιουργούνται να έχουν οργανικό σύνδεσµο και 3) οι διδακτικές ενότητες 

διαµορφώνονταν κυρίως από τις περιοχές της πραγµατογνωσίας και της 

πατριδογνωσίας. Αυτή η µορφή διδασκαλίας απαιτεί µεγάλη προετοιµασία από το 

διδάσκοντα σχετικά µε την επιλογή των θεµάτων διδασκαλίας και τον καταµερισµό 

του χρόνου. Τα θέµατα που µπορεί να επιλεγούν για να αποτελέσουν τον πυρήνα της 

Ενιαίας Συγκεντρωτικής ∆ιδασκαλίας µπορεί να είναι πατριδογνωστικά, 

θρησκευτικά, περιβαλλοντικά, καλλιτεχνικά κ.α. 79  

 Τα κυριότερα γνωρίσµατα της Ενιαίας Συγκεντρωτικής ∆ιδασκαλίας είναι: 1) 

η εποπτικότητα και η βιωµατικότητα, 2) η φυσική εξέλιξη του θέµατος, 3) η 

αυτενέργεια των µαθητών και 4) δεν υπάρχει καµία προσχεδιασµένη ενότητα, αφού 

                                                 
77 ∆ερβίσης, Στ. (1985). Σύγχρονη Γενική ∆ιδακτική Μεθοδολογία. Θεσσαλονίκη: του ιδίου, σελ. 191. 
Κιτσαράς, Γ. (2004), όπ.π., σελ. 111. Ματσαγγούρας, Η. (2003) όπ.π., σελ. 28. Χρυσαφίδης, Κ. (2002). 
∆ιεπιστηµονική προσέγγιση της γνώσης στο νηπιαγωγείο. Σύγχρονο νηπιαγωγείο, 30. Αθήνα, σελ.18. 
78 Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη, Π. (1977). Νηπιαγωγική. Μεθοδολογία Α΄, Γενική ∆ιδακτική. Τοµ.2ος . 
Αθήνα: Βλάσση, σελ. 41. Κιτσαράς, Γ. (2004), όπ.π., σελ. 111. 
79 Γιαννούλης, Ι. Ν. (1976). Εισαγωγή στη γενική διδακτική. Ηράκλειο: του ιδίου, σελ. 157.  Κιτσαράς, 
Γ. (2004), όπ.π., σελ. 111-112.  
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στηρίζεται στα βιώµατα ή τις ευκαιριακές εποπτείες των µαθητών. Οι οπαδοί αυτής 

της µεθόδου, που παρουσιάζει αρκετά κοινά στοιχεία και µε τη µέθοδο project, 

προβάλλουν ως επιχειρήµατα υπέρ της ότι το παιδί αντιλαµβάνεται τον κόσµο ως 

ολότητα και ο κατακερµατισµός της γνώσης σε διακριτά µαθήµατα ουδόλως βοηθάει 

προς αυτή την κατεύθυνση. 80   

 

 

 2.1.2. Οι µορφές της Ενιαίας Συγκεντρωτικής ∆ιδασκαλίας 

 

 Η Ενιαία Συγκεντρωτική ∆ιδασκαλία κάνει την εµφάνισή της τον 20ο αιώνα 

ως αντίδραση στην εξειδίκευση που κυριαρχούσε στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Απέναντι σε αυτή την εξειδίκευση τοποθετεί τη µελέτη ενός θέµατος από όλες του τις 

πλευρές. 81 

 Αυτή η µέθοδος διδασκαλίας, επειδή στηρίχτηκε σε διαφορετικές θεωρητικές 

προσεγγίσεις, πήρε διάφορες µορφές κι έτσι εµφανίζονται αρκετοί τρόποι εφαρµογής 

της. Από τη µία βρίσκεται η περιορισµένη µορφή Ενιαίας Συγκεντρωτικής 

∆ιδασκαλίας και από την άλλη η αδέσµευτη µορφή της, ιδρυτής της οποίας είναι ο B. 

Otto. 82 Οι δύο αυτές µορφές διδασκαλίας εµφανίζουν αντιφατικά χαρακτηριστικά, 

ενώ στο ελληνικό νηπιαγωγείο, όπως θα γίνει λόγος σε επόµενο κεφάλαιο, 

εφαρµόστηκε κυρίως η περιορισµένη µορφή της.  

 Ο Berthold Otto αποτελεί τον ιδρυτή της Ενιαίας Συγκεντρωτικής 

∆ιδασκαλίας. Ήταν Γερµανός παιδαγωγός που διαµόρφωσε το σύστηµά του 

βασιζόµενος στον τρόπο µε τον οποίο δίδασκε τα παιδιά του. Οι κύριες αρχές του 

συστήµατός του ήταν: 1) δέχτηκε την ολική αντίληψη του παιδιού, 2) διαµόρφωσε 

µία θεωρία για την παιδική διάλεκτο και 3) αναφέρθηκε στο πρόβληµα των γενεών το 

οποίο απέδωσε στο γεγονός ότι κάθε γενιά αντιµετωπίζει τα δικά της προβλήµατα και 

έχει διαµορφώσει τη δική της αντίληψη. Αυτή η τρίτη αρχή του τον οδήγησε να 

υποστηρίξει την άποψη ότι το πρόγραµµα του σχολείου δεν πρέπει να διαµορφώνεται 

                                                 
80 Κιτσαράς, Γ. (2004), όπ.π., σελ. 115. Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη, Π. (1977) όπ.π., σελ. 42. 
81 ∆άλκος, Γ. (1998). Η τέχνη και το αίτηµα της διεπιστηµονικότητας – διακλαδικότητας κατά τη 
διαµόρφωση σύγχρονων αναλυτικών προγραµµάτων. Τα εκπαιδευτικά, σελ. 92-99.  
82 Κιτσαράς, Γ. (2004), όπ.π., σελ. 116. 
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από τους µεγαλύτερους σε ηλικία, αλλά να προκύπτει από τις ερωτήσεις των 

παιδιών.83 

 Σύµφωνα µε τον εισηγητή αυτής της µορφής Ενιαίας Συγκεντρωτικής 

∆ιδασκαλίας η αντίληψη του παιδιού είναι σφαιρική και για αυτό τα γνωστικά 

αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος πρέπει να διδάσκονται σε ενότητες. Η 

διερεύνηση θα πρέπει να αποτελεί βασική µέθοδο διδασκαλίας και να ξεκινάει από 

την τάξη, ενώ στη συνέχεια να επεκτείνεται και στο ευρύτερο περιβάλλον. 84  

 Η περιορισµένη µορφή Ενιαίας Συγκεντρωτικής ∆ιδασκαλίας, που 

διαµορφώθηκε από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών της Λειψίας και εφαρµόστηκε το 

1909 έχει συγκεκριµένη κατεύθυνση και καθορισµένο σχέδιο. Αυτή η µορφή 

καταργεί τα αυτοτελώς διδασκόµενα µαθήµατα, αλλά η διδασκαλία είναι 

προγραµµατισµένη και περιλαµβάνεται ολόκληρη. Η βασική διαφορά µε την 

προοδευτική µορφή της Ενιαίας Συγκεντρωτικής ∆ιδασκαλίας του B. Otto είναι ότι ο 

δάσκαλος και όχι τα παιδιά, επιλέγει τη θεµατική ενότητα που θα διδαχτεί. Ο 

δάσκαλος βέβαια έπαιρνε υπόψη του τα ενδιαφέροντα των παιδιών, όµως η 

συµµετοχή τους ήταν περισσότερο περιορισµένη. Υπήρξαν ακόµη και άλλες 

παραλλαγές, όµως οι πιο σηµαντικές µορφές της µεθόδου ήταν αυτές που 

αναφέρθηκαν. 85  

 

 

 2.1.3. Η µέθοδος της Ενιαίας Συγκεντρωτικής ∆ιδασκαλίας στο ελληνικό 

νηπιαγωγείο. 

 

 Η Ενιαία Συγκεντρωτική ∆ιδασκαλία εφαρµόστηκε και στο ελληνικό 

νηπιαγωγείο. Συγκεκριµένα το αναλυτικό πρόγραµµα του 1980 στηριζόταν σε αυτή 

την παιδαγωγική µέθοδο διδασκαλίας. Σύµφωνα µε αυτό το αναλυτικό πρόγραµµα οι 

νηπιαγωγοί έπρεπε να επιλέξουν µία θεµατική ενότητα και µέσα σε αυτή να εντάξουν 

τις δραστηριότητες µίας ηµέρας ή µίας εβδοµάδας. Η εφαρµογή αυτής της µεθόδου 

στη χώρα µας δεν έγινε σύµφωνα µε της αρχές της Μορφολογικής Ψυχολογίας, αλλά 

προσπαθούσε να εντάξει στην ενότητα όλες τις δραστηριότητες, χωρίς να 

                                                 
83 Γεωργούλης, Ε., Π. (1974). Γενική ∆ιδακτική. Αθήνα: ∆ηµ. Ν. Παπαδήµα, σελ. 239. Κιτσαράς, Γ. 
(2004), όπ.π., σελ. 117.  
84 Γεωργούλης, Ε., Π. (1974) όπ.π., σελ. 242. 
85 Κιτσαράς, Γ. (2004), όπ.π., σελ. 118 
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ενδιαφέρεται για τη µεταξύ τους συνάφεια. Οι θεµατικές ενότητες δεν επιλέγονταν 

ελεύθερα και ουσιαστικά µιλάµε για το περιορισµένο µοντέλο Ενιαίας 

Συγκεντρωτικής ∆ιδασκαλίας, που εφαρµόστηκε στον ελληνικό χώρο. 86 

 Η εφαρµογή της µεθόδου αυτής στο ελληνικό νηπιαγωγείο και δηµοτικό 

σχολείο οδήγησε σε παρεξηγήσεις, µε αποτέλεσµα να µη µπορεί να ανταποκριθεί στις 

επιστηµονικές απαιτήσεις. Συγκεκριµένα στον ελλαδικό χώρο: 1) η γνώση 

αποτελούσε αυτοσκοπό και δεν επιλεγόταν µε βάση τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες 

των παιδιών και  2) πολλές νηπιαγωγοί οδηγήθηκαν σε υπερβολές στην προσπάθειά 

τους να εντάξουν σε κάθε θεµατική ενότητα δραστηριότητες όλων των τοµέων. Αυτές 

οι υπερβολές οδήγησαν σε λανθασµένη κρίση της Ενιαίας Συγκεντρωτικής 

∆ιδασκαλίας. 87  

 Το νέο αναλυτικό πρόγραµµα του 1989 παρουσιάζει σε κάποια σηµεία 

οµοιότητες µε την προοδευτική µορφή της Ενιαίας Συγκεντρωτικής ∆ιδασκαλίας του 

B. Otto. Συγκεκριµένα σε αυτό αναφέρεται ότι η νηπιαγωγός µπορεί να σχεδιάσει 

δραστηριότητες, λαµβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα των παιδιών, επιλέγοντας έναν 

από τους παρακάτω τρόπους: 88  

• Ηµερήσιο πρόγραµµα που το περιεχόµενο των δραστηριοτήτων του είναι από 

διαφορετικούς κύκλους γνώσης. 

• Ηµερήσιο πρόγραµµα µε δραστηριότητες από ένα µόνο κύκλο γνώσης. 

• Πρόγραµµα δραστηριοτήτων από έναν κύκλο γνώσης µεγάλης χρονικής 

διάρκειας. 

Η µέθοδος της Ενιαίας Συγκεντρωτικής ∆ιδασκαλίας στο ελληνικό   

νηπιαγωγείο καταργήθηκε στην ουσία από το αναλυτικό πρόγραµµα του 1989. 89  

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Κιτσαράς, Γ. (1998). Προγράµµατα προσχολικής αγωγής. ∆ιαχρονική και συγχρονική διερεύνηση 
(Συγκριτική ανάλυση). Ρέθυµνο: του ιδίου, σελ. 61. Χρυσαφίδης, Κ. (2002). ∆ιεπιστηµονική 
προσέγγιση της γνώσης στο Νηπιαγωγείο. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, σελ. 21.  
87 Χρυσαφίδης, Κ. (2002), όπ.π., σελ. 22.  
88 ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι. (1991). Βιβλίο δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο. Βιβλίο νηπιαγωγού. Αθήνα: 
ΟΕ∆Β, σελ. 317-330.  
89 Κιτσαράς, Γ. (2004), όπ.π., σελ. 76. 
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 2.2. Η µέθοδος των Σχεδίων Εργασίας – Μέθοδος Project.  

 

 2.2.1. Γενική θεώρηση της µεθόδου Project 

 

 Μία άλλη µορφή διαθεµατικής προσέγγισης που µπορεί να εφαρµοστεί στο 

νηπιαγωγείο είναι η µέθοδος των σχεδίων εργασίας ή αλλιώς µέθοδος Project. Η 

µέθοδος αυτή αντιµετωπίζει τις λιγότερες δυσκολίες, όσων αφορά παράγοντες που 

καθορίζουν τη λειτουργία του θεσµού, συγκριτικά µε τις άλλες σχολικές βαθµίδες. 

Επίσης στην καθηµερινότητα του νηπιαγωγείου προκύπτουν αρκετές καταστάσεις 

που µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο έρευνας της συγκεκριµένης µεθόδου. 90 

 Στα ελληνικά αντί για τον όρο µέθοδος Project χρησιµοποιούνται οι όροι 

σχέδιο δράσης, σχέδιο εργασίας, βιωµατική προσέγγιση της µάθησης και βιωµατική 

επικοινωνιακή διδασκαλία. Είναι µία µέθοδος διδασκαλίας που στηρίζεται στα 

βιώµατα και τις ανάγκες των παιδιών, τα οποία συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία 

σχεδιασµού κι οργάνωσης των επιµέρους δραστηριοτήτων. Πρόκειται για µία 

σύνθετη µορφή διδασκαλίας και µάθησης, χωρίς αυστηρώς καθορισµένα όρια και 

αποτελεί µία µορφή οµαδικής διδασκαλίας. Τα παιδιά µε τη βοήθεια των 

εκπαιδευτικών προσπαθούν µέσα από τη συλλογική και ατοµική διερεύνηση να 

δώσουν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήµατα που προκύπτουν από το υπό µελέτη 

θέµα.91  

 Τα σχέδια εργασίας οργανώνονται και διεξάγονται από όλους όσους 

συµµετέχουν σε αυτά. Η οµάδα εργασίας µπορεί να είναι µία µικρή οµάδα παιδιών, 

ολόκληρη η σχολική τάξη ή ένα µόνο παιδί που ενδιαφέρεται να επεκτείνει τις 

γνώσεις του. 92 Ανάλογα µε το χρόνο που απαιτείται για τη διεξαγωγή τους τα σχέδια 

                                                 
90 Katz, L. G. & Chard, S. C. (1989). Engaging children’s minds: the Project Approach. New Jersey: 
Ablex Publishing Corporation, p.p. 10.  Helm, J. H. & Katz L. (2002). Μέθοδος Project και προσχολική 
εκπαίδευση. (µτφ. Α. Βεργιοπούλου, επιµ. Κ. Χρυσαφίδης & Ε. Κουτσουβάνου. Αθήνα: Μεταίχµιο, 
σελ. 22.  
91 Γκλιάου, Ν. (2002). Η µέθοδος Project, Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, σελ. 14. Lawry, J.R. (1992). Σχεδίων 
µέθοδος, (µτφ. Αικ. Χ.-Κ.), Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια-Λεξικό, (τοµ.8), 4613-4615. 
Κιτσαράς, Γ. (2004), όπ.π., σελ. 122. Μάγος, Κ. (2002). ∆ιδακτική Μεθοδολογία. Για τη µέθοδο 
Project. Αθήνα: Κλειδιά και αντικλείδια. http://www.kleidiakaiantikleidia.net.σελ. 24. Ντολιοπούλου, 
Ε. (2002). Σύγχρονες τάσεις της προσχολικής αγωγής, (2η έκδοση). Αθήνα: Τυποθήτω, σελ. 21. 
Μπατσούτα, Μ. (2003). ∆ιαθεµατική-διεπιστηµονική προσέγγιση στο νηπιαγωγείο, «Η γειτονιά του 
σχολείου µας.» Ανοιχτό Σχολείο,  τευχ.86, σελ. 30. Χρυσαφίδης, Κ. (1994). Βιωµατική- Επικοινωνιακή 
διδασκαλία. Η εισαγωγή της µεθόδου Project στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg, σελ. 43.  
92 Frey, K. (1986). Η µέθοδος Project. Μια µορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και 
πράξη. (µτφ. Κ. Μάλλιου). Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη, σελ. 7. 
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εργασίας χωρίζονται σε µικρά, µέτρια και µεγάλα, ενώ το µοντέλο που χαρακτηρίζει 

αυτή τη µέθοδο είναι το αλληλεπιδραστικό.  93    

 Ο τρόπος εξέλιξης ενός σχεδίου εργασίας εξαρτάται από το διαθέσιµο χρόνο, 

από τον τρόπο οργάνωσης του µαθησιακού περιβάλλοντος, αλλά και από τη 

δυνατότητα εξεύρεσης των σχετικών πηγών, των µέσων και των υλικών. Επίσης η 

πρωτοτυπία των δραστηριοτήτων συµβάλλει θετικά στην οµαλή εξέλιξη του project.94 

Όλα τα µέλη της οµάδας είναι ελεύθερα να προτείνουν ένα θέµα που θα αποτελέσει 

σχέδιο εργασίας, αλλά και να συµµετέχουν από κοινού στη διαµόρφωση και στη 

διεξαγωγή του. 95  

 Κατά την εφαρµογή της µεθόδου project ακολουθούνται βασικές 

παιδαγωγικές αρχές που την καθιστούν περισσότερο αποτελεσµατική. Οι αρχές αυτές 

είναι οι παρακάτω: 96 

• Η αρχή της διαθεµατικής προσέγγισης, που οδηγεί σε µία ολιστική 

αντιµετώπιση της γνώσης. 

• Η αρχή της παιδοκεντρικότητας, σύµφωνα µε την οποία το παιδί και οι 

ανάγκες του αποτελούν τη βάση της διδασκαλίας. 

• Η αρχή της δηµιουργικότητας.  

• Η αρχή της οµαδοσυνεργατικής δράσης, που στηρίζεται στη διδασκαλία σε 

οµάδες. 

• Η αρχή της εσωτερικής διαφοροποίησης, που δίνει τη δυνατότητα στο κάθε 

παιδί να δραστηριοποιηθεί σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις ικανότητές του. 

Στον ελλαδικό χώρο από το 2001-2002 άρχισε να εφαρµόζεται η Ευέλικτη 

Ζώνη. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που προωθεί την ανάπτυξη σχεδίων εργασίας 

και αποτελεί µία µορφή διαθεµατικότητας. 97  

                                                 
93 Βαινα, Μ. (1996). Μέθοδος Project. Μια πρόκληση για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Νέα 
Παιδεία, τοµ.20, τευχ. 80, σελ. 82. Frey, K. (1986), όπ.π., σελ. 14. Σερλέτη, Ε. (2005). Η προσέγγιση 
των σχεδίων εργασίας (projects). Θεωρητικό πλαίσιο – εφαρµογές στην προσολική εκπαίδευση. 
Καλαµαριά: Μορφωτική εστία Καλαµαριάς, σελ. 18.  
94 Κουλούρη, Π.(2002). Τα σχέδια εργασίας και το αναδυόµενο πρόγραµµα στα νηπιαγωγεία: βασικές 
αρχές και χαρακτηριστικά στοιχεία. Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεµάτων, τοµ.6, σελ. 42. 
95 Frey, K. (1986), όπ.π., σελ. 7. Κιτσαράς, Γ. (2004), όπ.π., σελ. 123. 
96 Χρυσαφίδης, Κ. (2004). Βιωµατική – επικοινωνιακή µάθηση: η σύγχρονη εκδοχή της µεθόδου 
Project. Η µέθοδος Project στο νηπιαγωγείο, θεωρητική προσέγγιση και πρακτικές εφαρµογές. 
Σύγχρονο νηπιαγωγείο, τ. 37, σελ. 69.  
97 Γκλιάου, Ν. (2002). Το νέο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το 
νηπιαγωγείο. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τ.30, σελ. 71. ∆εδούλη, Μ. (2002). Βιωµατική µάθηση – 
∆υνατότητες αξιοποίησής της στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών 
Θεµάτων, τ. 6, σελ. 156.  
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Η µέθοδος των σχεδίων εργασίας στηρίζεται θεωρητικά στον πραγµατισµό 

του J.Dewey, ο οποίος άσκησε κριτική στο µαθητή του W. H. Kilpatrick και τόνισε 

την ανάγκη εµπλοκής του εκπαιδευτικού στη διαδικασία του προγραµµατισµού. Η 

µέθοδος Project, µε πολλές παραλλαγές, χρησιµοποιήθηκε από παιδαγωγούς σε 

διάφορες χώρες. Κοινά χαρακτηριστικά όλων των προσεγγίσεων της µεθόδου είναι: η 

έµφαση που δίνεται στην αυτενέργεια των µαθητών, η καθιέρωση της 

οµαδοσυνεργατικής δράσης, η ανάπτυξη του ατόµου µέσω της συνεργασίας, η 

αναγνώριση της µορφωτικής αξίας των κατασκευών και η αξιοποίηση του σχολείου 

ως πολιτικού θεσµού, που χρησιµοποιήθηκε παλιότερα για τον εκδηµοκρατισµό της 

κοινωνίας και αργότερα για τη χειραφέτηση ατόµων και κοινωνικών οµάδων. 98 

 

 

 2.2.2 Τα στάδια της µεθόδου Project 

 

 Ένα σχέδιο εργασίας, ανεξάρτητα από τη διάρκειά του, διέρχεται από 

συγκεκριµένα στάδια, τα οποία είναι τα παρακάτω: 

1ο στάδιο: Η επιλογή του θέµατος 

 Το θέµα που θα αποτελέσει ένα σχέδιο εργασίας προκύπτει είτε από τον 

εκπαιδευτικό, είτε από τους µαθητές, είτε ύστερα από συνεργασία των δύο µερών. 

Ένα project µπορεί να προκύψει από τις εµπειρίες που µοιράζεται ο εκπαιδευτικός µε 

τα παιδιά. Το ενδιαφέρον των παιδιών µπορεί να το προκαλέσει µε µία συζήτηση, µε 

την επίδειξη εικόνων, µε ένα οµαδικό παιχνίδι. 99 

 Ως αφόρµηση για ένα σχέδιο εργασίας µπορεί να αποτελέσει ένα γεγονός που 

συνέβη µέσα ή έξω από το χώρο του νηπιαγωγείου, καθώς και οποιοδήποτε εποπτικό 

υλικό, φυσικό ή τεχνητό. Σκοπός είναι να προβληµατιστούν τα παιδιά πάνω στο θέµα 

και να ενδιαφερθούν για να ερευνήσουν τις επιµέρους πτυχές του.  

 Στη φάση αυτή του ευρύτερου προβληµατισµού αναδύεται το κεντρικό θέµα 

καθώς και τα υποθέµατά του µε τη µέθοδο της συζήτησης και του καταιγισµού ιδεών. 

Τα παιδιά προτρέπονται να εκφράσουν ελεύθερα τις ιδέες τους, τις απόψεις τους και 

                                                 
98 Γρόλιος, Γ., Κοτίνης, Χ., Σµήλιος, Η. & Χατζηνικολάου, Α. (1998). Πρακτικές ασκήσεις και 
µέθοδος Project: θεωρητικά προβλήµατα και προοπτικές, Εκπαιδευτική Κοινότητα, 46, σελ. 33.  
Κιτσαράς, Γ. (2004), όπ.π., σελ. 124. Ματσαγγούρας, Η. (2003) όπ.π., σελ. 223. Σερλέτη, Ε. (2005), 
όπ.π., σελ. 24. 
99 Frey, K. (1986), όπ.π., σελ. 19. Helm, J. H. & Katz L. (2002), όπ.π., σελ.24. Katz, L. G. & Chard, S. 
C. (1989), όπ.π., σελ. 82. Ντολιοπούλου, Ε. (2001), όπ.π., σελ. 29. 
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τις αντιλήψεις τους.100 Ανακαλούν στη µνήµη τους και καταγράφουν τις γνώσεις τους 

για το υπό διαπραγµάτευση θέµα, µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού – συντονιστή.  

 

 

 

2ο στάδιο: Σχεδιασµός της έρευνας και κατανοµή αρµοδιοτήτων 

 Σε αυτή τη φάση ο εκπαιδευτικός, σε συνεργασία µε τα παιδιά, επιµερίζει το 

θέµα σε υποθέµατα. Το κεντρικό θέµα δηλαδή εξακτινώνεται στις επιµέρους πτυχές 

του. Καταγράφονται οι ιδέες των παιδιών, καθώς και οι επιθυµίες τους σχετικά µε το 

τι θα ήθελαν να µάθουν, ενώ οι προτάσεις τους ταξινοµούνται και οµαδοποιούνται. 

Όλα τα παραπάνω µπορούν να πάρουν τη µορφή σχεδιαγράµµατος σύµφωνα µε το 

οποίο στο κέντρο τοποθετείται το εξεταζόµενο θέµα. Στη συνέχεια τα θέµα ενώνεται 

µε γραµµές µε τα υποθέµατά του. Στα επιµέρους θέµατα δίνονται λέξεις-κλειδιά, που 

περιγράφουν τις εκφραζόµενες σχέσεις. 101   

 Σε αυτή τη φάση του σχεδίου εργασίας τα παιδιά ανταλλάσσουν απόψεις, 

διατυπώνουν ιδέες και φτιάχνουν καταλόγους µε τα ερωτήµατα που θα τα 

απασχολήσουν κατά την ερευνητική διαδικασία. 102 Κατά το τέλος της φάσης αυτής 

έχει γίνει η κατανοµή των αρµοδιοτήτων, έχει αποφασιστεί ποιες δραστηριότητες θα 

πραγµατοποιηθούν και ποια θα είναι κατά προσέγγιση η χρονική διάρκεια του 

project. 103  

3ο στάδιο: Υλοποίηση του σχεδίου εργασίας. 

 Η φάση αυτή του σχεδίου εργασίας διαρκεί περισσότερο από τις άλλες. Τα 

παιδιά πραγµατοποιούν τις προγραµµατισµένες δραστηριότητες, συλλέγουν 

πληροφορίες, κάνουν επισκέψεις, παίρνουν συνεντεύξεις από ειδικούς, τους οποίους 

µπορεί να προσκαλέσουν στο χώρο τους.104 Επίσης κατά την εξέλιξη του σχεδίου 

εργασίας παρεµβάλλονται διαλείµµατα ενηµέρωσης και ανατροφοδότησης, για 

ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών µεταξύ των οµάδων εργασίας. 105  

 

 

 
                                                 
100 Μπατσούτα, Μ. (2003), όπ.π., σελ. 32. 
101 Borich, G. D. (1996). Effective teaching methods. New Jersey: Prentice Hall.  
102 Helm, J. H. & Katz L. (2002), όπ.π. σελ. 23. 
103 Frey, K. (1986), όπ.π., σελ. 25 
104 Χρυσαφίδης, Κ. (2004), όπ.π., σελ. 70. 
105 Ντολιοπούλου, Ε. (2001), όπ.π., σελ. 30. Frey, K. (1986), όπ.π., σελ. 28. 
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4ο στάδιο: Παρουσίαση – Αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας 

 Πρόκειται για την τελευταία φάση ενός σχεδίου εργασίας. Οι µαθητές µαζί µε 

τον εκπαιδευτικό αποφασίζουν να τερµατίσουν ένα project είτε γιατί τα παιδιά έχουν 

ήδη ικανοποιήσει την περιέργειά τους, είτε γιατί οι ικανότητές τους δεν επαρκούν για 

την περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου εργασίας, είτε γιατί απλά η διαπραγµάτευση 

του συγκεκριµένου θέµατος τα έχει κουράσει. Οι µαθητές λοιπόν συνοψίζουν αυτά 

που έχουν µάθει και µπορούν να χρησιµοποιήσουν ένα συµβολικό τρόπο 

αναπαράστασης και ανακεφαλαίωσης. 106  

 Τα παιδιά, σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό και τους γονείς τους πολλές 

φορές, µπορούν να οργανώσουν µια έκθεση µε τα έργα που δηµιούργησαν κατά τη 

διάρκεια του σχεδίου εργασίας, να οργανώσουν µία θεατρική παράσταση ή µία 

ανοιχτή οµιλία. Στο τέλος αξιολογείται η πορεία του project, αλλά και η συµµετοχή 

των παιδιών σε όλες τις φάσεις του. 107 Βέβαια και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

αξιολογήσει τη δουλειά του κατά τη διάρκεια του σχεδίου εργασίας, γιατί αυτό θα 

λειτουργήσει ως ανατροφοδότηση στις επόµενες προσπάθειές του. 

 

 

 2.2.3 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και ο ρόλος των γονέων κατά την εφαρµογή 

της µεθόδου Project 

 

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού κατά την εφαρµογή ενός σχεδίου Project είναι 

διαφορετικός από αυτόν που έχει κατά την παραδοσιακή διδασκαλία. Ο 

εκπαιδευτικός δεν έχει πια τον αποκλειστικό ρόλο, αλλά κεντρικά πρόσωπα στη 

διδασκαλία είναι οι ίδιοι οι µαθητές, που υποβοηθούνται στην προσπάθειά τους να 

ανακαλύψουν την γνώση. 

 Ο εκπαιδευτικός παρεµβαίνει µόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο, για να 

ξεπεράσουν τα παιδιά κάποιο δύσκολο εµπόδιο. Τονώνει συνεχώς το ενδιαφέρον 

τους, τους δίνει ιδέες και είναι πρόθυµος να ψάξει µαζί τους τη γνώση, µια και δεν 

πρέπει να υποστηρίζει ότι γνωρίζει τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα. Βοηθάει τα 

παιδιά να σκεφτούν κάνοντάς τους ανοιχτές ερωτήσεις, ενώ παράλληλα αξιοποιεί 

                                                 
106 Helm, J. H. & Katz L. (2002), όπ.π., σελ. 103. Katz, L. G. & Chard, S. C. (1989), όπ.π., σελ. 109. 
Ντολιοπούλου, Ε. (2001), όπ.π., σελ. 3.  
107 Helm, J. H. & Katz L. (2002), όπ.π., σελ. 103. 
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διάφορες πηγές µάθησης και συνεργάζεται µε γονείς και µε την ευρύτερη 

κοινότητα.108  

 Ο εκπαιδευτικός, κατά την εφαρµογή ενός σχεδίου εργασίας, δρα στην ουσία 

στο παρασκήνιο και είναι συνεργάτης των παιδιών κατά τη µαθησιακή διαδικασία, 

«µνήµη» των δραστηριοτήτων τους και «συνοικοδόµος» της γνώσης. Παράλληλα 

φροντίζει συνεχώς για τη δηµιουργία της κατάλληλης ατµόσφαιρας, που διευκολύνει 

την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων. 109 Επίσης ο εκπαιδευτικός συµβουλεύει τα παιδιά 

σε όλες τις φάσεις του σχεδίου εργασίας, φροντίζει να τους εξασφαλίζει όλα τα 

απαιτούµενα µέσα και τα υλικά, ενώ παράλληλα δέχεται τις απόψεις τους και τα λάθη 

που κάνουν. 110 

 Τέλος ο εκπαιδευτικός πρέπει να αξιολογεί όλες τις φάσεις εξέλιξης του 

σχεδίου εργασίας, τα αποτελέσµατά του, καθώς επίσης και τη συµµετοχή των παιδιών 

και τη δική του.111  

 Επίσης και η συµβολή των γονέων είναι πολύ σηµαντική κατά τη διεξαγωγή 

ενός project. Οι γονείς συµµετέχουν ενεργά σε όλες τις φάσεις του σχεδίου εργασίας 

φέρνοντας στην τάξη βιβλία, αντικείµενα ή µιλώντας οι ίδιοι για προσωπικά βιώµατα 

που σχετίζονται µε το υπό µελέτη θέµα. Μπορούν ακόµα να ενηµερώσουν τον 

εκπαιδευτικό για τα ενδιαφέροντα των παιδιών τους, που µπορούν να αποτελέσουν 

θέµατα σχεδίων εργασίας. Επιπλέον κατά την τελευταία φάση διεξαγωγής του 

σχεδίου εργασίας επισκέπτονται το σχολείο και παρακολουθούν µε ενδιαφέρον τις 

εκδηλώσεις των παιδιών. 112   

  Υπάρχουν βέβαια και οι γονείς που εκφράζουν κάποιες επιφυλάξεις σχετικά 

µε την εφαρµογή της µεθόδου project και δεν είναι τόσο πρόθυµοι να βοηθήσουν τα 

παιδιά τους µε τη συλλογή του απαραίτητου πληροφοριακού υλικού. Ο εκπαιδευτικός 

είναι αυτός που πρέπει να τους πείσει για το αντίθετο µιλώντας τους για τη 

µαθησιακή αξία της συγκεκριµένης µεθόδου.  

 

 

                                                 
108 ∆εδούλη, Μ. (2002), όπ.π., 152. Κουλούρη, Π.(2002), όπ.π., σελ. 44. Ντολιοπούλου, Ε. (2001), 
όπ.π., σελ. 33. Σερλέτη, Ε. (2003). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα σχέδια εργασίας. Σύγχρονο 
Νηπιαγωγείο, τ. 32, σελ. 9 
109 Σερλέτη, Ε. (2003), όπ.π., σελ. 9 
110 Κουλούρη, Π.(2002), όπ.π., σελ. 44. Σερλέτη, Ε. (2003), όπ.π., σελ. 11. Σερλέτη, Ε. (2005), όπ.π., 
σελ. 20 
111 Ντολιοπούλου, Ε. (2001), όπ.π., σελ. 33 
112 Katz, L. G. & Chard, S. C. (1989), όπ.π., σελ. 106. Κουλούρη, Π.(2002), όπ.π., σελ. 45. Μάγος, Κ. 
(2002), όπ.π., σελ. 31. Ντολιοπούλου, Ε. (2001), όπ.π., σελ. 33. 
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 2.2.4 Η µέθοδος Project στην προσχολική εκπαίδευση 

 

 Η µέθοδος project, που βρίσκεται στο επίκεντρο την τελευταία κυρίως 

δεκαετία, µπορεί να εφαρµοστεί σε µεγάλα και µικρά νήπια, όπως δείχνει και η 

προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia. Πρόκειται για µία παιδοκεντρική 

µέθοδο που βασίζεται στα ενδιαφέροντα και στις ικανότητες των παιδιών και 

προσπαθεί να ικανοποιήσει την έµφυτη περιέργειά τους. Η επιτυχία της στηρίζεται 

στην ισότιµη σχέση µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητών, στο πνεύµα συνεργασίας που 

δηµιουργείται και στο παιδαγωγικό κλίµα της τάξης. 113  

 Το αναλυτικό πρόγραµµα του 1989 δεν καθορίζει συγκεκριµένη διδακτέα ύλη 

για το νηπιαγωγείο και αφήνει µεγάλα περιθώρια ελευθερίας στη νηπιαγωγό. Αυτό 

έχει ως συνέπεια να προσφέρεται το νηπιαγωγείο περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη 

βαθµίδα για την εφαρµογή της µεθόδου των σχεδίων εργασίας παράλληλα µαθαίνουν 

να συνεργάζονται αποτελεσµατικά µεταξύ τους. 

 Η εφαρµογή της µεθόδου project στην προσχολική εκπαίδευση βοηθάει τα 

παιδιά να αποκτήσουν θετική αυτοαντίληψη και παροτρύνει τη συνεργασία τόσο 

µεταξύ τους όσο και µε τους εκπαιδευτικούς. Τα παιδιά µαθαίνουν να είναι 

περισσότερο υπεύθυνα, αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και µαθαίνουν να ερευνούν. 

Επίσης αποκτούν κίνητρα για µάθηση απολαµβάνοντας τη µαθησιακή διαδικασία.114   

 Πέρα από την ανάπτυξη πνευµατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η 

εφαρµογή της µεθόδου των σχεδίων εργασίας συµβάλλει στην άµβλυνση των 

στερεοτύπων σχετικά µε το ρόλο των δύο φύλων και των φαινοµένων κοινωνικού 

/φυλετικού ρατσισµού.115 Τα παιδιά συµµετέχουν ισότιµα στις οµάδες εργασίες 

ανάλογα µε τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους. 

 Βέβαια, όταν η µέθοδος project εφαρµόζεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, 

οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι πολύ καλά προετοιµασµένοι και να παρεµβαίνουν 

περισσότερο σε σχέση µε τους συναδέλφους τους των άλλων βαθµίδων. Τα µικρά και 

τα µεγάλα νήπια δεν είναι εύκολο να συνεργαστούν και να συντονίσουν την 

ερευνητική διαδικασία µόνα τους, για αυτό οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι δίπλα 

                                                 
113 Κιτσαράς, Γ. (2004), όπ.π., σελ. 130. 
114 Χρυσαφίδης, Κ. (2004), όπ.π., σελ. 74. Howell, R. & Mordini, R. (2003). The project method 
increases student learning and interest. Techdirections, (62)8, pp31.  Wolk, S. (1994). Project – Based 
Learning: Pursuits with a purpose. Educational Leadership, (52)3, σελ.  43.  
115 Γαλανοπούλου, Α. (2001). Ερωτήµατα που σχετίζονται µε τα σχέδια εργασίας: Προετοιµάζοντας το 
πρόγραµµα «οι Ξένοι περιηγητές του 18ου-19ου αιώνα». Επιθεώρηση ΕκπαιδευτικώνΘεµάτων, τ.5, 
σελ.51. Katz, L. G. & Chard, S. C. (1989), όπ.π., σελ. 49.  
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τους σε κάθε βήµα και να επεµβαίνουν αποτελεσµατικά, όποτε κρίνουν ότι αυτό είναι 

απολύτως απαραίτητο.     

 

 

 

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

Νηπιαγωγείο. 

 

 Το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο, 

που πρόκειται να τεθεί σε εφαρµογή, έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις αρχές τις 

διαθεµατικής προσέγγισης. Έχει δεχτεί επιδράσεις από προγράµµατα που 

αναφέρθηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, τα όποια 

επιγραµµατικά είναι: η προσέγγιση της παιδαγωγικής σχολής της Bank Street, το 

παιδοκεντρικό πρόγραµµα των Kamii & DeVries και η προσέγγιση που εφαρµόζεται 

στα σχολεία του Reggio Emilia. 116  

 Το ∆.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο είναι ένα οργανωµένο σύστηµα εργασίας 

που καθορίζει το περιεχόµενο µάθησης, το ρόλο του εκπαιδευτικού, τις διαδικασίες 

που ακολουθούνται και το πλαίσιο µέσα στο οποίο πραγµατοποιούνται η µάθηση και 

η διδασκαλία. 117 Το πρόγραµµα αυτό ήρθε για να ικανοποιήσει την ανάγκη 

ανανέωσης του αναλυτικού προγράµµατος του 1989, µια προσπάθεια που γίνεται 

δεκατρία χρόνια µετά. Βέβαια εξαίρεση αποτελεί το πρόγραµµα για τη Γλώσσα που 

περιλαµβάνεται στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. και δηµοσιεύτηκε το 1999. (ΦΕΚ 93τ.Β’/10-2-99)118 

 Το ανανεωµένο αυτό πρόγραµµα, αλλά και το αµέσως προηγούµενο του 2001 

ενσωµατώνει το νηπιαγωγείο στον ενιαίο σχεδιασµό της εκπαίδευσης, γεγονός που 

έχει πολύ θετικές προεκτάσεις για το ρόλο του στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, 

αρκεί να µην οδηγηθεί προς την κατεύθυνση της σχολειοποίησης. ∆εν είναι 

χωρισµένο σε τοµείς δραστηριοτήτων, αλλά περιλαµβάνει προγράµµατα σχεδιασµού 

και ανάπτυξης δραστηριοτήτων Γλώσσας, Μαθηµατικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, 

∆ηµιουργίας – Έκφρασης (Εικαστικά, ∆ραµατική Τέχνη, Μουσική, Φυσική Αγωγή) 

και Πληροφορικής. Σε κάθε γνωστικό αντικείµενο αναφέρονται οι ικανότητες που 

                                                 
116 Κιτσαράς, Γ. (2004), όπ.π., σελ. 144. 
117 Γκλιάου, Ν. (2003). ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, 
Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τευχ.36, σελ. 10.  
118 Ντολιοπούλου, Ε. (2003). Το Ολοήµερο Νηπιαγωγείο και το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τευχ.35, σελ. 11. 
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επιδιώκεται να αναπτύξουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς και ενδεικτικές 

δραστηριότητες.  Τα προγράµµατα αυτά δεν είναι διακριτά διδακτικά αντικείµενα 

που διδάσκονται αυτοτελώς, αλλά αποτελούν το πλαίσιο µέσα στο οποίο 

πραγµατοποιούνται οι δραστηριότητες. Κύριος στόχος του προγράµµατος είναι να 

συνδέσει τη γνώση µε τις εµπειρίες και τα βιώµατα των µαθητών. 119 

 Για να είναι αποτελεσµατικό για τα παιδιά το ∆.Ε.Π.Π.Σ., καθώς και 

αναπτυξιακά κατάλληλο, θα πρέπει: 1) να θέτει ρεαλιστικούς στόχους, 2) να 

προσαρµόζεται µε άνεση στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των παιδιών, 3) να 

βασίζεται στις γνώσεις που ήδη κατέχουν τα παιδιά, 4) να ενιαιοποιεί τη γνώση, 5) να 

προκαλεί συνεχώς το ενδιαφέρον των παιδιών για τη µάθηση και 6) να προάγει τη 

γνώση.120  Το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το 

νηπιαγωγείο στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, έχει ως βάση του το 

παιχνίδι, ανταποκρίνεται στις συνθήκες της τάξης και στα συγκεκριµένα παιδιά και η 

γνώση µέσα από αυτό ανακαλύπτεται, οικοδοµείται, βιώνεται .Οι επιδιώξεις των 

επιµέρους προγραµµάτων του οδηγούν σε αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές και σε 

διερευνητικές δραστηριότητες διαθεµατικού χαρακτήρα. Οι κύριες µεθοδολογικές 

προσεγγίσεις του προγράµµατος για το νηπιαγωγείο είναι: 1) η θεµατική προσέγγιση: 

στο κέντρο τοποθετείται το θέµα και εξακτινώνεται στα προγράµµατα σχεδιασµού 

και ανάπτυξης δραστηριοτήτων, 2) οι θεµελιώδεις έννοιες που λειτουργούν ως 

συνδετικοί κρίκοι ανάµεσα στα προγράµµατα σχεδιασµού, οι οποίες είναι: η 

αλληλεπίδραση (συνεργασία, εξάρτηση, ενέργεια), η διάσταση (χώρος, χρόνος), η 

επικοινωνία (κώδικας, πληροφορία), η µεταβολή (εξέλιξη), η οµοιότητα-διαφορά, ο 

πολιτισµός (παράδοση) και το σύστηµα (ταξινόµηση) και 3) τα σχέδια εργασίας.121 

 Ο εκπαιδευτικός που διδάσκει σύµφωνα µε το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραµµάτων Σπουδών δεν προσχεδιάζει µε κάθε λεπτοµέρεια τη διδασκαλία, αλλά 

υποστηρίζει τις προσπάθειες των παιδιών, γίνεται συνεργάτης, συνερευνητής, 

συνοικοδόµος.  Εξασφαλίζει κίνητρα µάθησης στα νήπια και οργανώνει ελκυστικές 

µαθησιακές εµπειρίες. Αξιοποιεί τις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών, επιδιώκει 

την ελεύθερη συµµετοχή τους και υποστηρίζει την προσέγγιση της γνώσης µέσα από 

                                                 
119 ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. ΦΕΚ 1376/18.10.2001, 
σελ. 2. Γκλιάου, Ν. (2003), όπ.π., σελ. 10. Ντολιοπούλου, Ε. (2003), όπ.π., σελ. 11. 
120 ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, σελ. 2.  
121 ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, σελ. 7. Γκλιάου, Ν. 
(2003), όπ.π., σελ. 11. Ντολιοπούλου, Ε. (2003), όπ.π., σελ. 10. 
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το παιχνίδι. 122 Ο παραδοσιακός ρόλος της νηπιαγωγού ουσιαστικά αντικαθίσταται 

από την παιδοκεντρική προσέγγιση που αντιπροσωπεύσει το παρόν πρόγραµµα.   

 Ένα ακόµη νέο στοιχείο του ∆.Ε.Π.Π.Σ. είναι στον τοµέα της αξιολόγησης. Η 

αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο είναι διαρκής και λαµβάνει υπόψη του τα ατοµικά 

χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού. Βασικός σκοπός της είναι η ανατροφοδότηση της 

µαθησιακής διαδικασίας. Το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών 

χρησιµοποιεί εναλλακτικές µεθόδους αξιολόγησης. Τέτοιες είναι: α) η πορεία και τα 

αποτελέσµατα των σχεδίων εργασίας, β) ο φάκελος εργασιών των παιδιών και γ) η 

αξιολόγηση της οµάδας εργασίας από τα ίδια τα παιδιά που συµµετέχουν σε αυτήν. 

Αυτές οι εναλλακτικές µέθοδοι αξιολόγησης είναι περισσότερο έγκυρες, γιατί 

στηρίζονται σε πραγµατικά δεδοµένα, που µαρτυρούν τον ενεργητικό τρόπο 

οικοδόµησης της γνώσης από τα παιδιά. Επίσης συνδέονται αβίαστα µε την 

πραγµατικότητα της τάξης του νηπιαγωγείου. 123 

 Το ∆.Ε.Π.Π.Σ. λοιπόν προσπαθεί να ανταποκριθεί στα σύγχρονα δεδοµένα 

της εποχής και να ικανοποιήσει το αίτηµα αντικατάστασης του αναλυτικού 

προγράµµατος του 1989. Βέβαια πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί που εκφράζουν τις 

επιφυλάξεις τους σχετικά µε το νέο πρόγραµµα, γεγονός που φαίνεται και από την 

παρούσα ερευνητική εργασία. 

 

 

 2.3.1 Σύγκριση Α.Π. ’89 και ∆.Ε.Π.Π.Σ. 

 

 Συγκρίνοντας το αναλυτικό πρόγραµµα του 1989 µε το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο του 2003 µπορεί κανείς να 

διαπιστώσει οµοιότητες αλλά και διαφορές. 

 Τα δύο προγράµµατα είναι πιαζετιανής κατεύθυνσης και υιοθετούν τη 

συνθετική µέθοδο. Θεωρητικά στηρίζονται στη Γνωστική Ψυχολογία και στον 

στρουκτουραλισµό. ∆ιαφοροποιούνται όµως µεταξύ τους ως προς το µοντέλο που 

εφαρµόζουν. Το αναλυτικό πρόγραµµα του 1989 στηρίζεται στις αρχές του B.S. 

Bloom, όπου οι διδακτικοί στόχοι προηγούνται των δραστηριοτήτων. 124 Είναι 

αυστηρά δοµηµένο, κινείται στα πλαίσια των curriculum, ενώ το κέντρο βάρους του 
                                                 
122 Γκλιάου, Ν. (2003), όπ.π., σελ. 11. 
123 ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, σελ. 8. Γκλιάου, Ν. 
(2003), όπ.π., σελ. 12. 
124 Κιτσαράς, Γ. (2004), όπ.π., σελ. 149. 
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βρίσκεται στη δοµή και το περιεχόµενο και όχι στις διαδικασίες. Επειδή ανήκει στην 

κατηγορία των curriculum, εµφανίζει και όλα τα χαρακτηριστικά τους, που είναι: 

αντικειµενικοί στόχοι διδασκαλίας, καθορισµένο περιεχόµενο µάθησης, προτάσεις 

για τη µεθοδολογία και υποδείξεις για τον έλεγχο των αποτελεσµάτων 

διδασκαλίας.125   

 Στο νέο αναλυτικό πρόγραµµα εµφανίζονται «γνωστικά αντικείµενα» όπως 

γλώσσα, µαθηµατικά, πληροφορική, µελέτη περιβάλλοντος, τα όποια όµως ισχύουν 

µόνο για τη νηπιαγωγό, για να µπορεί δηλαδή να σχεδιάσει διαθεµατικές 

δραστηριότητες. ∆έχτηκε επιδράσεις από τη θεωρία του L. Vygotsky, για αυτό και 

αποδίδει µεγάλη σηµασία στην κοινωνική µάθηση. Σε αυτό το πρόγραµµα, όπως και 

στο προηγούµενο, δεν περιλαµβάνεται Ηµερήσιο Πρόγραµµα, γεγονός που δίνει 

περισσότερη ελευθερία στη νηπιαγωγό. Επίσης ως προς την αξιολόγηση, που είναι 

συνεχής, διαγνωστική και διαµορφωτική, το αναλυτικό πρόγραµµα του 1989 

στηρίζεται στο ηµερολόγιο της νηπιαγωγού, ενώ το ∆.Ε.Π.Π.Σ. στο φάκελο εργασίας 

του παιδιού. 126 

 Το ισχύον πρόγραµµα του 1989 είναι δοµηµένο σύµφωνα µε την αναπτυξιακή 

προσέγγιση. Η συγκεκριµένη προσέγγιση δίνει έµφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

µέσω δραστηριοτήτων από συγκεκριµένους τοµείς και λαµβάνει κάθε φορά υπόψη 

της το αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών. Τα διαθεµατικά προγράµµατα που 

εφαρµόζονται στην προσχολική εκπαίδευση, όπως είναι το ∆.Ε.Π.Π.Σ., διατηρούν 

τον αναπτυξιακό τους χαρακτήρα, όµως διαφοροποιούνται ως προς την έµφαση που 

δίνουν στο νοητικό τοµέα. Η επίδραση του J. Piaget φαίνεται να υποχωρεί και τη 

θέση της παίρνουν γνωστικά µοντέλα εποικοδοµητικής κατεύθυνσης. 127  

 Το νέο αναλυτικό πρόγραµµα έρχεται για να καλύψει νέες κοινωνικές και 

παιδαγωγικές ανάγκες. Προσπαθεί να βοηθήσει στην ποιοτική αναβάθµιση της 

εκπαίδευσης, όµως πολλά ερωτήµατα µένουν ακόµα αναπάντητα. Για παράδειγµα, δε 

γνωρίζουµε ποιοι και µε ποιες διαδικασίες συνέταξαν το ∆.Ε.Π.Π.Σ. για το 

νηπιαγωγείο, ούτε αν προηγήθηκαν έρευνες αξιολόγησης του αναλυτικού 

προγράµµατος  του 1989, οι οποίες να δικαιολογούν την άµεση κατάργησή του.128 

Όλα αυτά τα αναπάντητα ερωτήµατα κάνουν αρκετούς εκπαιδευτικούς να κρατούν 
                                                 
125 Λιόλου, Κ. (2002). Συγκριτική προσέγγιση των αναλυτικών προγραµµάτων (Π.∆. 486/1989: ΦΕΚ 
208 Α’ και ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών ΦΕΚ 1376/18/10/01). Σύγχρονο 
Νηπιαγωγείο, τευχ.29, σελ. 14. 
126 Κιτσαράς, Γ. (2004), όπ.π., σελ. 150. Λιόλου, Κ. (2002), όπ.π., σελ. 18. 
127 Κιτσαράς, Γ. (2004), όπ.π., σελ. 155. 
128 Κιτσαράς, Γ. (2004), όπ.π., σελ. 157. 
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επιφυλακτική στάση απέναντι στο νέο πρόγραµµα και να αµφιβάλουν για την 

αποτελεσµατικότητά του. 

 

 

 2.4 Η Ευέλικτη Ζώνη στο νηπιαγωγείο 

 

 Άλλη µία µορφή διαθεµατικής προσέγγισης, που εφαρµόζεται στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα, είναι ο θεσµός της Ευέλικτης Ζώνης. Η Ευέλικτη Ζώνη είναι 

ένα πρόγραµµα που άρχισε να εφαρµόζεται πιλοτικά σε 11 ελληνικά νηπιαγωγεία 

κατά το σχολικό έτος 2001-2002, ενώ κατά την επόµενη σχολική χρονιά η εφαρµογή 

του διευρύνεται και τα νηπιαγωγεία που επιλέχθηκαν για να συµµετάσχουν σε αυτό 

ανέρχονται σε 149. 129   

 Το πρόγραµµα αυτό αποτελεί µία καινοτοµία του Υπουργείου Παιδείας µέσω 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και αποβλέπει στην ποιοτική αναβάθµιση του ρόλου 

του σχολείου. Βασίζεται στη διαθεµατική προσέγγιση, προωθεί την ανάπτυξη 

σχεδίων εργασίας, την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και ενισχύει τη διερευνητική 

µάθηση και την κριτική σκέψη. Βασική επιδίωξη του προγράµµατος είναι να 

εξασφαλίσει µέσα στο πλαίσιο του σχολικού προγράµµατος τον απαιτούµενο χρόνο, 

έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός µαζί µε τα νήπια να επιλέγουν θέµατα και να εφαρµόζουν 

µεθόδους επεξεργασίας, που συµφωνούν µε τις αρχές της διαθεµατικής προσέγγισης. 
130 

 Την ώρα της Ευέλικτης Ζώνης το σχολείο από «κλειστό» µετατρέπεται σε 

«ανοιχτό», ενώ επαναπροσδιορίζονται οι ρόλοι εκπαιδευτικών – µαθητών, καθώς και 

ο ρόλος του ίδιου του σχολείου. Στόχος της προτεινόµενης καινοτοµίας είναι να γίνει 

το σχολείο ευχάριστο, δηµιουργικό και βιωµατικό και ο εκπαιδευτικός να έχει 

περισσότερες ελευθερίες στο σχεδιασµό του εκπαιδευτικού του έργου. 131 

Καινοτοµικά στοιχεία της Ευέλικτης Ζώνης είναι:1) η αναγνώριση της αυτονοµίας 

του εκπαιδευτικού, 2) η νέα αντίληψη στη διαχείριση του χρόνου, 3) η δηµιουργία 

                                                 
129 Αλαχιώτης, Σ. (2002). Η Ευέλικτη Ζώνη του σχολείου. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, τ.6, 
σελ.11. Ματσαγγούρας, Η. (2003), όπ.π., σελ. 120. 
130 Αλαχιώτης, Σ. (2002), όπ.π., σελ. 5. Ματσαγγούρας, Η. (2003), όπ.π., σελ. 120. 
131 Γκλιάου, Ν. (2002). Ευέλικτη Ζώνη – Σχέδια Εργασίας στο νηπιαγωγείο. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 
τευχ.30, σελ. 71. 
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διαφορετικής κουλτούρας στο σχολείο και 4) η συγκρότηση στους µαθητές 

ταυτότητας ενεργού πολίτη. 132  

 Η Ευέλικτη Ζώνη λοιπόν αναδεικνύει την αυτονοµία του δασκάλου και 

συνδέει την επιστηµονική γνώση µε την εµπειρικό – βιωµατική γνώση των παιδιών 

και τις άµεσες καταστάσεις. Επίσης συντελεί στην ποιοτική αναβάθµιση του ρόλου 

του εκπαιδευτικού και του σχολείου γενικότερα.   

 

      

 

 

 

  

  

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

       

 

                                                 
132 Ματσαγγούρας, Η. (2003), όπ.π., σελ. 124. 
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Κεφάλαιο 3 
 
Απόψεις νηπιαγωγών για διδακτικές µεθόδους και διδακτικά προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν  

 

 Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως θέµα της τις απόψεις και τις γνώσεις 

των νηπιαγωγών για τη διαθεµατική προσέγγιση  γενικότερα και συγκεκριµένα για το 

∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο, όπως έχει 

αναφερθεί και σε προηγούµενο κεφάλαιο. Μετά από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

δε µπορέσαµε να βρούµε έρευνες µε το ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόµενο, για αυτό και 

καταλήξαµε στη συγκεκριµένη θεµατολογία. Επειδή το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραµµάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο είναι στην ουσία ένα πρόγραµµα που 

έρχεται να αντικαταστήσει το ισχύον αναλυτικό πρόγραµµα του 1989 και επειδή δεν 

βρέθηκαν έρευνες που να αναφέρονται σε αυτό, θα αναφερθούµε σε έρευνες που 

έχουν ως θέµα τους διδακτικά προβλήµατα της προσχολικής αγωγής, τα οποία είτε 

σχετίζονται µε την εφαρµογή αναλυτικών προγραµµάτων, είτε µε καινοτοµίες στην 

εκπαίδευση, είτε µε άλλους παράγοντες. 

 Η προσχολική εκπαίδευση είναι ένας χώρος δηµιουργικής µάθησης, στον 

οποίο επιχειρείται η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας. Όπως όµως συµβαίνει σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες, έτσι κι εδώ οι 

εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζουν προβλήµατα που σχετίζονται µε τον υλικό, αλλά και µε 

τον ανθρώπινο παράγοντα. Τα προβλήµατα αυτά παρεµβαίνουν και δυσχεραίνουν το 

έργο τους, µε αποτέλεσµα η διδασκαλία τους να µην είναι τόσο επιτυχής όσο θα 

προσδοκούσαν. Προβλήµατα αυτού του είδους αναφέρονται στις παρακάτω έρευνες. 

 Οι Κόφφας Α. και Μετοχιανάκης Η. πραγµατοποίησαν το 1994 µία έρευνα µε 

θέµα τα βασικά προβλήµατα της προσχολικής αγωγής. Τα υποκείµενα της έρευνάς 

τους, που έγινε µε τη µέθοδο του ανοιχτού ερωτηµατολογίου, ήταν νηπιαγωγοί από 

το Ρέθυµνο, το Ηράκλειο και την Αθήνα. Τα προβλήµατα που εξετάζουν στην έρευνά 

τους σχετίζονται µε το χώρο του νηπιαγωγείου, την υλικοτεχνική υποδοµή, την 

επιµόρφωση των νηπιαγωγών, το µεγάλο αριθµό νηπίων, τα νήπια µε ειδικές ανάγκες 

κ.α. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατά τους τα προβλήµατα που σχετίζονται µε το 

αναλυτικό πρόγραµµα του 1989 και το Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων εµφανίζονται στην 

Τρίτη κατά σειρά θέση µε συχνότητα 18,2%. Συγκεκριµένα πολλές νηπιαγωγοί 
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δήλωσαν ότι συναντούν δυσκολίες στην εφαρµογή του Α.Π., αν και θεωρούσαν ότι 

το αναλυτικό πρόγραµµα του 1989 είναι καλύτερο από το προηγούµενο του 1980.133  

 Μία άλλη έρευνα του Κιτσαρά Γ. αναφέρεται στα «διδακτικά» - 

µεθοδολογικά προβλήµατα προσχολικής αγωγής. Έχοντας ως υποκείµενά του 650 

νηπιαγωγούς από διάφορους νοµούς της Ελλάδας θέλησε να µελετήσει τα 

σηµαντικότερα διδακτικά προβλήµατα που σχετίζονται µε τη νηπιαγωγό, τη 

συνεργασία των νηπιαγωγών µε γονείς και συναδέλφους, µε το αναλυτικό πρόγραµµα 

του 1989, µε τη σχέση του νηπιαγωγού µε το αναλυτικό πρόγραµµα, αν δηλαδή 

εφαρµόζεται και σε ποιο βαθµό κ.α. 134 Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας το 

ισχύον πρόγραµµα του 1989 εµφανίζει δυσκολία στην εφαρµογή του για το 17,9% 

των νηπιαγωγών και στην ποικιλία των δραστηριοτήτων για το 14,2%. Από το άλλο 

µέρος οι νηπιαγωγοί δυσκολεύονται ελάχιστα στους επιµέρους τοµείς του αναλυτικού 

προγράµµατος, (ψυχοκινητικό, νοητικό, αισθητικό, κοινωνικό-συναισθηµατικό, 

τοµέα δεξιοτήτων). Επίσης το αναλυτικό πρόγραµµα του 1989 εφαρµόζεται από τη 

συντριπτική πλειονότητα των νηπιαγωγών. Τα συµπεράσµατα της έρευνας δείχνουν 

ότι τα διδακτικά προβλήµατα στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης οφείλονται σε 

µικρό βαθµό στην κατάρτιση των νηπιαγωγών και σε µεγαλύτερο στην επιµόρφωσή 

τους, ενώ το ισχύον πρόγραµµα του 1989, παρά τις απαιτήσεις του, δε δηµιουργεί 

έντονα διδακτικά προβλήµατα και εφαρµόζεται στο σύνολό του. 135   

 Η έρευνα των Kauffman D., Johnson S., Kardos S., Liu E. & Peske H. µε 

δασκάλους της Μασαχουσέτης έδειξε ότι δεν υπάρχει καθοδήγηση στη διδασκαλία 

σύµφωνα µε το curriculum. Επίσης η έλλειψη ενός ενιαίου αναλυτικού προγράµµατος 

έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πρόοδο των µαθητών και στο έργο των δασκάλων. 136 

Σύµφωνα λοιπόν µε τα ευρήµατα της έρευνας υπάρχει πολύ µικρή καθοδήγηση στη 

Μασαχουσέτη σχετικά µε το ‘τι’ και το ‘πως’ της διδασκαλίας. Τουλάχιστον το 1/5 

των νέων δασκάλων του δείγµατος αναφέρει ότι δε λαµβάνει καµία οδηγία σχετική µε 

το αναλυτικό πρόγραµµα, αλλά αφήνονται µόνοι τους να αποφασίσουν το 

περιεχόµενο και τον τρόπο διδασκαλίας. 137 Μόνο µερικοί από τους δασκάλους του 

                                                 
133 Κόφφας, Α. & Μετοχιανάκης, Η. (1994). Βασικά προβλήµατα προσχολικής αγωγής. Εµπειρική  
παιδαγωγική προσέγγιση προβληµάτων νηπιαγωγείου.  Ρέθυµνο: των ιδίων, σελ. 96. 
134 Κιτσαράς, Γ. (2002). « ∆ιδακτικά» - µεθοδολογικά προβλήµατα προσχολικής αγωγής. Εµπειρική 
προσέγγιση στα διδακτικά προβλήµατα του νηπιαγωγείου. Στο: Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση. 
(Επιµ. Κούρτη, Ε.) τοµ.γ΄. Αθήνα: Τυποθήτω, σελ. 144. 
135 Κιτσαράς, Γ. (2002), όπ.π., σελ. 150-156. 
136 Kauffman D., Johnson S., Kardos S., Liu E. & Peske H. (2002). “Lost at Sea”: New teacher’s 
experiences with curriculum and assessment. Teacher’s College Record, vol. 104, num. 2, p.p. 273. 
137 Kauffman D., Johnson S., Kardos S., Liu E. & Peske H. (2002), όπ.π., pp 281. 
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δείγµατος αναφέρουν ότι λαµβάνουν συγκεκριµένες οδηγίες για τη διδασκαλία ενός ή 

περισσότερων αντικειµένων των διαφόρων τάξεων. 138   

 Η προηγούµενη έρευνα αναφέρεται σε δάσκαλους και όχι σε νηπιαγωγούς. 

Κρίθηκε όµως σκόπιµο να συµπεριληφθεί στο παρόν κεφάλαιο, µια και έχει ως θέµα 

του την εφαρµογή των αναλυτικών προγραµµάτων και τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά µε αυτό. 

 Άλλη µία έρευνα από το Χονγκ Κονγκ εστιάζει στις απόψεις των 

εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας. Συγκεκριµένα µελετάει τον τρόπο που βιώνεται 

η ικανοποίηση και η δυσαρέσκεια από τους νηπιαγωγούς κατά τη διαδικασία 

εφαρµογής curriculum σε ένα νηπιαγωγείο. Η έρευνα έγινε µε τη µελέτη περίπτωσης 

και µέσα από την εφαρµογή ενός σχεδίου εργασίας για την τέχνη. Από τα ευρήµατα 

της έρευνας φαίνεται ότι ένας σωστός διευθυντής πρέπει να διατηρεί ισορροπία 

ανάµεσα στις ανάγκες του προσωπικού και στην επίτευξη της εργασίας, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να λαµβάνουν σαφείς οδηγίες για τα σχέδια εργασίας. Οι 

εκπαιδευτικοί στο Χονγκ Κονγκ δεν ήταν εξοικειωµένοι µε τη µέθοδο των σχεδίων 

εργασίας και θεωρούσαν ότι η παθητική µάθηση είναι η κυρίαρχη διδακτική 

προσέγγιση για τα παιδιά. Τέλος, από την έρευνα φαίνεται ότι το πλαίσιο µέσα στο 

οποίο θα εφαρµοστεί το αναλυτικό πρόγραµµα πρέπει πρώτα να ερευνηθεί µε κάθε 

λεπτοµέρεια πριν, κατά τη διάρκεια και µετά από κάθε φάση εξέλιξής του. Σε κάθε 

φάση είναι απαραίτητο να αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

κατάσταση. 139       

 Τέλος δύο έρευνες έρχονται να τονίσουν την αβεβαιότητα που αισθάνονται οι 

εκπαιδευτικοί όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων, όταν πρόκειται να εφαρµόσουν τη 

διαθεµατική προσέγγιση και όχι να διδάξουν τα αυτοτελώς διδασκόµενα µαθήµατα. 

Η πρώτη έγινε στις Η.Π.Α. µε καθηγητές του Λυκείου και ένα από τα σηµαντικά της 

ευρήµατα είναι ότι η απουσία γραπτού αναλυτικού προγράµµατος στους µαθητές 

αυτής της βαθµίδας δυσκολεύει τους καθηγητές που προσπαθούν να εφαρµόσουν τη 

διαθεµατική προσέγγιση. 140 Η δεύτερη έγινε στη Νορβηγία και σχετίζεται µε την 

αλλαγή του αναλυτικού προγράµµατος και τη θεµατική προσέγγιση. Η έρευνα αυτή 

εξετάζει ένα πρόγραµµα που εφαρµόστηκε στη Νορβηγία (Laerplan 97) και προωθεί 
                                                 
138 Kauffman D., Johnson S., Kardos S., Liu E. & Peske H. (2002), όπ.π., pp. 283. 
139 Wong, Wai-Yum. (2003). The dilemma of Early Childhood Teachers required to carry out a 
curriculum implementation process: case studies. Early Child Development and care, vol. 173(1), 
pp.43-53.   
140 Meister, D. & Nolan J. (2001). Out on a limb on our own: uncertainty and doubt in moving from 
subject-centered to interdisciplinary teaching.  Teachers College Record, vol.103, num.4, pp.608-617. 
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τη διαθεµατική προσέγγιση, την ενεργό µάθηση, καθώς και την οµαδοσυνεργατική 

προσέγγιση. Ως µέσα συλλογής δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις των 

συντακτών του προγράµµατος και τα ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν οι 

δάσκαλοι που το εφάρµοσαν. Αυτή η µικρή µελέτη έδειξε ότι οι δάσκαλοι 

αναγνωρίζουν τα θετικά στοιχεία της ενεργούς συµµετοχής των µαθητών στη 

µαθησιακή διαδικασία. Για να εφαρµόσουν οι εκπαιδευτικοί τη διαθεµατική 

προσέγγιση πρέπει να εξασφαλίσουν µία ισορροπία ανάµεσα στα διδακτικά 

αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος και των διαθεµατικών τους συσχετίσεων. 

Τέλος, για να είναι επιτυχηµένη µία αλλαγή του αναλυτικού προγράµµατος, όπως 

δείχνει η παρούσα ερευνητική µελέτη, θα πρέπει να είναι σαφές σε ποιες βαθµίδες 

αναφέρεται και ποια θα είναι η επίδρασή της σε µαθητές και δασκάλους. 141  

 Από όλες αυτές τις ερευνητικές εργασίες φαίνεται πόσο στενή είναι η σχέση 

εκπαιδευτικού και αναλυτικού προγράµµατος και πώς οι αλλαγές στο αναλυτικό 

πρόγραµµα επηρεάζουν άµεσα το διδακτικό του έργο. Η παρούσα ερευνητική 

εργασία, όπως αναφέρθηκε πριν, εξετάζει την αλλαγή που πρόκειται να γίνει στο 

αναλυτικό πρόγραµµα που ισχύει στο ελληνικό νηπιαγωγείο και πως η αλλαγή αυτή 

θα επηρεάσει το διδακτικό έργο των νηπιαγωγών.    

 Οι παραπάνω ερευνητικές εργασίες, που έγιναν στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό, µιλούν για προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί όλων των 

βαθµίδων, ενώ κάποια από αυτά σχετίζονται και µε τη διαθεµατική προσέγγιση. 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα οι έρευνες που υπάρχουν δεν είναι πολλές, γεγονός 

που µας ώθησε να ερευνήσουµε προς αυτή την κατεύθυνση.  

 

 

 3.1 Η προβληµατική της παρούσας έρευνας. 

 

 Κυρίως στον ελλαδικό χώρο, όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, 

δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες που να αναφέρονται σε προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί. Επίσης δε βρέθηκε καµία έρευνα που να αναφέρεται 

στις απόψεις που έχουν για τη ∆ιαθεµατική Προσέγγιση και για το ∆ιαθεµατικό 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών που καλούνται να εφαρµόσουν.  

                                                 
141 Broadhead, P. (2001). Curriculum change in Norway: thematic approaches, active learning and 
pupil cooperation – from curriculum design to classroom implementation. Scandinavian Journal of 
Educational Research, vol.45, no.1, pp. 19-35.  
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 Το παραπάνω γεγονός, αλλά και οι συζητήσεις που είχαµε µε νηπιαγωγούς 

κατά τη διάρκεια των πρακτικών µας και των διαφόρων ερευνητικών εργασιών, µας 

οδήγησαν στη διεξαγωγή της συγκεκριµένης έρευνας µε υποκείµενα νηπιαγωγούς του 

νοµού Ρεθύµνου. Οι νηπιαγωγοί, στο µεγαλύτερο µέρος τους, δε γνώριζαν πολλά για 

τη διαθεµατική προσέγγιση γενικότερα και για το ∆.Ε.Π.Π.Σ. ειδικότερα. Επίσης 

έδειχναν πολύ διστακτικές ως προς την κατάργηση του αναλυτικού προγράµµατος 

του 1989, που τόσα χρόνια αποτελούσε για αυτές µία πραγµατικότητα. Θελήσαµε 

λοιπόν να ερευνήσουµε τις απόψεις και τις γνώσεις τους, για να οδηγηθούµε σε 

κάποια συµπεράσµατα σχετικά µε την εφαρµογή του νέου προγράµµατος. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας αναφερθήκαµε σε προγράµµατα 

που εφαρµόζονται στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης και κάποια από αυτά 

εµφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά µε τη διαθεµατική προσέγγιση. Έρευνες που έχουν 

διεξαχθεί για τη διαπίστωση της αποτελεσµατικότητάς τους είναι πολύ θετικές. Για 

παράδειγµα, η παιδαγωγική µέθοδος της Bank Street έχει χαρακτήρα καθαρά 

παιδοκεντρικό και δίνει έµφαση στην ενεργητική µάθηση, στοιχεία που καθιστούν τη 

µάθηση ευκολότερη.142  Επίσης η προσέγγιση που εφαρµόζεται στα κέντρα 

προσχολικής αγωγής του Reggio Emilia δίνει έµφαση στην εκπαίδευση του κάθε 

παιδιού χωριστά, εφαρµόζει τη βιωµατική προσέγγιση και δίνει έµφαση στην 

ανάπτυξη της δηµιουργικότητας. Όλα αυτά τα θετικά της στοιχεία επιδρούν στη 

µαθησιακή διαδικασία και συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότερη αφοµοίωση των 

γνώσεων από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.143 Τέλος οι έρευνες σχετικά µε τις 

αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές δείχνουν ότι παρά το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρµογή τους, εντούτοις στις τάξεις 

που εφαρµόζονται καλλιεργείται ένα θετικό κλίµα, το οποίο συντελεί στη 

συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών , ενώ τα βοηθάει να αναπτύξουν διάφορες 

κοινωνικές δεξιότητες. 144 Σχετικές έρευνες για µε τις αναπτυξιακά κατάλληλες 

πρακτικές αναφέρονται στο βιβλίο της Ντολιοπούλου.      

 Αφού λοιπόν τα προγράµµατα αυτά, που εµφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά 

µε τη διαθεµατική προσέγγιση και το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων 

Σπουδών φαίνεται να είναι αποτελεσµατικά, τότε και η προσέγγιση που ερευνούµε  

 
                                                 
142 Ντολιοπούλου, Ε. (2002). Σύγχρονες τάσεις της προσχολικής αγωγής. Αθήνα: Τυπωθήτω, σελ. 138-
139. 
143 Ντολιοπούλου, Ε. (2002), όπ.π., σελ. 50. 
144 Ντολιοπούλου, Ε. (2002), όπ.π., σελ. 130. 
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ίσως να αποδειχθεί στην πορεία ότι συµβάλλει πολύ θετικά στη µαθησιακή 

διαδικασία.    

 Η ∆ιαθεµατική προσέγγιση και το νέο ∆ιαθεµατικό πρόγραµµα αποτελούν µία 

πραγµατικότητα για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και οι εκπαιδευτικοί, µαζί µε 

τα παιδιά είναι αυτοί που καλούνται να την αντιµετωπίσουν. Στον ελληνικό χώρο δεν 

υπάρχουν έρευνες που να αναφέρονται συγκεκριµένα στις απόψεις και στις γνώσεις 

που έχουν οι νηπιαγωγοί για τη ∆ιαθεµατική Προσέγγιση και το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών και γι’ αυτό το λόγο πιστεύουµε ότι η έρευνα προς 

αυτή την κατεύθυνση θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιµη. Θα µπορέσουµε να οδηγηθούµε σε 

χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε τους παράγοντες που θα επηρεάσουν τη σωστή ή 

όχι εφαρµογή της προσέγγισης και του νέου προγράµµατος, καθώς και για γενικότερα 

και µερικότερα θέµατα που σχετίζονται µε τις σχετικές απόψεις  των νηπιαγωγών.      
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Β΄ Ερευνητικό µέρος 

 

Κεφάλαιο 4 

 

Σκοπός της έρευνας. Ορισµοί βασικών εννοιών. 

 

Ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι διπλός: α) να µελετήσει 

τις απόψεις των νηπιαγωγών του νοµού Ρεθύµνου για τη διαθεµατική προσέγγιση και 

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

νηπιαγωγείου και β) να διαπιστώσει αν οι απόψεις αυτές για τη διαθεµατική 

προσέγγιση επηρεάζονται από:     

5) Τις βασικές σπουδές των νηπιαγωγών 

6) Την επιµόρφωση και τις άλλες σπουδές τους 

7) Τα έτη διδακτικής υπηρεσίας 

8) Την παρακολούθηση σεµιναρίων για την εφαρµογή του 

διαθεµατικού προγράµµατος. 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία εξετάζουµε τις ακόλουθες υποθέσεις, που 

σχετίζονται άµεσα µε το σκοπό της έρευνας. Αυτές είναι:  

1) Οι βασικές σπουδές των νηπιαγωγών του δείγµατος επηρεάζουν τις απόψεις 

τους σχετικά µε: 

Α) την εφαρµογή της διαθεµατικής προσέγγισης και τις επιδράσεις της σε 

µαθητές, διδασκαλία και εκπαιδευτικό, 

Β) την προτίµησή τους για τη µορφή διαθεµατικής προσέγγισης που εφαρµόζουν 

στην τάξη τους και 

Γ) τη δοµή και την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. 

 

2) Η επιµόρφωση των νηπιαγωγών του δείγµατος επηρεάζουν τις απόψεις τους 

σχετικά µε: 

Α) την εφαρµογή της διαθεµατικής προσέγγισης και τις επιδράσεις της σε 

µαθητές, διδασκαλία και εκπαιδευτικό, 

Β) την προτίµησή τους για τη µορφή διαθεµατικής προσέγγισης που εφαρµόζουν 

στην τάξη τους και 

Γ) τη δοµή και την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. 

 



 

 

146

 

3) Τα έτη διδακτικής υπηρεσίας των νηπιαγωγών του δείγµατος επηρεάζουν τις 

απόψεις τους σχετικά µε: 

Α) την εφαρµογή της διαθεµατικής προσέγγισης και τις επιδράσεις της σε 

µαθητές, διδασκαλία και εκπαιδευτικό, 

Β) την προτίµησή τους για τη µορφή διαθεµατικής προσέγγισης που εφαρµόζουν 

στην τάξη τους και 

Γ) τη δοµή και την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. 

 

4) Η παρακολούθηση σεµιναρίων διαθεµατικής προσέγγισης των νηπιαγωγών 

του δείγµατος επηρεάζουν τις απόψεις τους σχετικά µε: 

Α) την εφαρµογή της διαθεµατικής προσέγγισης και τις επιδράσεις της σε 

µαθητές, διδασκαλία και εκπαιδευτικό, 

Β) την προτίµησή τους για τη µορφή διαθεµατικής προσέγγισης που εφαρµόζουν 

στην τάξη τους και 

Γ) τη δοµή και την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. 

Για τις ανάγκες της έρευνάς µας κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστούν 

εννοιολογικά οι παρακάτω όροι που χρησιµοποιούνται στην παρούσα εργασία. Η  

διαθεµατική προσέγγιση καθώς και το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραµµάτων Σπουδών αναλύθηκαν διεξοδικά στο θεωρητικό κοµµάτι της 

παρούσας ερευνητικής εργασίας, για αυτό το λόγο οι όροι που θα οριστούν είναι οι 

ακόλουθοι: 

Άποψη (opinion): πρόκειται για µία φάση του γνωστικού γεγονότος, στου οποίου 

την πορεία συλλαµβάνονται εννοιολογικά ιδέες, αντιλήψεις, ιδιότητες ή σχέσεις των 

αντικειµένων ή πραγµάτων. Βέβαια, κατά τη διαδικασία της σύλληψης, εµπίπτουν 

διαδικασίες, όπως η αφαίρεση, η γενίκευση, ο συλλογισµός και η σύγκριση. Όργανο 

της άποψης – αντίληψης είναι η γλώσσα και προϊόν της οι λεκτικές εκφράσεις.145  

Βασικές σπουδές: είναι οι σπουδές που έχουν κάνει οι νηπιαγωγοί σε σχολές 

νηπιαγωγών µονοετούς και διετούς φοίτησης και στα παιδαγωγικά τµήµατα 

νηπιαγωγών τεταρτοετούς φοίτησης. 

Επιµόρφωση – άλλες σπουδές: η παρακολούθηση από τις νηπιαγωγούς των Π.Ε.Κ., 

του ∆ιδασκαλείου, προγράµµατος εξοµοίωσης και η απόκτηση άλλου πτυχίου. 

                                                 
145 Παπαδόπουλος, Ν. (1994). Λεξικό Ψυχολογίας. Αθήνα: του ιδίου. σελ. 66. 
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Έτη διδακτικής υπηρεσίας: πρόκειται για τα έτη 1-10, 11-20 και 21+, κατά τα 

οποία έχουν υπηρετήσει οι νηπιαγωγοί σε δηµόσια και ιδιωτικά Νηπιαγωγεία. 

 

 

Κεφάλαιο 5 

 

Μεθοδολογία της έρευνας 

 

5.1 Το εργαλείο της έρευνας 

 

 Το βασικό εργαλείο για τη συλλογή των ερευνητικών µας δεδοµένων ήταν το 

ερωτηµατολόγιο για τις ‘ Απόψεις των νηπιαγωγών για τη διαθεµατική προσέγγιση 

και για το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών του νηπιαγωγείου 

(∆.Ε.Π.Π.Σ.)’. Το ερωτηµατολόγιο αυτό κατασκευάστηκε ύστερα από µελέτη της 

σχετικής βιβλιογραφίας.146 Το εργαλείο αυτό θεωρήθηκε καταλληλότερο για τη 

συλλογή πληροφοριών, µια και τα υποκείµενα της έρευνάς µας ήταν µόνο 

νηπιαγωγοί.  

 Το ερωτηµατολόγιο, το οποίο παρατίθεται στο Παράρτηµα της παρούσας 

εργασίας, αποτελείται από δύο µέρη: το πρώτο µέρος περιλάµβανε δηµογραφικές 

ερωτήσεις σχετικές µε τα προσωπικά στοιχεία των υποκειµένων. Στο δεύτερο µέρος  

καλούνται τα υποκείµενα να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά µε θέµατα 

διαθεµατικής προσέγγισης ∆.Ε.Π.Π.Σ. στο νηπιαγωγείο. Συγκεκριµένα το δεύτερο 

µέρος περιλάµβανε 14 θέµατα εκ των οποίων κάθε ένα αποτελείται από δύο (2) έως 

επτά (7) δηλώσεις – απαντήσεις. Τα υποκείµενα έπρεπε να δηλώσουν το βαθµό 

συµφωνίας ή διαφωνίας τους µε την καθεµία από αυτές επιλέγοντας µία απάντηση 

από την 5βάθµια ισοδιαστηµική κλίµακα Likert.147 Οι βαθµοί της κλίµακας  Likert 

ήταν οι ακόλουθοι: 1=συµφωνώ απολύτως, 2=συµφωνώ, 3=δεν είµαι βέβαιος, -η, 

4=διαφωνώ, 5=διαφωνώ απολύτως. 

                                                 
146 Βάµβουκας, Μ. (1998). Εισαγωγή στη ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και µεθοδολογία .(5η έκδοση). 
Αθήνα: Γρηγόρη. Mertens, D. (1998). Research methods in education and psychology: integrating 
diversity with quantitative & qualitative approaches. California: Sage Publication.  Cohen, L. & 
Manion, L. (1989). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Μεταίχµιο. Παπαναστασίου, Κ. 
(1996). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Λευκωσία.  
147 Baker, L. T. (1994). Doing social research (2nd edition). New York: McGraw – Hill, Inc. 
Βάµβουκας, Μ. (1998), όπ.π. . Παπαναστασίου, Κ. (1996), όπ.π.  
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 Στην παρούσα έρευνα αναλύθηκαν όλες οι ερωτήσεις µε βάση τα στοιχεία που 

συγκεντρώθηκαν από το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου σχετικά µε τις βασικές 

σπουδές των υποκειµένων, την επιµόρφωσή τους, τα έτη διδακτικής υπηρεσίας τους 

και την παρακολούθηση ή όχι σεµιναρίων διαθεµατικής προσέγγισης. 

 

 

5.2 Σχεδιασµός και διεξαγωγή της έρευνας 

 

Η έρευνά µας διεξήχθη κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2004 σε όλα τα 

νηπιαγωγεία του Νοµού Ρεθύµνου. Πριν από την τελική επίδοση του Νηπιαγωγείου 

έγινε η πιλοτική εφαρµογή του σε έναν αριθµό υποκειµένων που υπηρετούσαν ως 

αποσπασµένες νηπιαγωγοί του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν στις νηπιαγωγούς για να τα συµπληρώσουν. Μαζί 

δίνονταν προφορικές οδηγίες για την ορθή συµπλήρωσή τους και λύνονταν τυχόν 

απορίες. Στη συνέχεια συµφωνούσαµε πότε θα παραλαµβάναµε τα συµπληρωµένα 

ερωτηµατολόγια. Σε όσες νηπιαγωγούς υπηρετούσαν σε αποµακρυσµένα 

νηπιαγωγεία, όπου θα ήταν δύσκολο να µεταβούµε ξανά για να τα πάρουµε πίσω, 

δίναµε φάκελο επιστροφής µε γραµµατόσηµο και τη διεύθυνση της ερευνήτριας 

γραµµένη επάνω. Σε κάποια νηπιαγωγεία, που δε µπορούσαµε να πάµε, το 

ερωτηµατολόγιο εστάλη προς τις νηπιαγωγούς µέσα σε φάκελο, ο οποίος περιείχε 

επίσης το φάκελο επιστροφής µε γραµµατόσηµο και τη διεύθυνση της ερευνήτριας. 

Οι νηπιαγωγοί που υπηρετούσαν σε αυτά ενηµερώθηκαν τηλεφωνικά για την ιδιότητα 

µας και τον τρόπο συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου. Σε όλες τις νηπιαγωγούς 

τονιζόταν το γεγονός ότι το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο.   

 

 

5.3 Πληθυσµός και δείγµα της έρευνας  

 

Ο πληθυσµός και το δείγµα της παρούσας έρευνας είναι οι νηπιαγωγοί που 

υπηρετούσαν σε δηµόσια νηπιαγωγεία σε όλο το Νοµό Ρεθύµνου κατά το σχολικό 

έτος 2003-2004. Αποφασίσαµε να στείλουµε ερωτηµατολόγια σε όλες τις 

νηπιαγωγούς του Νοµού, µια και ο συνολικός αριθµός τους ήταν µόλις 125 άτοµα. 

Συνολικά εστάλησαν 125 ερωτηµατολόγια και επιστράφηκαν συµπληρωµένα  

116, δηλαδή ποσοστό 93%.  
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Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται η κατανοµή του δείγµατος σύµφωνα µε τις 

δηµογραφικές ερωτήσεις του Α’ µέρους του ερωτηµατολογίου της έρευνας. Οι 

παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη για την εξέταση της κατανοµής του δείγµατος 

είναι: οι βασικές σπουδές, η επιµόρφωση – οι άλλες σπουδές, τα έτη διδακτικής 

υπηρεσίας, η παρακολούθηση ή όχι σεµιναρίων διαθεµατικής προσέγγισης.  

 

Πίνακας 5.1:  Απόλυτες (Ν) και σχετικές (%) τιµές του δείγµατος ως προς τη 

διάρκεια των βασικών σπουδών των υποκειµένων  
 

Σπουδές Ν F % 

Μονοετής φοίτηση 6 5,2 

∆ιετής φοίτηση 64 55,2 

Π.Τ.Νηπιαγωγών 46 39,7 

Σύνολο 116 100 

 
 Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα το 5,2% των νηπιαγωγών του 

δείγµατος έχει φοιτήσει σε Σχολές Νηπιαγωγών µονοετούς φοίτησης, το 55,2% έχουν 

παρακολουθήσει Σχολές Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης και το 39,7% σπούδασε σε 

Παιδαγωγικά Τµήµατα Νηπιαγωγών 4ετούς φοίτησης.   

 
Πίνακας 5.2: Απόλυτες (Ν) και σχετικές (%) τιµές του δείγµατος ως προς την 

επιµόρφωσή του. 

 
Επιµόρφωση Ν F % 

Π.Ε.Κ. 42 36,2 

∆ιδασκαλείο 13 11,2 

Εξοµοίωση 20 17,2 

Άλλο πτυχίο 10 8,6 

Σύνολο 85 73,3 
Χωρίς 

επιµόρφωση 31 26,7 

Σύνολο 116 100 
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 Το 36,2% του δείγµατος της παρούσας έρευνας έχει επιµορφωθεί στα Π.Ε.Κ, 

το 17,2% έχει κάνει εξοµοίωση πτυχίου, το 8,6% διαθέτει άλλο πτυχίο ή 

µεταπτυχιακό / διδακτορικό, ενώ το 26,7% δεν έχει λάβει κανενός είδους 

επιµόρφωση.  

 
Πίνακας 5.3: Απόλυτες (Ν) και σχετικές (%) τιµές του δείγµατος ως προς τα έτη 

υπηρεσίας του. 

 
 

Έτη υπηρεσίας Ν F% 

1-10 68 58,6 

11-20 22 19,0 

21-30 23 19,8 

31+ 3 2,6 

Σύνολο 116 100 

 
 
 Ο πίνακας δείχνει ότι το µεγαλύτερο µέρος των νηπιαγωγών έχουν 

προϋπηρεσία 1-10 έτη (58,6%), το 19% έχει προϋπηρεσία 11-20, το 19,8% 21-30 έτη 

και µόνο το 2,6 % έχει προϋπηρεσία 31+ έτη.     

 
Πίνακας 5.4: Απόλυτες (Ν) και σχετικές (%) τιµές του δείγµατος ως προς το αν 

έχουν ή όχι παρακολουθήσει σεµινάρια ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης. 

 
 

Σεµινάρια Ν F% 

Ναι 78 67,2 

Όχι 38 32,8 

Σύνολο 115 100 

 
 
 Το 67,2% των υποκειµένων του δείγµατος έχει παρακολουθήσει σεµινάρια 

∆ιαθεµατικής Προσέγγισης, ενώ το 32,8% δεν έχει παρακολουθήσει
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Κεφάλαιο 6 

 

Αποτελέσµατα της έρευνας. 

 

 Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερευνητικής µας 

εργασίας που έχει ως θέµα τις Απόψεις των νηπιαγωγών για τη ∆ιαθεµατική 

Προσέγγιση και για το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών 

(∆.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο. Παρακάτω παρουσιάζονται µε πίνακες οι σχετικές 

συχνότητες απαντήσεων των υποκειµένων της έρευνάς µας σε κάθε µία από τις 

επιµέρους διατυπώσεις των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου.  

 

 

 6.1 Οι απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε τη διαθεµατική προσέγγιση και το 

∆Ε.Π.Π.Σ. στο Νηπιαγωγείο. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουµε τις απόψεις των υποκειµένων της 

έρευνας σχετικά µε την επίδραση της εφαρµογής της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης 

στους µαθητές, στην εκπαιδευτική διαδικασία και στο ρόλο του νηπιαγωγείου στην 

αγωγή του παιδιού προσχολικής ηλικίας και στον εκπαιδευτικό. Επίσης 

παρουσιάζονται οι προτιµήσεις τους σχετικά µε τη µορφή διαθεµατικής προσέγγισης 

που οι ίδιες εφαρµόζουν, καθώς και οι απόψεις τους για το ∆ιαθεµατικό Πλαίσιο 

Προγραµµάτων Σπουδών του νηπιαγωγείου και τα χαρακτηριστικά του (δοµή, 

δυσκολίες εφαρµογής, παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή του). 

 

 

 6.1.1. Η επίδραση της εφαρµογής της διαθεµατικής προσέγγισης στους µαθητές. 

 

 Σύµφωνα µε τις απόψεις αρκετών παιδαγωγών η εφαρµογή της επιδρά θετικά 

στους µαθητές και υποβοηθάει την ανάπτυξη ικανοτήτων και πτυχών της 

προσωπικότητάς τους. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής θελήσαµε να ανιχνεύσουµε τις 

απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε το αν η διαθεµατική προσέγγιση µπορεί να 

βοηθήσει την ανάπτυξη µερικών σηµαντικών ικανοτήτων των παιδιών όπως: η 



 

 

152

 

δηµιουργικότητα, η δηµοκρατική συµµετοχή, η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος, η 

κατάκτηση γνώσεων, η κοινωνική ένταξη, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και η 

υιοθέτηση και εφαρµογή από τα παιδιά διερευνητικών µορφών µάθησης. Η ανάπτυξη 

των ικανοτήτων αυτών βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο του παιδαγωγικού 

ενδιαφέροντος και αποτελεί στόχο του αναλυτικού προγράµµατος του νηπιαγωγείου.  

 Οι σχετικές απαντήσεις των υποκειµένων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.   

 

Πίνακας 6.1: Σχετικές συχνότητες (%) των απαντήσεων των υποκειµένων 

σχετικά µε τις ικανότητες των παιδιών που υποβοηθούνται από τη διαθεµατική 

προσέγγιση. 

 
Σχετικές συχνότητες απαντήσεων (%)  

Ικανότητες νηπίων που 

υποβοηθούνται από τη 

διαθεµατική προσέγγιση 

 
Συµφω

νώ
 

απολύτω
ς 

 
Συµφω

νώ
 

 
∆εν είµαι 

βέβαιος -η 

 
∆ιαφω

νώ
 

∆ιαφω
νώ

 
απολύτω

ς 
  

Σύνολο 

  
∆ηµιουργικότητα 

 
24,1 

 
58,6 

 
15,5 

 
1,7 

 
0,0 

 
100,0 

 
 

∆ηµοκρατική 

συµµετοχή 

 
20,7 

 
51,7 

 
23,3 

 
4,3 

 
0,0 

 
100,0 

 
 

Ενεργοποίηση 

ενδιαφέροντος 

 

28,4 

 

52,6 

 

17,2 

 

1,7 

 

0,0 

 

100,0 

 

 
Κατάκτηση γνώσεων 

 

20,7 

 

56,9 

 

20,7 

 

1,7 

 

0,0 

 

100,0 

 Κοινωνική ένταξη 
 

15,5 

 

55,2 

 

26,7 

 

2,6 

 

0,0 

 

100,0 

 
Ανάπτυξη κριτικής 

σκέψης 

 

29,3 

 

48,3 

 

20,7 

 

1,7 

 

0,0 

 

100,0 

 
∆ιερευνητική µορφή 

µάθησης 

 

36,2 

 

43,1 

 

19, 0 

 

1,7 

 

0,0 

 

100,0 
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 Από τον πίνακα 1 προκύπτει ότι το µεγαλύτερο µέρος των υποκειµένων 

συµφωνεί στο ότι η διαθεµατική προσέγγιση υποβοηθάει την ανάπτυξη των 

συγκεκριµένων ικανοτήτων των παιδιών. Βέβαια τα ποσοστά ανάµεσα στη συµφωνία 

και στην ασυµφωνία δεν κατανέµονται οµαλά Ο βαθµός συµφωνίας είναι κατά πολύ 

µεγαλύτερος από το βαθµό ασυµφωνίας και σε όλες τις περιπτώσεις ξεπερνάει το 

70%. Για παράδειγµα, όσον αφορά τις ικανότητες δηµιουργικότητα, δηµοκρατική 

συµµετοχή και ενεργοποίηση ενδιαφέροντος πάνω από το 70% του δείγµατος (82,7%, 

72,4% και 81% αντίστοιχα) συµφωνούν ότι υποβοηθούνται στην ανάπτυξη τους από 

τη ∆ιαθεµατική Προσέγγιση. Η αβεβαιότητα των υποκειµένων για την υποβοήθηση 

των ικανοτήτων κυµαίνεται στο 20% περίπου, µε κατώτατη τιµή το 15,5%, όσον 

αφορά τη δηµιουργικότητα και ανώτερη τιµή το 26,7% όσον αφορά την κοινωνική 

ένταξη των παιδιών. Τέλος πολύ µικρά είναι τα ποσοστά (από 1,7% έως 4,3%) είναι 

τα ποσοστά διαφωνίας σχετικά µε την υποβοήθηση των παραπάνω ικανοτήτων των 

παιδιών από την εφαρµογή της διαθεµατικής προσέγγισης.  

Εποµένως, από τα παραπάνω αποτελέσµατα προκύπτει ότι οι νηπιαγωγοί σε 

µεγάλο βαθµό θεωρούν ότι η εφαρµογή της διαθεµατικής προσέγγισης συµβάλλει 

στην ανάπτυξη σηµαντικών ικανοτήτων των παιδιών.   

 

 

 

 6.1.2 Η επίδραση της εφαρµογής διαθεµατικής προσέγγισης στην παιδαγωγική 

διαδικασία 

 

 Η εισαγωγή νέων τρόπων σχεδιασµού και διεξαγωγής της διδασκαλίας και της 

µάθησης στο σχολείο επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην ευρύτερη παιδαγωγική 

διαδικασία. Θελήσαµε να ερευνήσουµε τις απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε τις 

επιδράσεις που είναι δυνατόν να ασκήσει η εφαρµογή της διαθεµατικής προσέγγισης 

στην παιδαγωγική διαδικασία που λαµβάνει χώρα στο νηπιαγωγείο. Πριν 

προχωρήσουµε στο σχολιασµό του παραπάνω πίνακα είναι απαραίτητο να 

διευκρινίσουµε ότι µε τον όρο ‘παιδαγωγική διαδικασία’ εννοούµε το ευρύτερο 

πλαίσιο που επηρεάζεται από τις µεθόδους που χρησιµοποιούµε κατά την ηµερήσια 

διδασκαλία. Στην έρευνά µας εξετάζουµε τις απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε την 

επίδραση που θα δεχτούν ορισµένες πτυχές της παιδαγωγικής διαδικασίας στο 

νηπιαγωγείο, όπως: η αξιοποίηση των σύγχρονων πορισµάτων από την ψυχολογία της 
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µάθησης (των οποίων η εφαρµογή στη σχολική πράξη οδηγεί στην υιοθέτηση νέων 

µορφών και µεθόδων διδασκαλίας), η µεγιστοποίηση της προσφοράς του 

νηπιαγωγείου µέσω της εντατικοποίησης των σπουδών, που συνδέεται και 

ενδεχοµένως οδηγεί στη σχολειοποίηση του νηπιαγωγείου, και η καλύτερη και 

εντατικότερη προετοιµασία των νηπιαγωγών ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες 

απαιτήσεις που τίθενται από την εφαρµογή της διαθεµατικής προσέγγισης στο 

νηπιαγωγείο.   

 

Πίνακας 6.2: Σχετικές συχνότητες (%) των απαντήσεων των υποκειµένων 

σχετικά µε πτυχές της παιδαγωγικής διαδικασίας στο νηπιαγωγείο που 

επηρεάζονται από την εφαρµογή της διαθεµατικής προσέγγισης. 

 

 
Σχετικές συχνότητες απαντήσεων % 

 

Πτυχές παιδαγωγικής 

διαδικασίας 

 
Συµφω

νώ
 

απολύτω
ς 

 
Συµφω

νώ
 

 
∆εν είµαι 

βέβαιος -η 

 
∆ιαφω

νώ
 

∆ιαφω
νώ

 
απολύτω

ς 
  

Σύνολο 

 

 
Μεγιστοποίηση 

προσφοράς 

νηπιαγωγείου 

 
13,8 

 
33,6 

 
45,7 

 
6,0 

 
0,9 

 
100,0 

 

 
Αξιοποίηση 

πορισµάτων 

Ψυχολογίας της 

µάθησης 

 
8,6 

 
31,9 

 
51,7 

 
7,8 

 
0,0 

 
100,0 

 
Σχολειοποίηση 

νηπιαγωγείου 

 

7,8 

 

17,2 

 

42,2 

 

27,6 

 

5,2 

 

100,0 

 

 

Εντατικοποίηση 

προετοιµασίας 

νηπιαγωγών. 

 

16,4 

 

43,1 

 

25,9 

 

12,9 

 

1,7 

 

100,0 
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 Στον πίνακα λοιπόν παρατηρούµε ότι ο βαθµός αβεβαιότητας σχετικά µε την 

επίδραση της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης στην παιδαγωγική διαδικασία είναι αρκετά 

µεγάλος και σε κάποιες περιπτώσεις µεγαλύτερος από αυτόν της συµφωνίας και της 

διαφωνίας. Αυτό φαίνεται στην περίπτωση 2β (αξιοποίηση πορισµάτων Ψυχολογίας 

της µάθησης) όπου το 51,7% δεν είναι βέβαιο µε αυτή την υποστήριξη, το 40,5% 

συµφωνεί και µόνο το 7,8% διαφωνεί. Επίσης και στην περίπτωση 2γ (σχολειοποίηση 

του νηπιαγωγείου) το 42,2% δεν είναι βέβαιο, το 25% συµφωνεί και το 32,8%, 

ποσοστό σχετικά υψηλό, διαφωνεί. Ακόµα το 45,7% του δείγµατος δεν είναι βέβαιο 

για το αν η ∆ιαθεµατική Προσέγγιση συµβάλλει θετικά στη µεγιστοποίηση της 

προσφοράς του νηπιαγωγείου. Τέλος σχετικά µε την εντατικοποίηση της προσπάθειας 

των νηπιαγωγών (πρόταση 2δ) το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος συµφωνεί µε 

αυτή την άποψη (59,5%), το 25,9% δεν είναι βέβαιο και µόνο το 14,6% 

παρουσιάζεται να διαφωνεί.   

Από τα παραπάνω λοιπόν προκύπτει ότι οι νηπιαγωγοί, σε µεγάλο βαθµό, δεν 

είναι βέβαιοι για τις επιπτώσεις που θα έχει η εφαρµογή της διαθεµατικής 

προσέγγισης στην παιδαγωγική διαδικασία.    

 

 

 6.1.3 Η επίδραση της εφαρµογής διαθεµατικής προσέγγισης στους νηπιαγωγούς. 

 

 Η εφαρµογή της διαθεµατικής προσέγγισης στο νηπιαγωγείο θα έχει 

επιπτώσεις όχι µόνο στα νήπια και στην παιδαγωγική διαδικασία, αλλά και στους 

ίδιους τους νηπιαγωγούς. Οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που καλούνται κάθε φορά να 

δοκιµάσουν στην πράξη τις καινοτοµίες στην εκπαίδευση και οι απόψεις τους για τα 

προγράµµατα που πρόκειται να εφαρµόσουν είναι πολύ σηµαντικές. Οι παράγοντες 

που σχετίζονται µε αυτούς και που φέρονται να επηρεάζουν την επιτυχία της 

διαθεµατικής προσέγγισης στο νηπιαγωγείο είναι: οι διδακτικές ικανότητες και η 

ευελιξία των νηπιαγωγών, οι εγκυκλοπαιδικές τους γνώσεις, η ενηµέρωση / 

επιµόρφωση των νηπιαγωγών, η υλικοτεχνική υποδοµή του νηπιαγωγείου, η 

γενίκευση του ολοήµερου νηπιαγωγείου και η συνεργασία των γονέων.   
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Πίνακας 6.3: Σχετικές συχνότητες (%) των απαντήσεων των υποκειµένων 

σχετικά µε τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η επιτυχία της 

διαθεµατικής προσέγγισης στο νηπιαγωγείο.  

 
Σχετικές συχνότητες απαντήσεων (%)  

Παράγοντες επιτυχίας 

της ∆ιαθεµατικής 

Προσέγγισης. 

 
Συµφω

νώ
 

απολύτω
ς 

 
Συµφω

νώ
 

 
∆εν είµαι 

βέβαιος -η 

 
∆ιαφω

νώ
 

∆ιαφω
νώ

 
απολύτω

ς 
  

Σύνολο 

 

 
∆ιδακτικές 

ικανότητες/ 

ευελιξία 

νηπιαγωγών 

 
26,7 

 
56,0 

 
14,7 

 
2,6 

 
0,0 

 
100,0 

 

 
Εγκυκλοπαιδικές 

γνώσεις 

νηπιαγωγών 

 
8,6 

 
31,9 

 
51,7 

 
7,8 

 
0,0 

 
100,0 

 

Ενηµέρωση/ 

επιµόρφωση 

νηπιαγωγών 

 

7,8 

 

17,2 

 

42,2 

 

27,6 

 

5,2 

 

100,0 

 

 

Υλικοτεχνική 

υποδοµή 

Νηπιαγωγείου 

 

16,4 

 

43,1 

 

25,9 

 

12,9 

 

1,7 

 

100,0 

 
Γενίκευση 

Ολοήµερου 

Νηπιαγωγείου  

 

 
10,3 

 

 
25,0 

 

 
45,7 

 

 
16,4 

 

 
2,6 

 

 
100,0 

 Συνεργασία γονέων 

 

 
41,4 

 

 
39,6 

 

 
16,4 

 

 

 
2,6 

 

 
0,0 

 

 
100,0 
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 Στον πίνακα βλέπουµε ότι το 56% των νηπιαγωγών του δείγµατος συµφωνεί 

ότι η επιτυχία της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης στο νηπιαγωγείο εξαρτάται από τις 

διδακτικές ικανότητες και την ευελιξία των νηπιαγωγών, ενώ το 51,7% του δείγµατος 

δεν είναι βέβαιο αν οι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις των νηπιαγωγών συµβάλλουν στην 

επιτυχία της διδακτικής προσέγγισης. Επίσης το 42,2% δεν είναι βέβαιο για το αν η 

ενηµέρωση – επιµόρφωσή του θα οδηγήσει στην επιτυχία της ∆ιαθεµατικής 

Προσέγγισης. Το 7,8% διαφωνεί µε την υποστήριξη ότι η επιτυχία της ∆ιαθεµατικής 

Προσέγγισης εξαρτάται από τις εγκυκλοπαιδικές του γνώσεις και το 32,8% διαφωνεί 

ότι η επιτυχία της συγκεκριµένης διδακτικής µεθόδου εξαρτάται από την 

ενηµέρωση/επιµόρφωσή του. Από τον πίνακα ακόµη φαίνεται ότι το 43,1% του 

δείγµατος συµφωνεί ότι η επιτυχία της διαθεµατικής προσέγγισης συνδέεται µε την 

υλικοτεχνική υποδοµή του νηπιαγωγείου, όµως το 45,7% δεν είναι βέβαιο για το αν η 

γενίκευση του ολοήµερου νηπιαγωγείου θα συµβάλει θετικά προς αυτή την 

κατεύθυνση.  Τέλος το 81% του δείγµατος συµφωνεί ότι η συνεργασία των γονέων 

είναι πολύ σηµαντική για την επιτυχία της νέας διδακτικής προσέγγισης.    

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι νηπιαγωγοί δεν είναι βέβαιοι για το αν η 

ενηµέρωση / επιµόρφωσή τους θα οδηγήσει στην επιτυχία της διαθεµατικής 

προσέγγισης, ενώ συµφωνούν ότι αυτή εξαρτάται από την υλικοτεχνική υποδοµή του 

νηπιαγωγείου. Επίσης δεν είναι βέβαιοι για το αν η γενίκευση του ολοήµερου 

νηπιαγωγείου θα οδηγήσει στη επιτυχία της συγκεκριµένης προσέγγισης, όµως 

συµφωνούν ότι η συνεργασία των γονέων είναι πολύ σηµαντική. Οι διδακτικές 

ικανότητες των ιδίων και η συνεργασία τους µε τους γονείς θεωρούνται οι 

ισχυρότεροι παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την επιτυχή εφαρµογή της 

∆ιαθεµατικής Προσέγγισης στο ελληνικό νηπιαγωγείο.  
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6.1.4 Συνέπειες εφαρµογής της διαθεµατικής προσέγγισης στο νηπιαγωγείο. 

 

 

Η εφαρµογή της διαθεµατικής προσέγγισης στο χώρο του νηπιαγωγείου θα 

έχει αρκετές συνέπειες θετικές και ίσως αρνητικές. Θελήσαµε να διερευνήσουµε τις 

απόψεις των νηπιαγωγών για ορισµένες αναµενόµενες θετικές συνέπειες, που 

ενδέχεται να προκύψουν για την Προσχολική Εκπαίδευση, τις νηπιαγωγούς και το 

νήπιο από την εφαρµογή της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης, όπως: η αναβάθµιση του 

ρόλου των νηπιαγωγών, η σύνδεση των γνώσεων µε την καθηµερινή ζωή,  η αλλαγή 

του τρόπου διδασκαλίας και µάθησης στο νηπιαγωγείο και η αναβάθµιση της 

προσχολικής αγωγής. Ιδιαίτερα η αναβάθµιση του ρόλου των νηπιαγωγών και της 

προσχολικής αγωγής γενικότερα είναι το ζητούµενο σε όλες τις µεταρρυθµίσεις. Οι 

συνέπειες από την εφαρµογή µιας συγκεκριµένης προσέγγισης το χώρο του 

νηπιαγωγείου είναι πάρα πολλές, όµως για τις ανάγκες της έρευνάς µας επιλέξαµε τις 

πιο σηµαντικές. Οι απόψεις των νηπιαγωγών του δείγµατός µας σχετικά µε αυτές 

αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.   
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Πίνακας 6.4: Σχετικές συχνότητες (%) των απαντήσεων των υποκειµένων 

σχετικά µε τις συνέπειες εφαρµογής της διαθεµατικής προσέγγισης στο 

νηπιαγωγείο.  

 
Σχετικές συχνότητες απαντήσεων (%)  

Συνέπειες εφαρµογής της 

∆ιαθεµατικής 

Προσέγγισης. 

 
Συµφω

νώ
 

απολύτω
ς 

 
Συµφω

νώ
 

 
∆εν είµαι 

βέβαιος -η 

 
∆ιαφω

νώ
 

∆ιαφω
νώ

 
απολύτω

ς 
  

Σύνολο 

 
 

Αναβάθµιση ρόλου 

νηπιαγωγών  

 
7,8 

 
23,3 

 
50,0 

 
15,5 

 
3,4 

 
100,0 

 
 

Σύνδεση γνώσεων µε 

την καθηµερινότητα 

 
 

31,0 

 

 
52,6 

 
 

14,7 

 
 

1,7 

 
 

0,0 

 
 

100,0 

 

Αλλαγή τρόπου 

διδασκαλίας και 

µάθησης 

 

27,6 

 

43,1 

 

26,7 

 

1,7 

 

0,9 

 

100,0 

 

 

Αναβάθµιση 

προσχολικής αγωγής 

 

19,0 

 

36,2 

 

37,9 

 

6,9 

 

0,0 

 

100,0 

  

 

 Στον παραπάνω Πίνακα, που αναφέρεται στις θετικές συνέπειες εφαρµογής 

της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης στο νηπιαγωγείο, ο βαθµός συµφωνίας είναι 

µεγαλύτερος από το βαθµό αβεβαιότητας και διαφωνίας.  Σχετικά µε τις συνέπειες 

εφαρµογής της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης στο νηπιαγωγείο µπορούµε να 

παρατηρήσουµε ότι το 50% των νηπιαγωγών του δείγµατος δεν είναι βέβαιο για το αν 

η διδακτική αυτή µέθοδος θα συνεπάγεται την αναβάθµιση του ρόλου των 

νηπιαγωγών, όµως το 52,6% συµφωνεί ότι συµβάλλει στη σύνδεση των γνώσεων µε 

την καθηµερινότητα. Επίσης µέσα από τον πίνακα φαίνεται ότι το 43,1% του 

δείγµατος συµφωνεί ότι η διαθεµατική προσέγγιση θα έχει ως συνέπεια την αλλαγή 

του τρόπου διδασκαλίας και µάθησης. Όµως το 26,7% του δείγµατος δεν είναι βέβαιο 

για αυτή την αλλαγή. Τέλος το 36,2% του δείγµατος συµφωνεί ότι µία από τις 
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συνέπειες της διαθεµατικής προσέγγισης είναι η αναβάθµιση της προσχολικής 

εκπαίδευσης, ενώ το 37,9% του δείγµατος εκφράζει τη δυσπιστία του για αυτό το 

γεγονός. Στον πίνακα παρατηρούνται αντιφατικά στοιχεία. Συγκεκριµένα, όπως 

αναφέρθηκε και πριν, το 50% του δείγµατος δεν είναι βέβαιο για το αν η νέα µέθοδος 

συνεπάγεται την αναβάθµιση του ρόλου των νηπιαγωγών, όµως το 55,2% συµφωνεί 

ότι η µέθοδος αυτή θα έχει ως συνέπεια την αναβάθµιση της προσχολικής αγωγής. Ο 

µεγαλύτερος βαθµός διαφωνίας, που βρίσκεται στο 18,9%, εντοπίζεται στην 

αναβάθµιση του ρόλου των νηπιαγωγών, ως συνέπεια εφαρµογής της ∆ιαθεµατικής 

Προσέγγισης.  

Φαίνεται από τα παραπάνω ότι, οι µεγαλύτεροι βαθµοί συµφωνίας 

εντοπίζονται στις απόψεις των υποκειµένων της έρευνας όσον αφορά τις αλλαγές που 

θα επιφέρει η εφαρµογή της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης στην καθηµερινή διαδικασία 

διδασκαλίας και µάθησης, (τρόποι κατάκτησης γνώσεων και σύνδεσή τους µε την 

καθηµερινή ζωή), και µικρότεροι βαθµοί συµφωνίας για την πιθανότητα αναβάθµισης 

της προσχολικής εκπαίδευσης και των νηπιαγωγών.  

 

 

 6.1.5 Πτυχές της προσωπικότητας νηπίων και νηπιαγωγών που σέβεται η 

διαθεµατική προσέγγιση. 

 

 Η εφαρµογή µίας νέας προσέγγισης στο χώρο του νηπιαγωγείου θεωρείται 

επιτυχηµένη αν λαµβάνει σοβαρά υπόψη της και σέβεται αρκετούς παράγοντες, που 

σχετίζονται µε τα νήπια και τις ίδιες τις νηπιαγωγούς. Συγκεκριµένα, τα ενδιαφέροντα 

και οι ανάγκες των νηπίων πρέπει να αποτελούν την πρωταρχική βάση κάθε 

καινοτοµίας. Στην εργασία µας διερευνούµε τις απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε 

το σεβασµό από την εφαρµογή της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης, κάποιων πτυχών της 

προσωπικότητας νηπιαγωγών και νηπίων όπως: οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 

νηπίων, η πρωτοβουλία των νηπίων και η προσωπικότητα των νηπιαγωγών.     
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Πίνακας 6.5: Σχετικές συχνότητες (%) των απαντήσεων των υποκειµένων 

σχετικά µε τα στοιχεία που σέβεται η ∆ιαθεµατική Προσέγγιση.  

 
Σχετικές συχνότητες απαντήσεων (%) 

 

Πτυχές προσωπικότητας  
Συµφω

νώ
 

απολύτω
ς 

 
Συµφω

νώ
 

 
∆εν είµαι 

βέβαιος -η 

 
∆ιαφω

νώ
 

∆ιαφω
νώ

 
απολύτω

ς 
  

Σύνολο 

 
 

Ανάγκες/ 

ενδιαφέροντα νηπίων 

 
23,3 

 
52,6 

 
21,6 

 
1,7 

 
0,9 

 
100,0 

  
Πρωτοβουλία νηπίων 

 
 

25,9 

 

 
53,4 

 
 

17,2 

 
 

2,6 

 
 

0,9 

 
 

100,0 

 
Προσωπικότητα του 

/της νηπιαγωγού 

 

13,8 

 

47,4 

 

33,6 

 

4,3 

 

0,9 

 

100,0 

    

 

 Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται οι απόψεις των νηπιαγωγών του δείγµατος  

σχετικά µε τις πτυχές που σέβεται η ∆ιαθεµατική Προσέγγιση. Συγκεκριµένα το 

52,6% του δείγµατος συµφωνεί ότι η διαθεµατική προσέγγιση σέβεται τις ανάγκες 

και τα ενδιαφέροντα των νηπίων και το 53,4% συµφωνεί ότι η διδακτική αυτή 

προσέγγιση σέβεται την πρωτοβουλία που αναπτύσσουν τα νήπια. Επίσης το 47,4% 

των νηπιαγωγών του δείγµατος συµφωνεί µε το γεγονός ότι η διαθεµατική 

προσέγγιση σέβεται την προσωπικότητα του/της νηπιαγωγού, ενώ το 4,3% του 

δείγµατος διαφωνεί µε αυτή την υποστήριξη. Ο βαθµός λοιπόν συµφωνίας και σε 

αυτόν τον πίνακα είναι µεγαλύτερος από το βαθµό διαφωνίας. Συγκεκριµένα µόνο το 

2,6% του δείγµατος διαφωνεί µε την άποψη ότι η ∆ιαθεµατική Προσέγγιση σέβεται 

τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των νηπίων και µόνο το 5,2% διαφωνεί µε την 

υποστήριξη ότι η συγκεκριµένη µέθοδος σέβεται την προσωπικότητα της/του 

νηπιαγωγού.  
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Όπως προκύπτει από τα παραπάνω αποτελέσµατα, το µεγαλύτερο µέρος των 

νηπιαγωγών του δείγµατός µας συµφωνεί ότι η διαθεµατική προσέγγιση σέβεται 

βασικές πτυχές της προσωπικότητας των δύο κύριων συντελεστών στη διαδικασία 

αγωγής και µάθησης, του νηπίου και του νηπιαγωγού, όπως είναι: οι ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των νηπίων, η πρωτοβουλία των νηπίων, καθώς και η προσωπικότητα 

των νηπιαγωγών. 

 
 
 
 
 6.1.6 Μορφές ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης που εφαρµόζονται στο νηπιαγωγείο. 

 

 

 Τα σχέδια εργασίας (project) και η νέα διαθεµατική προσέγγιση που 

προτείνεται από το ∆.Ε.Π.Π.Σ. αποτελούν µία νέα πραγµατικότητα για το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα. Πρόκειται για µορφές διαθεµατικής προσέγγισης, ενώ γνωστή 

ως τώρα είναι η Ενιαία Συγκεντρωτική ∆ιδασκαλία που αντικαταστάθηκε από το 

αναλυτικό πρόγραµµα του 1989. Οι τρεις αυτές µορφές πολλές φορές συγχέονται από 

τις νηπιαγωγούς, οι οποίες µπορεί και να επιλέξουν να µην χρησιµοποιήσουν καµία 

από αυτές, αλλά να αρκεστούν στο αναλυτικό πρόγραµµα του 1989. Τα σχέδια 

εργασίας, το ∆.Ε.Π.Π.Σ. και η Ενιαία Συγκεντρωτική ∆ιδασκαλία στην πιο ελεύθερη 

µορφή της είναι καθαρά παιδοκεντρικές µέθοδοι, που τοποθετούν στο κέντρο της 

διδασκαλίας των ποικίλων θεµάτων το παιδί και τα ενδιαφέροντα του. Οι προτιµήσεις 

των νηπιαγωγών αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.  
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Πίνακας 6.6: Σχετικές συχνότητες (%) των απαντήσεων των υποκειµένων 

σχετικά µε τη µορφή διαθεµατικής προσέγγισης που προτιµούν να εφαρµόζουν 

στην τάξη τους. .  

 
Σχετικές συχνότητες απαντήσεων (%) 

 

Μορφές διαθεµατικής 

προσέγγισης  

 
Συµφω

νώ
 

απολύτω
ς 

 
Συµφω

νώ
 

 
∆εν είµαι 

βέβαιος -η 

 
∆ιαφω

νώ
 

∆ιαφω
νώ

 
απολύτω

ς 
  

Σύνολο 

 
Ενιαία 

Συγκεντρωτική 
∆ιδασκαλία 

 
5,2 

 
28,4 

 
19,8 

 
40,5 

 
6,0 

 
100,0 

 
 

Σχέδια Εργασίας 

(Projects) 

 
12,9 

 
43,1 

 
31,0 

 

 
11,2 

 

 
1,7 

 

 
100,0 

 

 ∆.Ε.Π.Π.Σ. 
 

7,8 

 

38,8 

 

37,1 

 

16,4 

 

0,0 

 

100,0 

 Καµία 
 

6,3 

 

18,8 

 

25,0 

 

6,3 

 

43,8 

 

100,0 

    

 

 Από τον πίνακα φαίνεται ότι το 28,4% του δείγµατος συµφωνεί µε την 

εφαρµογή της Ενιαίας Συγκεντρωτικής ∆ιδασκαλίας στο νηπιαγωγείο, ενώ το 40,5% 

διαφωνεί µε την εφαρµογή της. Το 43,1% συµφωνεί µε την εφαρµογή της µεθόδου 

των Σχεδίων Εργασίας (µέθοδος Project), όµως το 31% δεν είναι βέβαιο για την 

εφαρµογή της συγκεκριµένης µεθόδου και το 11,2% δεν την εφαρµόζει. Επίσης το 

38,8% των νηπιαγωγών του δείγµατος συµφωνεί µε την εφαρµογή του ∆ιαθεµατικού 

Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο. Βέβαια 

το 37,1% φαίνεται να µην είναι βέβαιο για την εφαρµογή του νέου αυτού 

προγράµµατος στο νηπιαγωγείο. Τέλος το 18,8% των νηπιαγωγών που αποτέλεσαν το 

δείγµα µας φαίνεται να µην εφαρµόζει καµία µορφή διαθεµατικής προσέγγισης στο 

νηπιαγωγείο, όµως το 43,8% του δείγµατος διαφωνεί µε αυτή την άποψη. Στον 

πίνακα ακόµη µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι όσων αφορά στα σχέδια εργασίας 

(projects) και στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο ο βαθµός αβεβαιότητας είναι 

µεγάλος (31% και 37,1% αντίστοιχα), γεγονός που δεν εµφανίζεται στην Ενιαία 

Συγκεντρωτική ∆ιδασκαλία (ποσοστό αβεβαιότητας 19,8%).  
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Το µεγαλύτερο µέρος λοιπόν των νηπιαγωγών που αποτέλεσαν το δείγµα της 

έρευνάς µας διαφωνούν µε την εφαρµογή της Ενιαίας Συγκεντρωτικής ∆ιδασκαλίας 

στο νηπιαγωγείο, ενώ µεγάλα είναι τα ποσοστά συµφωνίας και ταυτόχρονα 

αβεβαιότητας σχετικά µε την εφαρµογή της µεθόδου των Σχεδίων Εργασίας και του 

∆.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο. Τέλος οι περισσότεροι νηπιαγωγοί που ερωτήθηκαν 

διαφωνούν µε την άποψη να µην εφαρµόζουν κάποια µορφή διαθεµατικότητας στο 

νηπιαγωγείο.  Αν και τα υποκείµενα της έρευνας φαίνεται να επιθυµούν την 

εφαρµογή µορφών ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης, κυρίως του Project, το υψηλό 

ποσοστό αβεβαιότητας είναι χαρακτηριστικό όλως των απαντήσεων. Αυτό δηλώνει 

ότι δεν είναι σίγουρες για τη µορφή διαθεµατικής προσέγγισης που εφαρµόζουν.  

 

 

  6.1.7  Η ανάγκη αντικατάστασης του αναλυτικού προγράµµατος του 1989. 

 

 Το αναλυτικό πρόγραµµα που εφαρµόζεται τώρα στο νηπιαγωγείο ισχύει από 

το 1989. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που εµφανίζει όλα τα χαρακτηριστικά των 

curriculum, δηλαδή συγκεκριµένη δοµή, ξεκάθαρους στόχους και περιεχόµενα 

µάθησης, καθώς και κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή του. Τα τελευταία 

χρόνια όµως γίνεται όλο και πιο έντονη η ανάγκη για καινοτοµίες στην εκπαίδευση, 

ενώ ολοφάνερη είναι η τάση για ανανέωση. Στα πλαίσια της γενικότερης αλλαγής 

συντάχτηκε το ∆.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο, που αποτελεί µία µορφή 

ενιαιοποίησης της γνώσης. Για τη σύνταξη του συγκεκριµένου προγράµµατος 

ελήφθησαν υπόψη τα πορίσµατα σύγχρονων ερευνών. Οι νηπιαγωγοί, παρόλο που 

έχουν συνηθίσει στην εφαρµογή του Α.Π.’89 κατά την ηµερήσια διδασκαλία τους, 

επιθυµούν την αντικατάσταση του από ένα καινούριο πρόγραµµα, που θα φέρει την 

αλλαγή στην εκπαίδευση.  
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Πίνακας 6.7: Σχετικές συχνότητες (%) των απαντήσεων των υποκειµένων 

σχετικά µε την ανάγκη αντικατάστασης του αναλυτικού προγράµµατος του 1989.  

 
Σχετικές συχνότητες απαντήσεων (%) 

 

Ερώτηση 7  
Συµφω

νώ
 

απολύτω
ς 

 
Συµφω

νώ
 

 
∆εν είµαι 

βέβαιος -η 

 
∆ιαφω

νώ
 

 
∆ιαφω

νώ
 

απολύτω
ς 

 
Σύνολο 

Το Α.Π’89 πρέπει να 
αντικατασταθεί: 

 
12,2 

 
45,2 

 
35,7 

 
6,1 

 
0,9 

 
100,0 

    

  

 Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται οι απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε την 

ανάγκη αντικατάστασης ή όχι του ισχύοντος αναλυτικού προγράµµατος του 1989 για 

το νηπιαγωγείο. Σύµφωνα µε αυτόν το 57,4% του δείγµατος συµφωνεί µε την 

αντικατάσταση του ισχύοντος αναλυτικού προγράµµατος, ενώ το 35,7% 

παρουσιάζεται να µην είναι βέβαιο για αυτή την αντικατάσταση. Τέλος µόνο το 7,0% 

διαφωνεί µε την προοπτική αντικατάστασης του ισχύοντος αναλυτικού 

προγράµµατος.  

Από τη στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι το µεγαλύτερο µέρος των 

νηπιαγωγών του δείγµατός µας συµφωνεί µε την αντικατάσταση του Α.Π.’89, όµως 

είναι σηµαντικό και το ποσοστό αβεβαιότητας για αυτή την αντικατάσταση.  

 

 

 6.1.8  Η δοµή του Α.Π.’89  και του ∆.Ε.Π.Π.Σ.   

 

 Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, η δοµή του αναλυτικού 

προγράµµατος του 1989, που εµφανίζει όλα τα χαρακτηριστικά των curriculum, είναι 

τοµέας – ενότητα - επιµέρους ενότητα – στόχος – δραστηριότητες. Καθορίζει µε 

σαφήνεια τους στόχους διδασκαλίας και τα περιεχόµενα µάθησης, σε αντίθεση µε το 

∆.Ε.Π.Π.Σ., που η δοµή του εµφανίζει τη µορφή επιδιώξεις-ενδεικτικές 

δραστηριότητες-θεµελιώδεις έννοιες διαθεµατικής προσέγγισης και δεν είναι τόσο 

αυστηρή. Στο πρόγραµµα αυτό οι επιδιώξεις οδηγούν σε κατάλληλες αναπτυξιακά 

πρακτικές και σε χρήσιµες δραστηριότητες διαθεµατικού χαρακτήρα, που βοηθούν 

στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και στην κοινωνικοποίησή του. 
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Θελήσαµε να εξετάσουµε τις απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε το ποια από τις 

δοµές των δύο προγραµµάτων βοηθάει περισσότερο στην οργάνωση της διδασκαλίας.  

 

Πίνακας 6.8: Σχετικές συχνότητες (%) των απαντήσεων των υποκειµένων 

σχετικά µε τη δοµή του προγράµµατος 1989 και τη δοµή του ∆.Ε.Π.Π.Σ.  

 
Σχετικές συχνότητες απαντήσεων (%) 

 

Ερώτηση 8  
Συµφω

νώ
 

απολύτω
ς 

 
Συµφω

νώ
 

 
∆εν είµαι 

βέβαιος -η 
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απολύτω
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Σύνολο 

Η δοµή του προγράµµατος 
1989 βοηθάει περισσότερο 

στην οργάνωση της 
διδασκαλίας από τη δοµή 

του ∆.Ε.Π.Π.Σ: 

 
5,2 

 
25,9 

 
53,4 

 
12,9 

 
2,6 

 
100,0 

 

 

 Ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει τις απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε το 

αν η δοµή του προγράµµατος του 1989 (τοµέας-ενότητα-επιµέρους ενότητα-στόχος 

δραστηριότητα) βοηθάει περισσότερο στην οργάνωση της διδασκαλίας από τη δοµή 

του ∆.Ε.Π.Π.Σ. (επιδιώξεις-ενδεικτικές δραστηριότητες-θεµελιώδεις έννοιες 

διαθεµατικής προσέγγισης). Όπως φαίνεται λοιπόν από αυτόν το 25,9% των 

νηπιαγωγών του δείγµατος συµφωνεί ότι η δοµή του Α.Π.’89 είναι περισσότερο 

αποτελεσµατική στην οργάνωση της διδασκαλίας από τη δοµή του ∆.Ε.Π.Π.Σ., όµως 

το 53,4% δεν είναι βέβαιο για αυτό το γεγονός. Επίσης το 12,9% διαφωνεί µε αυτήν 

την υποστήριξη. Στην ερώτηση λοιπόν αυτή, που αφορά στη δοµή των δύο 

προγραµµάτων, εµφανίζεται µεγάλος βαθµός αβεβαιότητας συγκριτικά µε το 

συνολικό βαθµό συµφωνίας (26,1%) και το συνολικό βαθµό διαφωνίας (15,5%). 

Κατά συνέπεια οι νηπιαγωγοί του δείγµατός µας σε µεγάλο ποσοστό δεν είναι 

βέβαιοι για το αν η δοµή του Α.Π.’ 89 είναι περισσότερο αποτελεσµατική στην 

οργάνωση της διδασκαλίας από τη δοµή του ∆.Ε.Π.Π.Σ.   
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 6.1.9 Σηµεία έµφασης στο ∆.Ε.Π.Π.Σ.  

  

Το νέο διαθεµατικό πρόγραµµα δίνει έµφαση στην οµαδοσυνεργατική 

διδασκαλία και στην ανάπτυξη της αυτενεργούς βιωµατικής µάθησης. Τα παιδιά 

τοποθετούνται στο κέντρο της παιδαγωγικής διαδικασίας και λαµβάνονται σοβαρά 

υπόψη οι εµπειρίες και τα ενδιαφέροντα τους. Το ∆.Ε.Π.Π.Σ. παρέχει γνώσεις στα 

παιδιά µε τη διδασκαλία των διαφόρων θεµάτων, ενώ οι γνώσεις που λαµβάνουν τα 

παιδιά αξιολογούνται µε εναλλακτικές µεθόδους αξιολόγησης. Το νέο διαθεµατικό 

πρόγραµµα δίνει έµφαση σε αρκετά στοιχεία, ενδεικτικά όµως αναφέρονται τα 

παρακάτω.  

   

Πίνακας 6.9: Σχετικές συχνότητες (%) των απαντήσεων των υποκειµένων 

σχετικά µε τα στοιχεία στα οποία δίνει έµφαση το νέο διαθεµατικό πρόγραµµα. 

 
Σχετικές συχνότητες απαντήσεων (%) 
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Αξιολόγηση 

 
11,2 

 
50,9 

 
31,9 

 
6,0 
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 Παροχή γνώσεων 
 

18,1 

 

50,9 

 

27,6 

 

2,6 

 

0,9 
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Οµαδο-συνεργατική 
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19,0 
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25,9 

 

0,9 
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Ανάπτυξη βιωµατικής 

µάθησης 

 

23,3 

 

50,9 

 

23,3 

 

2,6 

 

0,0 

 

100,0 

 Ενδιαφέροντα νηπίων 
 

20,7 

 

51,7 

 

24,1 

 

2,6 

 

0,9 

 

100,0 
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 Όπως φαίνεται από τον πίνακα το 37,9% του δείγµατος συµφωνεί ότι το 

∆.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο δίνει έµφαση στο παιχνίδι, ενώ το 42,2% 

παρουσιάζεται να µην είναι βέβαιο για αυτή την υποστήριξη. Το 62,1% συνολικά 

συµφωνεί ότι το νέο πρόγραµµα δίνει έµφαση στην αξιολόγηση, όµως το 31,9% δεν 

είναι εντελώς βέβαιο για αυτό. Επίσης το 50,9% των νηπιαγωγών που αποτέλεσαν το 

δείγµα της παρούσας έρευνας συµφωνούν ότι το ∆.Ε.Π.Π.Σ. δίνει έµφαση στην 

παροχή γνώσεων και το 54,3% συµφωνεί ότι το νέο πρόγραµµα εστιάζει στην οµαδό-

συνεργατική  διδασκαλία. Το 50,9% των νηπιαγωγών είναι σύµφωνο ότι το νέο 

πρόγραµµα δίνει έµφαση στην ανάπτυξη της βιωµατικής µάθησης, όµως το 23,3% 

δεν είναι βέβαιο για αυτή την πρόταση. Τέλος το 72,4% συνολικά του δείγµατος 

συµφωνεί πως το νέο διαθεµατικό πρόγραµµα δίνει έµφαση στα ενδιαφέροντα των 

νηπίων, αλλά το 24,1% παρουσιάζεται να µην είναι βέβαιο ότι το ∆.Ε.Π.Π.Σ. 

στηρίζεται στα ενδιαφέροντα των παιδιών. Στον πίνακα αυτόν εµφανίζονται πολύ 

µικρά ποσοστά διαφωνίας, ενώ ο βαθµός αβεβαιότητας παρουσιάζεται υψηλός στην 

πρόταση 9α, στην οποία υποστηρίζεται η έµφαση που δίνει το νέο διαθεµατικό 

πρόγραµµα στο παιχνίδι, καθώς και στην 9β που υποστηρίζει ότι µε το νέο 

πρόγραµµα δίνεται έµφαση στην αξιολόγηση. Μόνο το 13,8% του δείγµατος 

διαφωνεί ότι το νέο πρόγραµµα δίνει έµφαση στο παιχνίδι, µόνο το 2,6% διαφωνεί ότι 

δίνεται έµφαση στην ανάπτυξη της βιωµατικής µάθησης και µόνο το 3,5% του 

δείγµατος εκφράζει τη διαφωνία του σχετικά µε την έµφαση που δίνεται στα 

ενδιαφέροντα των νηπίων. Στην ουσία λοιπόν δεν υπάρχει οµοιόµορφη κατανοµή 

ανάµεσα στα ποσοστά συµφωνίας -  ασυµφωνίας και  είναι σαφώς υψηλότερα τα 

ποσοστά συµφωνίας.  

Το µεγαλύτερο ποσοστό λοιπόν των νηπιαγωγών του δείγµατος µας συµφωνεί 

ότι το νέο διαθεµατικό πρόγραµµα δίνει έµφαση στην παροχή γνώσεων, στην 

οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, στην ανάπτυξη της αυτενεργούς βιωµατικής µάθησης 

και στα ενδιαφέροντα των παιδιών. Μεγάλο είναι το ποσοστό αβεβαιότητας όσον 

αφορά στο παιχνίδι και στην αξιολόγηση. 
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6.1.10. Η εφαρµογή των επιµέρους προγραµµάτων του ∆.Ε.Π.Π.Σ.  

 

 Το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα επιµέρους προγράµµατα διδασκαλίας: Παιδί και Γλώσσα, 

Παιδί και Περιβάλλον, Παιδί και Μαθηµατικά, Παιδί και ∆ηµιουργία – Έκφραση 

και Παιδί και Πληροφορική. Τα προγράµµατα αυτά δεν νοούνται ως διακριτά 

µαθήµατα που προτείνονται για αυτοτελή διδασκαλία, αλλά για να 

προγραµµατιστούν δραστηριότητες που είναι σηµαντικές για τα παιδιά.148 Οι 

νηπιαγωγοί, που δεν έχουν εξοικειωθεί µε τη µορφή και τη δοµή του νέου 

προγράµµατος, είναι εύλογο ότι θα συναντήσουν δυσκολίες µε την εφαρµογή των 

επιµέρους προγραµµάτων του. Οι απόψεις του σχετικά µε το ποια από αυτά µπορούν 

πιο εύκολα να εφαρµοστούν αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
148 ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Φ.Ε.Κ. 
1376/18.10.2001, σελ. 2 
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Πίνακας 6.10: Σχετικές συχνότητες (%) των απόψεων των υποκειµένων σχετικά 

µε τα επιµέρους προγράµµατα του ∆.Ε.Π.Π.Σ. που µπορούν ευκολότερα να 

εφαρµοστούν.  

 
Σχετικές συχνότητες απαντήσεων (%) 

 

Προγράµµατα του 

∆.Ε.Π.Π.Σ.  

 
Συµφω

νώ
 

απολύτω
ς 

 
Συµφω

νώ
 

 
∆εν είµαι 

βέβαιος -η 

 
∆ιαφω

νώ
 

∆ιαφω
νώ

 
απολύτω

ς 
  

Σύνολο 

 Παιδί και Γλώσσα 
 

16,4 
 

54,3 
 

24,1 
 

4,3 
 

0,9 
 

100,0 

  
Παιδί και Περιβάλλον 

 
21,6 

 
56,9 

 
18,1 

 
3,4 

 
0,0 

 
100,0 

 

 
Παιδί και 

Μαθηµατικά 

 

12,9 

 

51,7 

 

31,9 

 

2,6 

 

0,9 

 

100,0 

 
Παιδί και ∆ηµιουργία-

Έκφραση 

 

25,0 

 

47,4 

 

26,7 

 

0,9 

 

0,0 

 

100,0 

 
Παιδί και 

Πληροφορική 

 

6,9 

 

24,1 

 

55,2 

 

12,1 

 

1,7 

 

100,0 

    

 

 Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται οι απόψεις των νηπιαγωγών του 

δείγµατος σχετικά µε το ποιο από τα επιµέρους προγράµµατα του ∆.Ε.Π.Π.Σ. µπορεί 

να εφαρµοστεί ευκολότερα. Μπορούµε να παρατηρήσουµε ότι το 70,7% συνολικά 

του δείγµατος συµφωνεί ότι το πρόγραµµα ‘Παιδί και Γλώσσα’ µπορεί εύκολα να 

εφαρµοστεί στο χώρο του νηπιαγωγείου, ενώ µόνο το 5,2% συνολικά διαφωνεί µε 

αυτήν την άποψη. Επίσης ο βαθµός αβεβαιότητας δεν είναι αρκετά υψηλός (24,1%). 

Η πλειονότητα των υποκειµένων (78,5% συνολικά) συµφωνεί ότι και το πρόγραµµα 

‘Παιδί και Περιβάλλον’ µπορεί εύκολα να εφαρµοστεί από τις νηπιαγωγούς, ενώ 

µόνο το 18,1% του δείγµατος εκφράζει την αβεβαιότητά του για αυτό το πρόγραµµα. 

Όσων αφορά το επιµέρους πρόγραµµα ‘Παιδί και Μαθηµατικά’ το 64,6% του 

δείγµατος φαίνεται να συµφωνεί για την ευκολία εφαρµογής του, όµως το 31,9% 

εκφράζει την αβεβαιότητα του για αυτό το πρόγραµµα, ποσοστό αρκετά υψηλό. Ο 
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βαθµός συµφωνίας στο επιµέρους πρόγραµµα ‘Παιδί και ∆ηµιουργία-Έκφραση’ είναι 

72,4%, ποσοστό αρκετά υψηλό, ενώ το ποσοστό αβεβαιότητας είναι 26,7%. Τέλος 

στο επιµέρους πρόγραµµα του ∆.Ε.Π.Π.Σ. ‘Παιδί και Πληροφορική’ το ποσοστό 

αβεβαιότητας είναι 55,2%, αρκετά υψηλότερο από αυτό της συµφωνίας (31%) και 

της διαφωνίας (13,8%). Το ποσοστό διαφωνίας δε είναι το µεγαλύτερο από όλα τα 

επιµέρους προγράµµατα του ∆.Ε.Π.Π.Σ. Στο σύνολό του αυτός ο πίνακας, όπως και 

κάποιοι προηγούµενοι, δεν παρουσιάζουν οµαλή κατανοµή ανάµεσα στη συµφωνία 

και τη διαφωνία. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα επιµέρους προγράµµατα του 

∆.Ε.Π.Π.Σ. που θεωρούν οι νηπιαγωγοί ότι µπορούν ευκολότερα να εφαρµοστούν 

είναι τα ‘Παιδί και Γλώσσα’, ‘Παιδί και Περιβάλλον’, ‘Παιδί και Μαθηµατικά’, 

‘Παιδί και ∆ηµιουργία – Έκφραση’, ενώ ο πιο µεγάλος βαθµός αβεβαιότητας 

εµφανίζεται για την εφαρµογή του προγράµµατος ‘Παιδί και Πληροφορική’. 

 

 

 6.1.11. Αρνητικοί παράγοντες για την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ.  

 

 Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που είναι αρνητικοί για την εφαρµογή του 

∆.Ε.Π.Π.Σ. στο νηπιαγωγείο και ενδεικτικά αναφέρονται στην έρευνά µας οι 

ακόλουθοι: η έλλειψη ενηµέρωσης των νηπιαγωγών, η ασάφεια των στόχων του 

προγράµµατος, η έλλειψη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοµής του νηπιαγωγείου και 

η συνήθεια των νηπιαγωγών σε παλιές διδακτικές µεθόδους. Συγκεκριµένα, αν οι 

νηπιαγωγοί δεν ενηµερωθούν επαρκώς πάνω στο νέο διαθεµατικό πρόγραµµα που 

καλούνται να εφαρµόσουν, τότε δε θα µπορέσουν να ανταπεξέλθουν πλήρως στα 

καθήκοντα τους. Αλλά και αν δεν υπάρχει η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή στο 

νηπιαγωγείο, τότε το νέο διαθεµατικό πρόγραµµα δε θα µπορεί να εφαρµοστεί µε 

επιτυχία. Στα ίδια αποτελέσµατα µπορεί να οδηγήσουν και η ασάφεια των στόχων 

του προγράµµατος σε συνδυασµό µε τη συνήθεια των νηπιαγωγών σε παλιές 

διδακτικές µεθόδους.   
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Πίνακας 6.11: Σχετικές συχνότητες (%) των απαντήσεων των υποκειµένων 

σχετικά µε τους αρνητικούς παράγοντες για την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ.  

 
Σχετικές συχνότητες απαντήσεων (%)  

Αρνητικοί παράγοντες 

για την εφαρµογή του 

∆.Ε.Π.Π.Σ.: 

 
Συµφω

νώ
 

απολύτω
ς 

 
Συµφω

νώ
 

 
∆εν είµαι 

βέβαιος -η 

 
∆ιαφω

νώ
 

∆ιαφω
νώ

 
απολύτω

ς 
  

Σύνολο 

 Έλλειψη ενηµέρωσης 
νηπιαγωγών 

 
56,9 

 
34,5 

 
6,9 

 
0,9 

 
0,9 

 
100,0 

 
 

Ασάφεια στόχων 

προγράµµατος 

 
 

30,2 

 
 

43,1 
 

 
 

22,4 

 
 

2,6 

 
 

1,7 

 
 

100,0 

 

Έλλειψη κατάλληλης 

υλικοτεχνικής 

υποδοµής 

 

 
48,3 

 

 
36,2 

 

 
12,9 

 

 
2,6 

 

 
0,0 

 

 
100,0 

 
Συνήθεια σε παλιές 

διδακτικές µεθόδους  

 

 
34,5 

 

 
37,9 

 

 
19,8 

 

 
6,0 

 

 
1,7 

 

 
100,0 

 

 

 

 Στον παραπάνω πίνακα, που αφορά στους αρνητικούς παράγοντες για την 

εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ., µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι τα ποσοστά συµφωνίας 

µε αυτούς είναι πολύ υψηλά. Συγκεκριµένα το 91,4% συνολικά του δείγµατος 

συµφωνεί ότι η έλλειψη ενηµέρωσης των νηπιαγωγών είναι ένας από τους 

αρνητικούς παράγοντες εφαρµογής του ∆.Ε.Π.Π.Σ., ενώ µόνο το 0,9% διαφωνεί µε 

αυτόν τον παράγοντα. Το 73,3% συµφωνεί ότι η ασάφεια στόχων του προγράµµατος 

παρεµποδίζει  την οµαλή εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ., όµως το 22,4% εκφράζει την 

αβεβαιότητά του για αυτήν την υποστήριξη. Πρόκειται για το µεγαλύτερο ποσοστό 

αµφισβήτησης σε σχέση µε τους υπόλοιπους αρνητικούς παράγοντες του ∆.Ε.Π.Π.Σ., 

που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. Το 84,5% συνολικά συµφωνεί ότι ακόµα 
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ένας από τους αρνητικούς παράγοντες εφαρµογής του νέου ∆ιαθεµατικού 

προγράµµατος είναι η έλλειψη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοµής, ενώ µόνο το 

2,6% εκφράζει τη διαφωνία του για αυτό τον παράγοντα. Τέλος το 72,4% 

παρουσιάζεται να συµφωνεί ότι ένας από τους αρνητικούς παράγοντες του 

∆.Ε.Π.Π.Σ. είναι η συνήθεια των νηπιαγωγών σε παλιές διδακτικές µεθόδους, το 

19,8% δεν είναι βέβαιο για το αν αυτός ο παράγοντας λειτουργεί ανασταλτικά και 

µόνο το 7,7% φαίνεται να διαφωνεί. 

Εποµένως, το µεγαλύτερο ποσοστό των νηπιαγωγών του δείγµατός µας 

φαίνεται να συµφωνεί µε όλους τους παράγοντες που ενδεικτικά αναφέρονται ως 

ανασταλτικοί για την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. στο νηπιαγωγείο.   

 

 

 

 6.1.12. Η επάρκεια των νηπιαγωγών για την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. 

 

 Για να µπορέσει να εφαρµοστεί µε επιτυχία ένα νέο πρόγραµµα και να 

ικανοποιήσει τους παιδαγωγικούς, κοινωνικούς και ψυχολογικούς στόχους που έχει 

θέσει, πρέπει οι νηπιαγωγοί να έχουν ενηµερωθεί πλήρως πάνω σε αυτό. Η 

ενηµέρωσή τους σε συνδυασµό µε τις εγκυκλοπαιδικές τους γνώσεις και τις 

διδακτικές τους ικανότητες είναι στοιχεία που µπορούν να οδηγήσουν στην 

επιτυχηµένη εφαρµογή ενός προγράµµατος και συγκεκριµένα του ∆.Ε.Π.Π.Σ. Όταν 

όµως οι νηπιαγωγοί δε γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθµό το νέο πρόγραµµα, τότε 

είναι πολύ πιθανό να αρχίσουν να αµφισβητούν τις γνώσεις και τις ικανότητες τους 

και να θεωρήσουν ότι δεν είναι επαρκείς για την αλλαγή αυτή που συντελείται στην 

εκπαίδευση. Παρακάτω αναφέρονται οι απόψεις των νηπιαγωγών του δείγµατος της 

έρευνάς µας σχετικά µε την επάρκεια των διδακτικών τους ικανοτήτων, των 

εγκυκλοπαιδικών τους γνώσεων και της ενηµέρωσης τους για να εφαρµόσουν το 

∆.Ε.Π.Π.Σ.     
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Πίνακας 6.12: Σχετικές συχνότητες (%) των απαντήσεων των υποκειµένων 

σχετικά µε την επάρκεια των γνώσεων και των ικανοτήτων τους να εφαρµόσουν 

το ∆.Ε.Π.Π.Σ.  

 
Σχετικές συχνότητες απαντήσεων (%) 

 

Επάρκεια της 

νηπιαγωγού 

 
Συµφω

νώ
 

απολύτω
ς 

 
Συµφω

νώ
 

 
∆εν είµαι 

βέβαιος -η 

 
∆ιαφω

νώ
 

∆ιαφω
νώ

 
απολύτω

ς 
  

Σύνολο 

 ∆ιδακτικές ικανότητες 
 

6,9 
 

29,3 
 

47,4 
 

12,9 
 

3,4 
 

100,0 

 
 

Εγκυκλοπαιδικές 

γνώσεις 

 
 

6,0 

 
 

30,2 
 

 
 

51,7 

 
 

8,6 

 

 
3,4 

 
 

100,0 

 Ενηµέρωση 

 

15,5 

 

18,1 

 

38,8 

 

21,6 

 

6,0 

 

100,0 

 

 Στον παραπάνω πίνακα, που αναφέρεται στις δυνατότητες των νηπιαγωγών να 

εφαρµόσουν το ∆.Ε.Π.Π.Σ., παρατηρούµε ότι τα ποσοστά αβεβαιότητας σχετικά µε 

την επάρκεια των διδακτικών τους ικανοτήτων, των εγκυκλοπαιδικών τους γνώσεων 

και της ενηµέρωσής τους  για να εφαρµόσουν το νέο πρόγραµµα είναι πολύ υψηλά. 

Συγκεκριµένα το 47,4% δεν είναι βέβαιο για την επάρκεια των διδακτικών του 

ικανοτήτων, το 36,2% συµφωνεί ότι επαρκούν οι διδακτικές του ικανότητες, ποσοστό 

µικρότερο από αυτό της αβεβαιότητας, ενώ το 15,3% διαφωνεί. Το 51,7% δεν είναι 

βέβαιο αν οι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις που διαθέτει είναι αρκετές για την εφαρµογή 

του ∆.Ε.Π.Π.Σ., το 36,2% συµφωνεί για την επάρκεια των γνώσεών του, ενώ το 12% 

φαίνεται να διαφωνεί. Τέλος το 38,8% εκφράζει την αβεβαιότητά του για το αν η 

ενηµέρωση που έχει επαρκεί για την εφαρµογή του νέου ∆ιαθεµατικού 

προγράµµατος, το 33,6% συµφωνεί ότι έχει ενηµερωθεί αρκετά, ενώ το 27,6% που 

είναι ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό, θεωρεί ότι η ενηµέρωσή του δεν είναι αρκετή, 

ώστε να εφαρµόσει αποτελεσµατικά το νέο πρόγραµµα. Η αβεβαιότητα λοιπόν και η 

διαφωνία εµφανίζουν αρκετά µεγάλα ποσοστά σε αυτή την ερώτηση.  
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Όπως µαρτυρούν τα παραπάνω αποτελέσµατα, οι απαντήσεις των νηπιαγωγών 

σχετικά µε την επάρκεια των διδακτικών τους ικανοτήτων, των εγκυκλοπαιδικών 

τους γνώσεων και της ενηµέρωσης τους για να εφαρµόσουν το ∆.Ε.Π.Π.Σ. 

χαρακτηρίζονται από µεγάλο βαθµό αβεβαιότητας. Αυτό σηµαίνει ότι οι νηπιαγωγοί 

θεωρούν ότι ως ένα βαθµό δεν είναι έτοιµες για να εφαρµόσουν το ∆.Ε.Π.Π.Σ. και ότι 

χρειάζεται να αναπτύξουν τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά τους.  

 

 

 6.1.13. Η εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. σε νήπια και προνήπια. 

 

 Στις τάξεις προσχολικής εκπαίδευσης δεν επικρατεί πάντα µία ηλικιακή 

οµοιογένεια, αλλά συνυπάρχουν στο ίδιο τµήµα προνήπια ή µικρά νήπια και νήπια. 

Οι ικανότητες και τα γνωστικά επιτεύγµατα των δύο ηλικιών διαφέρουν, όπως επίσης 

και η ψυχολογική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Η νηπιαγωγός πρέπει να οργανώνει 

µε τέτοιο τρόπο τη διδασκαλία της, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις γνώσεις και τα 

ενδιαφέροντα των δύο ηλικιών. Στη συνέχεια αναφέρονται οι απόψεις των 

νηπιαγωγών όσον αφορά στη δυνατότητα εφαρµογής του ∆.Ε.Π.Π.Σ. σε προνήπια (ή 

µικρά νήπια) και σε νήπια. 

 

 

Πίνακας 6.13: Σχετικές συχνότητες (%) των απαντήσεων των υποκειµένων 

σχετικά µε τις δυνατότητες εφαρµογής του ∆.Ε.Π.Π.Σ. σε µικρά και µεγάλα 

νήπια.  

 
Σχετικές συχνότητες απαντήσεων (%) 

 

Το ∆.Ε.Π.Π.Σ. 

εφαρµόζεται ευκολότερα: 

 
Συµφω

νώ
 

απολύτω
ς 

 
Συµφω

νώ
 

 
∆εν είµαι 

βέβαιος -η 

 
∆ιαφω

νώ
 

∆ιαφω
νώ

 
απολύτω

ς 
  

Σύνολο 

 Προνήπια 
 

0,9 
 

20,7 
 

64,7 
 

12,1 
 

1,7 
 

100,0 

 Νήπια 

 
 

22,4 

 
 

56,9 
 

 
 

19,8 

 
 

0,9 

 

 
0,0 

 
 

100,0 
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 Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται οι απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε τις 

δυνατότητες εφαρµογής του ∆.Ε.Π.Π.Σ. σε µικρά και σε µεγάλα νήπια. Το 79,3% 

συµφωνεί ότι το νέο ∆ιαθεµατικό πρόγραµµα µπορεί να εφαρµοστεί σε νήπια, ενώ 

µόνο το 19,8% εκφράζει τις αµφιβολίες του σχετικά µε τη δυνατότητα εφαρµογής του 

σε µεγάλα νήπια. Αντίθετα, µόνο το 21,6% του δείγµατος συµφωνεί ότι το 

∆.Ε.Π.Π.Σ. µπορεί να εφαρµοστεί σε προνήπια, ενώ το 64,7% εκφράζει τη δυσπιστία 

του για τις δυνατότητες εφαρµογής του προγράµµατος σε αυτή την ηλικία. Επίσης το 

13,8% διαφωνεί ότι τα µικρά νήπια µπορούν να εφαρµόσουν το συγκεκριµένο 

πρόγραµµα.  

Εποµένως, οι νηπιαγωγοί του δείγµατός µας συµφωνούν ότι το ∆.Ε.Π.Π.Σ. 

µπορεί να εφαρµοστεί µε νήπια, ενώ εκφράζουν τη δυσπιστία τους για τα προνήπια.  

 

 

 

 6.1.14. Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από τη γενικευµένη 

εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. στο νηπιαγωγείο. 

 

 Πριν από τη γενικευµένη εφαρµογή ενός νέου προγράµµατος στο νηπιαγωγείο 

και συγκεκριµένα του ∆.Ε.Π.Π.Σ., απαραίτητα κρίνονται: η πειραµατική εφαρµογή 

του, η ενηµέρωση των νηπιαγωγών, καθώς και η έκδοση υποστηρικτικού υλικού µε 

βάση τη διαθεµατική προσέγγιση. Όταν το πρόγραµµα εφαρµοστεί στην πράξη, 

φαίνονται οι ελλείψεις του, τα κενά που παρουσιάζει και γίνονται στη συνέχεια οι 

απαραίτητες βελτιωτικές κινήσεις, πριν από τη γενικευµένη εφαρµογή του. Πρέπει 

επίσης να ενηµερωθούν οι νηπιαγωγοί, αλλά και να έχουν στα χέρια τους ποικίλο 

υποστηρικτικό υλικό (βιβλίων δραστηριοτήτων, πολυµέσων, βιβλιογραφικών 

καταλόγων) που να στηρίζεται στη διαθεµατική προσέγγιση. Οι απόψεις των 

νηπιαγωγών σχετικά µε αυτούς τους πολύ σηµαντικούς παράγοντες που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη είναι οι ακόλουθες.   
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Πίνακας 6.14: Σχετικές συχνότητες (%) των απαντήσεων των υποκειµένων 

σχετικά µε τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από τη 

γενικευµένη εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ.    

 
Σχετικές συχνότητες απαντήσεων (%)  

Απαραίτητες ενέργειες 

πριν από τη γενικευµένη 

εφαρµογή του 

∆.Ε.Π.Π.Σ.  

 
Συµφω

νώ
 

απολύτω
ς 

 
Συµφω

νώ
 

 
∆εν είµαι 

βέβαιος -η 

 
∆ιαφω

νώ
 

∆ιαφω
νώ

 
απολύτω

ς 
  

Σύνολο 

 Η πειραµατική 
εφαρµογή 

 
44,8 

 
46,6 

 
7,8 

 
0,9 

 
0,0 

 
100,0 

 
Η ενηµέρωση των 

νηπιαγωγών 

 
 

64,7 

 
 

32,8 
 

 

2,6 

 
 

0,0 

 

 
0,0 

 
 

100,0 

 

Η έκδοση 

υποστηρικτικού 

υλικού 

 
 

73,3 

 
 

23,3 

 
 

3,4 

 
 

0,0 

 

0,0 

 
 
100,0 

 

 

 Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται οι απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε 

τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από τη γενικευµένη εφαρµογή 

του ∆.Ε.Π.Π.Σ. στο νηπιαγωγείο. Χαρακτηριστικό του πίνακα είναι ο πολύ µεγάλος 

βαθµός συµφωνίας µε όλους τους παράγοντες που αναφέρονται σε αυτόν. 

Συγκεκριµένα το 91,4% συνολικά του δείγµατος συµφωνεί ότι πριν από τη 

γενικευµένη εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. είναι απαραίτητη η πειραµατική εφαρµογή 

του σε νηπιαγωγεία της χώρας µας, για να φανούν τα θετικά και αρνητικά του 

αποτελέσµατα. Σχετικά µε αυτόν τον παράγοντα εκφράζει την αβεβαιότητα του το 

7,8%, ενώ φαίνεται να διαφωνεί µόνο το 0,9%. Η ενηµέρωση των νηπιαγωγών είναι ο 

δεύτερος παράγοντας που κρίνουν οι εκπαιδευτικοί σηµαντικό πριν κληθούν να 

εφαρµόσουν το νέο πρόγραµµα. Συγκεκριµένα το 97,5% συνολικά συµφωνεί µε 

αυτόν τον παράγοντα, το 2,6% µόνο δεν είναι βέβαιο, ενώ κανένας δεν εκφράζει τη 

διαφωνία του. Τέλος το 96,6% των νηπιαγωγών του δείγµατος συµφωνεί ως προς την 

έκδοση υποστηρικτικού υλικού (βιβλίων δραστηριοτήτων, πολυµέσων, 

βιβλιογραφικών καταλόγων) πριν από τη γενικευµένη εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ.   
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Μόνο το 3,4% δεν είναι βέβαιο για το συγκεκριµένο παράγοντα, ενώ κανένας από 

τους νηπιαγωγούς που αποτέλεσαν το δείγµα µας δε φαίνεται να διαφωνεί.  

Το µεγαλύτερο µέρος των νηπιαγωγών λοιπόν του δείγµατός µας συµφωνεί 

ότι πριν από τη γενικευµένη εφαρµογή του προγράµµατος κρίνεται απαραίτητη η 

πειραµατική του εφαρµογή, η ενηµέρωση των νηπιαγωγών και η έκδοση 

υποστηρικτικού υλικού µε βάση τη διαθεµατική προσέγγιση.   

 

 

 6.2  Παράγοντες που επηρεάζουν τις απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε τη 

∆ιαθεµατική Προσέγγιση  και το ∆.Ε.Π.Π.Σ. στο νηπιαγωγείο. 

 

 

 Στην παρούσα ερευνητική εργασία εξετάζουµε την επίδραση που ασκούν 

τέσσερις παράγοντες στις απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε τη ∆ιαθεµατική 

Προσέγγιση και το ∆.Ε.Π.Π.Σ. στο νηπιαγωγείο. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι 

ακόλουθοι: 1) οι σπουδές των νηπιαγωγών, 2) η επιµόρφωσή τους, 3) τα έτη 

διδακτικής υπηρεσίας και 4) η παρακολούθηση ή όχι σεµιναρίων ∆ιαθεµατικής 

Προσέγγισης. Στη συνέχεια θα εξετάσουµε κάθε παράγοντα χωριστά  για να 

διαπιστώσουµε την επίδραση που ασκεί: α) στις απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε 

την εφαρµογή της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης και τις επιδράσεις της σε µαθητές, 

παιδαγωγική διαδικασία, νηπιαγωγό, β) στις απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε τη 

µορφή διαθεµατικής προσέγγισης που προτιµούν να εφαρµόζουν στο νηπιαγωγείο 

τους  και γ) στις απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε τη δοµή και την εφαρµογή του 

∆.Ε.Π.Π.Σ.  
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 6.2.1.  Οι σπουδές του δείγµατος 

 

 Ο παράγοντας που εξετάζεται πρώτος είναι οι σπουδές των νηπιαγωγών που 

αποτέλεσαν το δείγµα της έρευνάς µας.  

 

 

 

 6.2.1.1. Οι σπουδές των νηπιαγωγών και οι απόψεις τους σχετικά µε την 

εφαρµογή της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης και τις επιδράσεις της σε 

µαθητές/νήπια, παιδαγωγική διαδικασία, νηπιαγωγό.    

 

 

 Παρακάτω εξετάζουµε τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στις σπουδές των 

νηπιαγωγών και στις απόψεις τους σχετικά µε την εφαρµογή της ∆ιαθεµατικής 

Προσέγγισης και τις επιδράσεις της χωριστά σε νήπια, παιδαγωγική διαδικασία και 

εκπαιδευτικούς. Για τις ανάγκες λοιπόν της έρευνάς µας συγκρίναµε τους µέσους 

όρους των απαντήσεων των νηπιαγωγών του δείγµατος σε καθένα από τα επιµέρους 

ερωτήµατα των ερωτήσεων 1 (επίδραση ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης σε νήπια), 2 

(επίδραση ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης σε παιδαγωγική διαδικασία) και 3 (επίδραση 

∆ιαθεµατικής Προσέγγισης σε νηπιαγωγούς) µε τις τρεις κατηγορίες βασικών 

σπουδών (Σχολή Νηπιαγωγών 1ετούς φοίτησης, Σχολή Νηπιαγωγών 2ετούς φοίτησης 

και Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών 4ετούς φοίτησης). Η σύγκριση έγινε µε τη 

βοήθεια της ανάλυσης διακύµανσης One-way ANOVA.    

 Φάνηκε από τη στατιστική µας ανάλυση ότι οι σπουδές των νηπιαγωγών δεν 

επηρεάζουν τις απόψεις τους σχετικά  µε την επίδραση της ∆ιαθεµατικής 

Προσέγγισης στα νήπια. Συγκεκριµένα οι απόψεις τους σχετικά µε την υποβοήθηση 

από τη ∆ιαθεµατική Προσέγγιση της ανάπτυξης της δηµιουργικότητας των παιδιών, 

της δηµοκρατικής συµµετοχής, της ενεργοποίησης του µαθητικού ενδιαφέροντος, της 

κοινωνικής ένταξης των µαθητών, της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και της 

εφαρµογής της διερευνητικής µορφής µάθησης δε φαίνεται να επηρεάζονται από τη 

διάρκεια των βασικών σπουδών των υποκειµένων. Το ίδιο παρατηρείται και όσον 

αφορά την επίδραση της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης στη διδασκαλία. Η 

µεγιστοποίηση της προσφοράς του νηπιαγωγείου, η σχολειοποίησή του και η 

εντατικοποίηση της προσπάθειας των νηπιαγωγών είναι παράγοντες που σχετίζονται 
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µε την εφαρµογή της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης κατά τη διδακτική διαδικασία και 

που φαίνεται να µην επηρεάζονται από τη διάρκεια των βασικών σπουδών των 

υποκειµένων. Επίσης από τη στατιστική ανάλυση της έρευνάς µας προέκυψε ότι οι 

βασικές σπουδές των νηπιαγωγών δεν επηρεάζουν ούτε τις απόψεις τους σχετικά µε 

την επίδραση της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης στη δουλειά τους. Οι παράγοντες που 

σχετίζονται µε την εργασία των νηπιαγωγών και που εξετάζονται στην έρευνά µας 

είναι η διδακτικές τους ικανότητες, οι εγκυκλοπαιδικές τους γνώσεις, η υλικοτεχνική 

υποδοµή του νηπιαγωγείου, η γενίκευση του ολοήµερου νηπιαγωγείου και η 

συνεργασία των γονέων. Από τους παράγοντες αυτούς ο µόνος που εµφανίζεται να 

επηρεάζεται από τις σπουδές του δείγµατος είναι η υλικοτεχνική υποδοµή του 

νηπιαγωγείου µε f(2,113)=5,102 και p-value< 0,05% 

 Από τα παραπάνω αποτελέσµατα µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η υπόθεση 

1Α της έρευνάς µας που υποστήριζε ότι οι βασικές σπουδές των νηπιαγωγών του 

δείγµατος επηρεάζουν τις απόψεις τους σχετικά µε την εφαρµογή της διαθεµατικής 

προσέγγισης και τις επιδράσεις της σε µαθητές, διδασκαλία και εκπαιδευτικό δεν 

επαληθεύεται.  

 

 
 
 6.2.1.2. Οι σπουδές και η προτίµηση των νηπιαγωγών για τη µορφή 

διαθεµατικής προσέγγισης που εφαρµόζουν στο νηπιαγωγείο τους.  

 

 Στην έρευνά µας εξετάζουµε την προτίµηση των νηπιαγωγών για τη µορφή 

διαθεµατικής προσέγγισης που εφαρµόζουν στο νηπιαγωγείο τους. Οι µορφές 

διαθεµατικής προσέγγισης που αναφέρονται είναι η Ενιαία Συγκεντρωτική 

∆ιδασκαλία, τα Σχέδια εργασίας, το ∆.Ε.Π.Π.Σ. που προτείνεται από το Υπουργείο, 

καθώς και η χρήση καµίας µορφής ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης.   

 Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι οι σπουδές των υποκειµένων της 

έρευνάς µας δεν επηρεάζουν την προτίµηση τους για τη µορφή ∆ιαθεµατικής 

Προσέγγισης που εφαρµόζουν στο νηπιαγωγείο τους. Αυτό έχει ως συνέπεια να µην  

επαληθεύεται η υπόθεση 1Β της παρούσας ερευνητικής εργασίας.  
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 6.2.1.3. Οι σπουδές και οι απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε τη δοµή και την 

εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ.  

 

 Φάνηκε από τη στατιστική µας ανάλυση ότι οι σπουδές του δείγµατος δεν 

επηρεάζουν τις απόψεις του σχετικά µε τη δοµή του Α.Π.’89 και τη δοµή του 

∆.Ε.Π.Π.Σ. Ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια των σπουδών τους η αβεβαιότητα 

για την καταλληλότητα της δοµής του Α.Π.’89 έναντι της δοµής του ∆.Ε.Π.Π.Σ. 

παραµένει ισχυρή.  

 Στη συνέχεια εξετάζονται οι απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε την 

εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. στο νηπιαγωγείο. Συγκεκριµένα εξετάσαµε τις απόψεις των 

νηπιαγωγών για τη δυνατότητα εύκολης  εφαρµογής των επιµέρους προγραµµάτων 

του ∆.Ε.Π.Π.Σ. ( Παιδί και Γλώσσα, Παιδί και Περιβάλλον, Παιδί και Μαθηµατικά, 

Παιδί και ∆ηµιουργία – Έκφραση, Παιδί και Πληροφορική). Σε αυτή την ερώτηση οι 

απόψεις των νηπιαγωγών δε φαίνεται να επηρεάζονται από τη διάρκεια των βασικών 

σπουδών τους. 

 Όσον αφορά τους αρνητικούς παράγοντες για την εφαρµογή του νέου 

διαθεµατικού προγράµµατος (έλλειψη ενηµέρωσης των νηπιαγωγών,  ασάφεια των 

στόχων του νέου προγράµµατος,  έλλειψη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοµής και  

συνήθεια των νηπιαγωγών σε παλιές διδακτικές µεθόδους), οι απόψεις των 

νηπιαγωγών δε φαίνεται να επηρεάζονται από τη διάρκεια των βασικών σπουδών 

τους. 

Εξετάσαµε επίσης τις απόψεις των νηπιαγωγών για την επάρκειά τους να 

εφαρµόσουν το ∆.Ε.Π.Π.Σ. και οι παράγοντες που φέρονται να σχετίζονται µε την 

επάρκειά τους αυτή είναι οι διδακτικές τους ικανότητες, οι εγκυκλοπαιδικές τους 

γνώσεις και η ενηµέρωσή τους. Η συσχέτιση των παραγόντων αυτών µε τη διάρκεια 

των βασικών σπουδών των νηπιαγωγών δεν παρουσίασε καµία σηµαντικότητα. 

 Το ίδιο αποτέλεσµα παρατηρείται και για τις απόψεις του δείγµατος που 

αναφέρονται στην εφαρµογή του νέου διαθεµατικού προγράµµατος σε νήπια και 

προνήπια.   

Στη συνέχεια εξετάζουµε αν οι διάρκεια των βασικών σπουδών του δείγµατος 

επηρεάζει τις απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε τους παράγοντες που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη πριν τη γενικευµένη εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. στο νηπιαγωγείο. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι η πειραµατική εφαρµογή του προγράµµατος, η ενηµέρωση 
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των νηπιαγωγών και η έκδοση υποστηρικτικού υλικού µε βάση τη διαθεµατική 

προσέγγιση. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 6.15: Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (S) των απαντήσεων των 

υποκειµένων όσον αφορά τις απαραίτητες ενέργειες πριν τη γενικευµένη 

εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. στο νηπιαγωγείο ως προς τη διάρκεια των βασικών 

τους σπουδών 

 

 
 

∆ιάρκεια βασικών σπουδών των υποκειµένων 

 
 

Σχολές Νηπιαγωγών 
1ετούς φοίτησης 

 
 

Σχολές νηπιαγωγών 
2ετούς φοίτησης 

 
 

Παιδαγωγικό 
Τµήµα Νηπιαγωγών 

4ετούς φοίτησης. 

 
 
 
 

Απαραίτητες ενέργειες 
πριν τη γενικευµένη 

εφαρµογή του 
∆.Ε.Π.Π.Σ.  

 
 

 
N 

 
M 

 
S 

 
N 

 
M 

 
S 

 
N 

 
M 

 
S 

 
 
 

f 

 
 
 

 
 

 
 
 
Πειραµατική 
εφαρµογή 

προγράµµατος 
 

 
 
 

6 
 

 
 
 

2 
 

 
 
 
0,89 
 

 
 
 

64 
 

 
 
 
1,66 
 

 
 
 
0,62 
 

 
 
 

46 
 

 
 
 
1,59 
 

 
 
 
0,69 
 

 
 
 

1,047 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ενηµέρωση 
νηπιαγωγών 

 

 
 
 

6 
 
 

 
 
 
1,67 
 
 

 
 
 
0,82 
 
 

 
 
 

64 
 
 

 
 
 
1,45 
 
 

 
 
 
0,56 
 
 

 
 
 

46 
 
 

 
 
 
1,24 
 
 

 
 
 
0,43 
 
 

 
 
 

3,129* 

 
 

 
 

 

 
 

Έκδοση 
υποστηρικτικού 

υλικού 
 

 
 
 

6 

 
 
 
1,33 

 
 
 
0,82 

 
 
 

64 

 
 
 
1,41 

 
 
 
0,58 

 
 
 

46 

 
 
 
1,15 

 
 
 
0,36 

 
 
 

3,191* 

   df=2,113 *p<.05               **p<.01                        ***p<.001    

  

  Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα οι Μ.Ο. των απαντήσεων των 

υποκειµένων βρίσκονται ανάµεσα στο 1=συµφωνώ απολύτως και 2=συµφωνώ. Ο πιο 

χαµηλός Μ.Ο εµφανίζεται στην έκδοση υποστηρικτικού υλικού και συγκεκριµένα 

στους αποφοίτους των Παιδαγωγικών Τµηµάτων Νηπιαγωγών 4ετούς φοίτησης. 

(Μ.Ο=1,1,5). Στατιστικά σηµαντική διαφορά φαίνεται να υπάρχει και στην 

ενηµέρωση των νηπιαγωγών, µε f(2,113)=3,129 και p=.048. Η διαφορά εντοπίζεται 
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ανάµεσα στους αποφοίτους Σχολών Νηπιαγωγών 1ετούς φοίτησης και στους 

αποφοίτους Σχολών Νηπιαγωγών 2ετούς φοίτησης. Επίσης στατιστικά σηµαντική 

διαφορά σηµειώνεται και στην έκδοση υποστηρικτικού υλικού για το νέο πρόγραµµα 

µε f(2,113)=3,191 και p=.045. Η διαφορά εδώ εντοπίζεται ανάµεσα στους 

αποφοίτους των Σχολών Νηπιαγωγών 2ετούς φοίτησης και στους αποφοίτους των 

Παιδαγωγικών Τµηµάτων Νηπιαγωγών 4ετούς φοίτησης.  

 Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι οι σπουδές των υποκειµένων της 

έρευνάς µας δεν επηρεάζουν τις απόψεις τους σχετικά µε τη δοµή και της εφαρµογή 

του ∆.Ε.Π.Π.Σ. Κατά συνέπεια η υπόθεση 1Γ της παρούσας ερευνητικής εργασίας 

δεν επαληθεύεται παρά µόνο ως προς τις απαραίτητες ενέργειες πριν τη γενικευµένη 

εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ.   

 

 

 6.2.2 Η επιµόρφωση του δείγµατος 

 

 Η επιµόρφωση του δείγµατος είναι ο δεύτερος παράγοντας που λαµβάνεται 

υπόψη για την εξέταση των απαντήσεων των υποκειµένων που αποτέλεσαν το δείγµα 

της έρευνάς µας. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση είναι 

τα ακόλουθα. 

 

 

 6.2.2.1  Η επιµόρφωση των νηπιαγωγών και οι απόψεις τους σχετικά µε την 

εφαρµογή της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης και τις επιδράσεις της σε µαθητές / 

νήπια, παιδαγωγική διαδικασία, νηπιαγωγό.  

 

  

Στη συνέχεια εξετάζεται η σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην επιµόρφωση των 

υποκειµένων και στις απόψεις τους σχετικά µε την εφαρµογή της ∆ιαθεµατικής 

Προσέγγισης και τις επιδράσεις της σε νήπια, παιδαγωγική διαδικασία και 

νηπιαγωγό. Όπως προκύπτει από τη στατιστική ανάλυση η επιµόρφωση των 

νηπιαγωγών που αποτέλεσαν το δείγµα της έρευνάς µας δεν επηρεάζει τις απόψεις 

τους σχετικά µε την επίδραση της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης στα νήπια. 

 Το ίδιο αποτέλεσµα εµφανίζεται και όσον αφορά τις απόψεις τους σχετικά µε 

την επίδραση της νέας µεθόδου στη διδασκαλία. Και σε αυτήν δε φαίνεται να υπάρχει 
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συσχέτιση ανάµεσα στην επιµόρφωση των νηπιαγωγών και στις απόψεις τους σχετικά 

µε την επίδραση της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης στη διδασκαλία. 

 Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνάς µας προκύπτει 

επίσης ότι η επιµόρφωση που έχουν λάβει οι νηπιαγωγοί δεν επηρεάζει τις απόψεις 

τους σχετικά µε την επίδραση της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης στους νηπιαγωγούς.  

Κατά συνέπεια η υπόθεση 2Α της έρευνάς µας που δηλώνει ότι η επιµόρφωση 

των νηπιαγωγών επηρεάζει τις απόψεις τους σχετικά µε την εφαρµογή της 

∆ιαθεµατικής Προσέγγισης και την επίδρασή της σε µαθητές – νήπια, διδασκαλία και 

νηπιαγωγούς δεν επαληθεύεται.  

 

 

 

 6.2.2.2.  Η επιµόρφωση και η προτίµηση των νηπιαγωγών για τη µορφή 

διαθεµατικής προσέγγισης που εφαρµόζουν στο νηπιαγωγείο τους.  

 

 Στην έρευνά µας εξετάσαµε τη µορφή ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης που 

προτιµούν να εφαρµόζουν οι νηπιαγωγοί του δείγµατός µας.  

Από τη στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι η επιµόρφωση των υποκειµένων 

της έρευνάς µας δεν επηρεάζει την προτίµηση τους για τη µορφή ∆ιαθεµατικής 

Προσέγγισης που εφαρµόζουν στο νηπιαγωγείο τους. Κατά συνέπεια δεν 

επαληθεύεται η υπόθεση 2Β της παρούσας ερευνητικής εργασίας. 

 

 

 

 6.2.2.3.  Η επιµόρφωση και οι απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε τη δοµή και 

την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ.  

 

  

 Συγκεκριµένα από τη στατιστική ανάλυση των απόψεων που αναφέρονται στη 

σύγκριση της δοµής  του αναλυτικού προγράµµατος του 1989 και του ∆.Ε.Π.Π.Σ. που 

προτείνεται από το υπουργείο δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την επιµόρφωση των 

υποκειµένων της έρευνάς µας.  

 Επίσης η επιµόρφωση των νηπιαγωγών του δείγµατος δε φαίνεται να 

επηρεάζει τις απόψεις τους σχετικά µε την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. στο 
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νηπιαγωγείο. Οι απόψεις τους σχετικά µε την ευκολία εφαρµογής των επιµέρους 

προγραµµάτων του ∆.Ε.Π.Π.Σ. δε φαίνεται να επηρεάζονται από την επιµόρφωση 

των υποκειµένων.  

Το ίδιο αποτέλεσµα προκύπτει και από τη συσχέτιση της επιµόρφωσης των 

νηπιαγωγών του δείγµατος µε τις απόψεις τους σχετικά µε   τους αρνητικούς 

παράγοντες για την εφαρµογή του νέου διαθεµατικού προγράµµατος.  

Οι απόψεις των νηπιαγωγών για την επάρκειά τους να εφαρµόσουν το 

∆ιαθεµατικό Πρόγραµµα δε φαίνεται να σχετίζεται µε την επιµόρφωση που έχουν 

λάβει. 

Οµοίως οι απόψεις τους σχετικά µε την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. σε νήπια 

και προνήπια δεν επηρεάζονται από την επιµόρφωση των νηπιαγωγών. 

 Τέλος από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνάς µας προκύπτει 

ότι η επιµόρφωση των νηπιαγωγών δεν ασκεί καµία επίδραση στις απόψεις τους 

σχετικά µε τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από τη γενικευµένη 

εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. στο χώρο του νηπιαγωγείου. Οι παράγοντες αυτοί είναι η 

επιµόρφωση, η πειραµατική εφαρµογή και η έκδοση υποστηρικτικού υλικού.  

 Από τα παραπάνω αποτελέσµατα προκύπτει ότι η επιµόρφωση των 

υποκειµένων του δείγµατος δεν επηρεάζει τις απόψεις τους σχετικά µε τη δοµή και 

την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. Οπότε η ερευνητική µας υπόθεση 2Γ δεν 

επαληθεύεται.  
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 6.2.3  Τα έτη διδακτικής υπηρεσίας  

 

 

 Ο τρίτος κατά σειρά παράγοντας που λαµβάνεται υπόψη στην ανάλυση των 

δεδοµένων της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι τα έτη διδακτικής υπηρεσίας 

των νηπιαγωγών. Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψαν τα ακόλουθα 

αποτελέσµατα. 

 

 

 6.2.3.1. Τα έτη διδακτικής υπηρεσίας των νηπιαγωγών και οι απόψεις τους 

σχετικά µε την εφαρµογή της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης και τις επιδράσεις της 

σε µαθητές / νήπια, παιδαγωγική διαδικασία, νηπιαγωγό. 

 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η σχέση που υπάρχει ανάµεσα στα έτη 

διδακτικής υπηρεσίας των νηπιαγωγών και στις απόψεις τους σχετικά µε την 

εφαρµογή της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης και τις επιδράσεις της σε µαθητές / νήπια, 

παιδαγωγική διαδικασία, νηπιαγωγό. Από τη στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι δεν 

υπάρχει σχέση ανάµεσα στα έτη διδακτικής υπηρεσίας των νηπιαγωγών και στις 

απόψεις τους σχετικά µε την εφαρµογή της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης στα νήπια.

 Επίσης τα έτη διδακτικής υπηρεσίας των νηπιαγωγών δεν φάνηκε να 

επηρεάζουν τις απόψεις τους σχετικά µε την εφαρµογή της ∆ιαθεµατικής 

Προσέγγισης και την επίδρασή της στην παιδαγωγική διαδικασία Αντίθετα, όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, είναι εµφανής ο συσχετισµός ανάµεσα στα έτη 

διδακτικής υπηρεσίας των νηπιαγωγών που αποτέλεσαν το δείγµα της έρευνάς µας 

και στις απόψεις τους σχετικά µε την επίδραση της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης σε 

αυτές τις ίδιες.  
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Πίνακας 6.16: Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (S) των απαντήσεων των 

υποκειµένων όσων αφορά τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η 

επιτυχία της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης στο νηπιαγωγείο ως προς τα έτη 

διδακτικής τους υπηρεσίας 

 
Έτη διδακτικής υπηρεσίας των νηπιαγωγών 

1 - 10 
 

11 – 20 
 

21 – 30 
 

30+ 

 
 

Παράγοντες επιτυχίας της 

∆ιαθεµατικής Προσέγγισης 
 
Ν 

 
Μ 

 
S 

 
N 

 
M 

 
S 

 
N 

 
M 

 
S 

 
N 

 
M 

 
S 

 
 

 
 
 

f 

 
 

 
∆ιδακτικές 
ικανότητες / 
ευελιξία 

νηπιαγωγών 
 

68 1,93 0,7 22 1,95 0,9 23 1,91 0,67 3 2 0 0,022 

 
 

 
Εγκυκλοπαιδικές 

γνώσεις 
νηπιαγωγών 

 

68 2,51 1,01 22 2,32 0,72 23 2,39 0,78 3 3 1 0,637 

 
 

 
Ενηµέρωση / 
επιµόρφωση 
νηπιαγωγών 

68 1,75 0,78 22 1,55 0,6 23 2 0,9 3 3 1 3,739* 

 
 

 
Υλικοτεχνική 
υποδοµή 

νηπιαγωγείου 

 

 
68 

 

 
1,99 

 

 
0,89 

 

 
22 

 

 
1,73 

 

 
0,70 

 

 
23 

 

 
2,09 

 

 
0,85 

 

 
3 

 

 
3,67 

 

 
0,58 

 

 
4,750* 

 
 

 
Γενίκευση 
ολοήµερου 

νηπιαγωγείου 

 

 
68 

 

 
2,62 

 

 
0,88 

 

 
22 

 

 
2,68 

 

 
0,95 

 

 
23 

 

 
3,17 

 

 
1,03 

 

 
3 

 

 
3,33 

 

 
0,58 

 

 
2,536* 

 
 

 
Συνεργασία γονέων 

 

 
68 

 

 
1,72 

 

 
0,73 

 

 
22 

 

 
1,77 

 

 
0,87 

 

 
23 

 

 
1,87 

 

 
0,81 

 

 
3 

 

 
3,33 

 

 
0,58 

 

 
4,251* 

    df=3,112                          *p<.05               **p<.01                        ***p<.001    

 

 Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα οι µέσοι όροι των απαντήσεων των 

υποκειµένων σε όλα τα υποερωτήµατα της ερώτησης 3, ανάλογα µε τα έτη υπηρεσίας 

τους, κυµαίνεται µεταξύ 2 και 3 (συµφωνώ και δεν είµαι βέβαιος, η). Συγκεκριµένα 

όλα τα υποκείµενα της έρευνάς µας, ανάλογα µε τα έτη υπηρεσίας τους, συµφωνούν 

ότι η επιτυχία της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης στο νηπιαγωγείο εξαρτάται από τις 
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διδακτικές ικανότητες και την ευελιξία των νηπιαγωγών, αλλά και από τις 

εγκυκλοπαιδικές τους γνώσεις.    

 Επίσης από τη στατιστική ανάλυση φαίνεται να είναι σηµαντική η σχέση 

ανάµεσα στα έτη υπηρεσίας των νηπιαγωγών και στην άποψη ότι η ενηµέρωση / 

επιµόρφωσή τους  είναι σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχία της ∆ιαθεµατικής 

προσέγγισης στο νηπιαγωγείο (f (2,112)=3,739 και p=0,013). Η διαφορά εντοπίζεται 

ανάµεσα στους νηπιαγωγούς που έχουν υπηρεσία 1–10 χρόνια και 11-20 χρόνια και 

σε αυτούς που έχουν υπηρεσία 30+ χρόνια, µε εκείνους που έχουν περισσότερα 

χρόνια να εµφανίζουν µικρότερο βαθµό συµφωνίας. Εξίσου σηµαντική φαίνεται να 

είναι η σχέση ανάµεσα στα έτη υπηρεσίας των νηπιαγωγών και στην άποψή τους ότι 

η υλικοτεχνική υποδοµή του νηπιαγωγείου και η γενίκευση του ολοήµερου 

νηπιαγωγείου είναι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η επιτυχία της 

∆ιαθεµατικής Προσέγγισης στο νηπιαγωγείο (f (2,112)=4,750 και p=0,004 και 

f(2,112)=2,536 και p=0,06 αντίστοιχα). Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδοµή του 

νηπιαγωγείου η διαφορά εντοπίζεται ανάµεσα στους νηπιαγωγούς που έχουν 

υπηρεσία 30+ χρόνια και σε αυτούς που ανήκουν στις 3 άλλες κατηγορίες, µε 

εκείνους που έχουν 11-20 χρόνια να εµφανίζουν το µεγαλύτερο βαθµό συµφωνίας, 

ενώ όσον αφορά τη γενίκευση του ολοήµερου νηπιαγωγείου η διαφορά βρίσκεται 

ανάµεσα στα υποκείµενα που έχουν έτη υπηρεσίας 1-10 χρόνια και σε αυτά που 

έχουν έτη υπηρεσίας 21-30 χρόνια, µε εκείνους που έχουν 1-10 χρόνια να συµφωνούν 

περισσότερο.  Τέλος και η συνεργασία µε τους γονείς προκύπτει σηµαντική µετά το 

συσχετισµό της µε τα έτη υπηρεσίας των νηπιαγωγών µε f(2,112)=4,251 και p=0,007. 

Η διαφορά βρίσκεται µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν υπηρεσία 30+ χρόνια και 

αυτών που έχουν υπηρεσία 1-30 χρόνια. Με αυτόν τον παράγοντα συµφωνούν 

περισσότερο οι νηπιαγωγοί που έχουν 1-10 χρόνια διδακτικής υπηρεσίας. 

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η υπόθεση 3Α της παρούσας ερευνητικής 

εργασίας, που υποστηρίζει ότι τα έτη υπηρεσίας των νηπιαγωγών επηρεάζουν τις 

απόψεις τους σχετικά µε την εφαρµογή της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης και τις 

επιδράσεις της σε µαθητές / νήπια, παιδαγωγική διαδικασία, νηπιαγωγό δεν 

επαληθεύεται. Μόνο όσον αφορά τις απόψεις των υποκειµένων για τους παράγοντες 

που επηρεάζουν την επιτυχία της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης στο Νηπιαγωγείο 

εντοπίζονται διαφορές µεταξύ των πολύ έµπειρων (30+ έτη υπηρεσίας) και εκείνων 

µε λιγότερα έτη υπηρεσίας, αλλά αυτές µπορεί να προκύπτουν από συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά του δείγµατος (Ν=3 για νηπιαγωγούς µε 30+ έτη υπηρεσίας). ∆εν 
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ισχύουν για όλους τους παράγοντες και αφορούν µόνο µία διάσταση της 

παιδαγωγικής διαδικασίας.  

 

 

 6.2.3.2.  Τα έτη υπηρεσίας των νηπιαγωγών και η προτίµησή τους  για τη µορφή 

διαθεµατικής προσέγγισης που εφαρµόζουν στο νηπιαγωγείο τους.  

 

  

 Από τη στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι τα έτη υπηρεσίας των νηπιαγωγών 

δεν επηρεάζουν την προτίµηση τους για τη µορφή ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης που 

εφαρµόζουν στο νηπιαγωγείο τους. Κατά συνέπεια δεν επαληθεύεται η υπόθεση 3Β 

της παρούσας ερευνητικής εργασίας. 

 

 

 

 6.2.3.3.  Τα έτη υπηρεσίας  και οι απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε τη δοµή 

και την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ.  

 

  

 Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνάς µας έδειξε ότι τα έτη 

υπηρεσίας των νηπιαγωγών, που αποτελούν τον τρίτο κατά σειρά παράγοντα µε τον 

οποίο συσχετίζουµε τα αποτελέσµατά µας, δεν ασκούν καµία επίδραση στις απόψεις 

των υποκειµένων σχετικά µε τη δοµή του Α.Π.’ 89 και του ∆.Ε.Π.Π.Σ. για το 

νηπιαγωγείο.  

Το ίδιο ισχύει και για τις απόψεις τους , που αναφέρονται στην εφαρµογή των 

επιµέρους προγραµµάτων του ∆.Ε.Π.Π.Σ.  

 Επίσης τα έτη υπηρεσίας των νηπιαγωγών, που κυµαίνονται από 1 έως 30+, δε 

φαίνεται να επηρεάζουν τις απόψεις τους σχετικά µε τους αρνητικούς παράγοντες για 

την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. στο νηπιαγωγείο. 

 Στη συνέχεια εξετάζουµε τις απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε την 

επάρκεια των ικανοτήτων τους για την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ  και σχετικά µε την 

ηλικία στην οποία είναι πιο εύκολη η εφαρµογή του και τις συσχετίζουµε µε τα έτη 

υπηρεσίας τους. Όµως και σε αυτή την περίπτωση δεν έχουµε καµία επίδραση των 

ετών υπηρεσίας στη διαµόρφωση των απόψεών τους. 
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 Τέλος τα έτη υπηρεσίας των νηπιαγωγών δεν επηρεάζουν τις απόψεις τους για 

τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη πριν από τη γενικευµένη 

εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. στο νηπιαγωγείο. 

 Κατά συνέπεια λοιπόν η ερευνητική µας υπόθεση 3Γ, που αναφέρει ότι τα έτη 

υπηρεσίας των νηπιαγωγών επηρεάζουν τις απόψεις τους σχετικά µε τη δοµή και την 

εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. στο νηπιαγωγείο, δεν επαληθεύεται.  

 

 

 

 6.2.4  Η παρακολούθηση σεµιναρίων ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης 

 

 Ο τέταρτος και τελευταίος παράγοντας µε τον οποίο συσχετίζουµε τα 

δεδοµένα της έρευνάς µας είναι η παρακολούθηση ή όχι σεµιναρίων ∆ιαθεµατικής 

Προσέγγισης από τα υποκείµενα της έρευνάς µας. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν 

είναι τα ακόλουθα.  

 

 

 6.2.4.1. Η παρακολούθηση σεµιναρίων ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης από τις 

νηπιαγωγούς και οι απόψεις τους σχετικά µε την εφαρµογή της ∆ιαθεµατικής 

Προσέγγισης και τις επιδράσεις της σε µαθητές / νήπια, παιδαγωγική 

διαδικασία, νηπιαγωγό. 

 

 

 Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζουµε τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην 

παρακολούθηση από τις νηπιαγωγούς σεµινάρια ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης και στις 

απόψεις τους σχετικά µε την εφαρµογή της συγκεκριµένης προσέγγισης και τις 

επιδράσεις της σε µαθητές / νήπια, παιδαγωγική διαδικασία, νηπιαγωγό. Από τη 

στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνάς µας προέκυψαν τα ακόλουθα 

αποτελέσµατα.  

 Η παρακολούθηση σεµιναρίων ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης δεν επηρεάζει τις 

απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε τις επιδράσεις της συγκεκριµένης προσέγγισης 

στα νήπια. Αντιθέτως, η παρακολούθηση των σεµιναρίων αυτών επηρεάζει τις 

απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε τις επιδράσεις της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης 

στην παιδαγωγική διαδικασία, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα.  
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Πίνακας 6.17: Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (S) των απαντήσεων των 

υποκειµένων όσων αφορά τις επιδράσεις της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης στη 

µαθησιακή διαδικασία σε σχέση µε την παρακολούθηση σεµιναρίων 

∆ιαθεµατικής Προσέγγισης.  

 
Παρακολούθηση σεµιναρίων ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Επιδράσεις 

∆ιαθεµατικής 

Προσέγγισης στη 

µαθησιακή διαδικασία 

 

N M S N M S 

f 

 

 

Μεγιστοποίηση 
προσφοράς 
νηπιαγωγείου 

 

 
 

77 
 

 
 

2,42 
 

 
 

0,91 
 

 
 

38 
 

 
 

2,55 
 

 
 

0,69 
 

 
 

4.187* 

 

 

 

 

Καλύτερη 
αξιοποίηση 
πορισµάτων 

Ψυχολογίας της 
µάθησης 

 

77 
 

2.55 
 

0.82 
 

38 
 

2.66 
 

0.63 
 

5.587* 

 

 

 

 
Σχολειοποίηση 
νηπιαγωγείου 

 
 

77 
 

3.10 

 

1.10 

 
38 
 

2.95 
 

0.73 

 

7.889* 

 

 

 

 
 

Εντατικοποίηση 
προσπάθειας και 
προετοιµασίας 
νηπιαγωγών 

 
 

77 
 

2.31 
 

0.96 
 

38 
 

2.58 
 

0.98 
 

0.109 
 

 df 2A=113,94.4, df 2B=113,93.4,df 2Γ=113,102.7, df 2∆=113,72.9     *p<.05      **p<.01                ***p<.001    
 Μελετώντας τον πίνακα παρατηρούµε ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές 

στους µέσους όρους των απαντήσεων των υποκειµένων που είτε έχουν 

παρακολουθήσει σεµινάρια ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης είτε δεν έχουν. Οι µέσοι όροι 

των απαντήσεων τους στα επιµέρους ερωτήµατα της ερώτησης 2 κυµαίνονται µεταξύ 

του 2 ( συµφωνώ) και του 3 (δεν είµαι βέβαιος, -η).  

 Συγκεκριµένα και οι νηπιαγωγοί που έχουν παρακολουθήσει σεµινάρια 

∆ιαθεµατικής Προσέγγισης και οι νηπιαγωγοί που δεν έχουν συµφωνούν ότι η 
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∆ιαθεµατική Προσέγγιση οδηγεί στη µεγιστοποίηση της προσφοράς του 

νηπιαγωγείου και στην καλύτερη αξιοποίηση των πορισµάτων της Ψυχολογίας της 

µάθησης. Επίσης και οι δύο οµάδες υποκειµένων δεν είναι βέβαιες για το αν η νέα 

προσέγγιση οδηγεί στη σχολειοποίηση του νηπιαγωγείου, όµως συµφωνούν ότι 

πρέπει να εντατικοποιήσουν την προσπάθεια και την προετοιµασία τους προκειµένου 

να εφαρµόσουν τη νέα µέθοδο.  

 

 

 6.2.4.2 Η παρακολούθηση σεµιναρίων διαθεµατικής προσέγγισης από τις 

νηπιαγωγούς και η προτίµησή τους  για τη µορφή διαθεµατικής προσέγγισης 

που εφαρµόζουν στο νηπιαγωγείο τους.  

 

 

 Όπως έχουµε αναφέρει σε προηγούµενο κεφάλαιο, διερευνούµε τη µορφή 

∆ιαθεµατικής Προσέγγισης που προτιµούν να εφαρµόζουν οι νηπιαγωγοί στην τάξη 

τους.  

 Οι µορφές ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης που διερευνούµε είναι η Ενιαία 

Συγκεντρωτική ∆ιδασκαλία, η µέθοδος των Σχεδίων Εργασίας (µέθοδος Project) και 

το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο. Από τη 

στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι η παρακολούθηση σεµιναρίων διαθεµατικής 

προσέγγισης δεν επηρεάζει την προτίµηση των νηπιαγωγών για τη µορφή 

διαθεµατικής προσέγγισης που εφαρµόζουν στο νηπιαγωγείο τους. Κατά συνέπεια η 

ερευνητική µας υπόθεση 4Β δεν επαληθεύεται.  
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 6.2.4.3. Η παρακολούθηση σεµιναρίων ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης  και οι 

απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε τη δοµή και την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. 

 

 

 Σε αυτό το κεφάλαιο επιχειρούµε να διαπιστώσουµε αν η παρακολούθηση 

σεµιναρίων διαθεµατικής προσέγγισης επηρεάζει τις απόψεις των νηπιαγωγών 

σχετικά µε τη δοµή και την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ.  

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας φαίνεται ότι δεν 

υπάρχει σχέση ανάµεσα στην παρακολούθηση σεµιναρίων διαθεµατικής προσέγγισης 

και στις απόψεις των νηπιαγωγών για τη δοµή του νέου διαθεµατικού προγράµµατος.     

Οι απόψεις των νηπιαγωγών για την εφαρµογή των επιµέρους προγραµµάτων 

του νέου διαθεµατικού προγράµµατος και για τους αρνητικούς παράγοντες που 

δυσχεραίνουν την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. δε φαίνεται να επηρεάζονται στατιστικά 

από την παρακολούθηση σεµιναρίων διαθεµατικής προσέγγισης. Το ίδιο συµβαίνει 

και µε τις απόψεις τους σχετικά µε την επάρκειά τους να εφαρµόσουν το ∆.Ε.Π.Π.Σ.  

Οι απόψεις τους σχετικά µε την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. σε νήπια και 

προνήπια και µε τους παράγοντες που κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν υπόψη πριν 

από τη γενικευµένη εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. στο χώρο του νηπιαγωγείου δεν 

επηρεάζονται από την παρακολούθηση σεµιναρίων ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης από 

τις νηπιαγωγούς.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ερευνητική µας υπόθεση 4Γ, που 

υποστηρίζει ότι η παρακολούθηση σεµιναρίων ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης επηρεάζει 

τις απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε τη δοµή και της εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ., 

δεν επαληθεύεται.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

194

 

Κεφάλαιο 7 

 

Ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

 

 Στο κεφάλαιο που ακολουθεί επιχειρείται η ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων της παρούσας ερευνητικής εργασίας, όπως προέκυψαν από τη 

στατιστική ανάλυση. Η ερµηνεία είναι η ακόλουθη. Στο κεφάλαιο 7.2 παρατίθεται η 

ερµηνεία των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από το συσχετισµό των απόψεων των 

νηπιαγωγών µε τους εξής παράγοντες: σπουδές, επιµόρφωση, έτη υπηρεσίας και 

παρακολούθηση σεµιναρίων διαθεµατικής προσέγγισης.  

 

 

 

 7.1. Οι απόψεις των νηπιαγωγών για την επίδραση της ∆ιαθεµατικής 

Προσέγγισης σε νήπια, παιδαγωγική διαδικασία, νηπιαγωγούς, για τη µορφή 

∆ιαθεµατικής Προσέγγισης που προτιµούν να εφαρµόζουν και για τη δοµή κι 

εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ.  

 

 Συγκεκριµένα στο κεφάλαιο 7.1 ερµηνεύονται τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν για τις απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε την επίδραση της 

∆ιαθεµατικής Προσέγγισης σε νήπια, παιδαγωγική διαδικασία, νηπιαγωγούς, σχετικά 

µε τη µορφή ∆ιαθεµατικής προσέγγισης που προτιµούν να εφαρµόζουν στην τάξη 

τους και σχετικά µε τη δοµή και την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. 
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 7.1.1  Η εφαρµογή της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης και οι επιδράσεις της σε 

µαθητές/νήπια, παιδαγωγική διαδικασία, νηπιαγωγό.   

 

 Όπως έχουµε αναφέρει σε προηγούµενο κεφάλαιο, στην έρευνά µας 

εξετάζουµε τις απόψεις των νηπιαγωγών για την επίδραση της ∆ιαθεµατικής 

Προσέγγισης στα νήπια. Κάποιες από τις επιδράσεις που αναφέρονται είναι η 

ανάπτυξη της δηµιουργικής τους ικανότητας, η κατάκτηση γνώσεων, η ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης και η ενεργοποίηση του µαθητικού ενδιαφέροντος. Τα υποκείµενα 

της έρευνάς µας φαίνεται να συµφωνούν σε ποσοστό πάνω από 70% µε αυτούς τους 

παράγοντες, γεγονός που ίσως δείχνει ότι έχουν ανάγκη από καινοτόµα προγράµµατα, 

τα οποία θα βοηθήσουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Η ∆ιαθεµατική 

Προσέγγιση είναι κάτι νέο για αυτούς και πιστεύουν ότι θα έχει θετικές επιδράσεις 

στα νήπια.  

Το πιο υψηλό ποσοστό αβεβαιότητας, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.1 

παρουσιάζει η κοινωνική ένταξη. Αυτό πιθανόν συµβαίνει γιατί η νέα προσέγγιση, 

όπως εκφράζεται µέσα από το ∆.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο, δε δίνει µεγάλη 

έµφαση στο παιχνίδι,149 που αποτελεί κυρίαρχο µέσο για την κοινωνική ένταξη των 

µαθητών. Επίσης είναι χαρακτηριστική η πολιτισµική ανοµοιογένεια των ελληνικών 

σχολείων και συγκεκριµένα των νηπιαγωγείων,150 όποτε οι νηπιαγωγοί δεν είναι 

βέβαιοι για τη συµβολή της νέας προσέγγισης στην κοινωνική ένταξη των νηπίων. 

Η επίδραση της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης στην παιδαγωγική διαδικασία 

προσεγγίζεται µέσω της µεγιστοποίηση της προσφοράς του νηπιαγωγείου στο παιδί, 

της σχολειοποίησης του νηπιαγωγείου και της εντατικοποίησης της προετοιµασίας 

και της προσπάθειας των νηπιαγωγών. Για τους τρεις προαναφερθέντες παράγοντες ο 

βαθµός αβεβαιότητας των υποκειµένων, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.2, είναι 

µεγαλύτερος από αυτόν της συµφωνίας και τις ασυµφωνίας. Αυτό πιθανόν συµβαίνει 

γιατί οι νηπιαγωγοί δεν έχουν ενηµερωθεί επαρκώς για τη ∆ιαθεµατική Προσέγγιση 

και πιστεύουν ότι αυτή εστιάζει περισσότερο στην απόκτηση ακαδηµαϊκών γνώσεων 

από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, µε άµεση συνέπεια τη σχολειοποίηση του 

                                                 
149 Κιτσαράς, Γ. (2004). Προγράµµατα. ∆ιδακτική Μεθοδολογία Προσχολικής Αγωγής. Αθήνα: του 
ιδίου, σελ. 147. 
150 Μάγος, Κ. (2002). Ο µακρύς δρόµος της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 
τευχ.26, σελ.12. Ντολιοπούλου, Ε. (2003).Σύγχρονα προγράµµατα για παιδιά προσχολικής ηλικίας. 
Αθήνα: Τυποθήτω, σελ.295.  
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νηπιαγωγείου. Επίσης, έχοντας συνηθίσει να διδάσκουν σύµφωνα µε το αναλυτικό 

πρόγραµµα του 1989, δεν ξέρουν αν το ∆.Ε.Π.Π.Σ., που στηρίζεται στη ∆ιαθεµατική 

Προσέγγιση, θα οδηγήσει στη µεγιστοποίηση της προσφοράς του νηπιαγωγείου.  

Για να διαπιστωθεί η επίδραση της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης στις 

νηπιαγωγούς ελέγχονται στην έρευνά µας οι ακόλουθοι παράγοντες: η 

ενηµέρωση/επιµόρφωση των νηπιαγωγών, οι εγκυκλοπαιδικές τους γνώσεις, οι 

διδακτικές τους ικανότητες και η ευελιξία τους, η γενίκευση του ολοήµερου 

νηπιαγωγείου κ.α. Όπως προέκυψε από τη στατιστική ανάλυση το 51,7% των 

νηπιαγωγών του δείγµατος δεν είναι βέβαιο ότι οι εγκυκλοπαιδικές του γνώσεις 

επαρκούν για την εφαρµογή της διαθεµατικής προσέγγισης. Αυτό συµβαίνει πιθανόν 

επειδή δεν έχουν λάβει ικανοποιητική ενηµέρωση πάνω στη νέα προσέγγιση και για 

αυτό δε γνωρίζουν τι είναι απαραίτητο για την επιτυχή εφαρµογή της. Επίσης η 

ελλιπής επιµόρφωσή τους πάνω στη νέα προσέγγιση φαίνεται από το ότι το 42,2% 

δεν είναι βέβαιο για το αν η ενηµέρωση – επιµόρφωσή του επαρκεί για να την 

εφαρµόσει. Το 45,7% τέλος δεν είναι βέβαιο για το αν η γενίκευση του ολοήµερου 

νηπιαγωγείου θα οδηγήσει στην επιτυχία της διαθεµατικής προσέγγισης. Το γεγονός 

αυτό οφείλεται σε µία γενικότερη δυσπιστία για το θεσµό του ολοήµερου 

νηπιαγωγείου, τουλάχιστον όπως λειτουργεί αυτή τη στιγµή, η εφαρµογή του οποίου 

παρουσιάζει πλεονεκτήµατα αλλά και µειονεκτήµατα. 151  

 

 

 7.1.2. Οι απόψεις των νηπιαγωγών για τη µορφή ∆ιαθεµατικής προσέγγισης που 

προτιµούν να εφαρµόζουν στην τάξη τους.  

 

 

 Οι µορφές ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης που αναφέρονται στην έρευνά µας 

είναι η Ενιαία Συγκεντρωτική ∆ιδασκαλία, η µέθοδος των Σχεδίων Εργασίας 

(µέθοδος Project) και το ∆.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο. Το µεγαλύτερο ποσοστό των 

νηπιαγωγών διαφωνεί µε την εφαρµογή της Ενιαίας Συγκεντρωτικής ∆ιδασκαλίας, 

γεγονός που ίσως να οφείλεται στις δυσκολίες που είχαν αντιµετωπίσει όσες την 

είχαν εφαρµόσει τα προηγούµενα χρόνια. Βέβαια ο βαθµός αβεβαιότητας µε αυτή τη 

µέθοδο είναι ο µικρότερος από όλες τις άλλες, µια και πρόκειται για µία µέθοδο 

                                                 
151 Ντολιοπούλου, Ε.(2002). Σύγχρονες τάσεις της προσχολικής αγωγής. Αθήνα: Τυποθήτω, σελ.235. 
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οικεία για τις νηπιαγωγούς που έχουν τουλάχιστον παρακολουθήσει σχολές 2ετούς 

φοίτησης. Αντίθετα συµφωνούν µε την εφαρµογή της µεθόδου των Σχεδίων Εργασίας 

και αυτό µαρτυράει µάλλον την επιθυµία τους για καινοτοµίες στην εκπαίδευση. 

Επίσης τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στα Project σε επιµορφώσεις 

εκπαιδευτικών, βιβλία, ερευνητικά άρθρα, γεγονός που ασκεί επίδραση στις 

διδακτικές µεθόδους που εφαρµόζουν οι νηπιαγωγοί στις τάξεις τους. Όσων αφορά το 

∆.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο οι νηπιαγωγοί σε ποσοστό 37,1% δεν είναι βέβαιοι ότι 

επιθυµούν την εφαρµογή του. Αυτό ίσως συµβαίνει γιατί δεν έχουν ενηµερωθεί 

επαρκώς πάνω σε αυτό, όποτε δε θεωρούν ότι είναι σε θέση να το εφαρµόσουν.   

 

 

 7.1.3. Οι απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε τη δοµή και την εφαρµογή του 

∆.Ε.Π.Π.Σ.  

 

 

 Στον Πίνακα 6.8 της εργασίας µας εµφανίζονται οι απόψεις των νηπιαγωγών 

για τη δοµή του Α.Π’89 και του ∆.Ε.Π.Π.Σ. Το 53,4% των νηπιαγωγών του δείγµατος 

δεν είναι βέβαιο για το αν η δοµή του Α.Π’89 είναι πιο αποτελεσµατική στην 

οργάνωση της διδασκαλίας από τη δοµή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. Αυτό µάλλον συµβαίνει 

γιατί οι νηπιαγωγοί επιθυµούν το καινούριο και για αυτό το λόγο αρχίζουν να 

αµφισβητούν την αποτελεσµατικότητα του ισχύοντος προγράµµατος.  Βέβαια η 

έρευνα του Κιτσαρά. Γ. (2002) έδειξε ότι το ΑΠ.’89 , παρά τις απαιτήσεις του, δε 

δηµιουργεί έντονα διδακτικά προβλήµατα.152  

Οι απόψεις των νηπιαγωγών για την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. φαίνονται 

στους Πίνακες 6.10-6.14 του κεφαλαίου 6.1. Συγκεκριµένα στον πίνακα 10 

εκφράζονται οι απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε το ποιο από τα επιµέρους 

προγράµµατα του ∆.Ε.Π.Π.Σ. µπορεί να εφαρµοστεί ευκολότερα. Το 70,7% συνολικά 

του δείγµατος συµφωνεί ότι το πρόγραµµα ‘Παιδί και Γλώσσα’ µπορεί εύκολα να 

εφαρµοστεί στο χώρο του νηπιαγωγείου, ενώ µόνο το 5,2% συνολικά διαφωνεί µε 

αυτήν την άποψη και αυτό µάλλον γιατί έχουν εξοικειωθεί µε το νέο πρόγραµµα για 

τη γλώσσα στο νηπιαγωγείο, που ισχύει από το 1999. Επίσης µεγάλος βαθµός 

                                                 
152 Κιτσαράς, Γ. (2002). « ∆ιδακτικά» - µεθοδολογικά προβλήµατα προσχολικής αγωγής. Εµπειρική 
προσέγγιση στα διδακτικά προβλήµατα του νηπιαγωγείου. Στο: Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση. 
(Επιµ. Κούρτη, Ε.) τοµ.γ΄. Αθήνα: Τυποθήτω, σελ. 156. 
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συµφωνίας εµφανίζεται και στο πρόγραµµα ‘Παιδί και Περιβάλλον’, ένα θέµα που 

δουλεύουν εκτενώς οι νηπιαγωγοί και µε το αναλυτικό πρόγραµµα του 1989 

(νοητικός τοµέας).153 Το 31,9% των νηπιαγωγών δεν είναι βέβαιο για την εφαρµογή 

του προγράµµατος ‘Παιδί και Μαθηµατικά’, ίσως γιατί δεν έχουν ενηµερωθεί αρκετά 

πάνω στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. ή γιατί τα µαθηµατικά είναι ένα αντικείµενο που γενικότερα 

δηµιουργεί δυσκολίες, λόγο και της αλλαγής του ρόλου των νηπιαγωγών στη 

διδασκαλία τους.154 Το επιµέρους πρόγραµµα του ∆.Ε.Π.Π.Σ. ‘Παιδί και 

Πληροφορική’ είναι αυτό που εµφανίζει το µεγαλύτερο βαθµό αβεβαιότητας για την 

εφαρµογή του. Αυτό εξηγείται από το φόβο που αισθάνονται οι νηπιαγωγοί του 

δείγµατός µας απέναντι στις νέες τεχνολογίες. 155 

 Στον Πίνακα 6.11 αναφέρονται, όπως έχει προαναφερθεί, οι αρνητικοί 

παράγοντες για την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. στο νηπιαγωγείο. Όλοι οι νηπιαγωγοί 

του δείγµατός µας συµφωνούν ότι η έλλειψη ενηµέρωσής τους, η ασάφεια των 

στόχων του προγράµµατος, η έλλειψη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοµής του 

νηπιαγωγείου και η συνήθεια τους σε παλιές διδακτικές µεθόδους είναι παράγοντες 

που δρουν ανασταλτικά για τη λειτουργία του ∆.Ε.Π.Π.Σ. Οι απαντήσεις τους αυτές 

εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους γενικά για τον τρόπο που το ελληνικό κράτος 

εισάγει αλλαγές στην εκπαίδευση.  

 Στον Πίνακα 6.12 εµφανίζονται οι απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε την 

επάρκειά τους για να εφαρµόσουν το ∆.Ε.Π.Π.Σ. παρατηρούµε ότι δεν είναι βέβαιες 

για τις διδακτικές τους ικανότητες, τις εγκυκλοπαιδικές τους γνώσεις και την 

ενηµέρωσή τους. Το γεγονός αυτό ίσως να οφείλεται στο γενικότερο άγχος που 

αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί µπροστά στις καινοτοµίες στην εκπαίδευση, που τους 

κάνουν να αµφισβητούν ακόµα και τις ικανότητές τους.  

 Τα ίδια αποτελέσµατα προκύπτουν και από τον πίνακα 6.14 της παρούσας 

ερευνητικής εργασίας, που αναφέρεται στους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη πριν από τη γενικευµένη εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. στο χώρο του 

νηπιαγωγείου. Όλοι οι νηπιαγωγοί του δείγµατος συµφωνούν για την πειραµατική 

                                                 
153 Υ.Π.Ε.Π.Θ. – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο. Βιβλίο 
Νηπιαγωγού. Ο.Ε.∆.Β., Αθήνα 1990, σελ. 211. 
154 ∆εσλή, ∆. (2006). Μαθηµατικά στην προσχολική ηλικία. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τευχ.49, σελ. 95.  
155 Βάµβουκας, Μ. & Κανάκης, Ι. (1997). Στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στα Ο/Α µέσα 
διδασκαλίας και µάθησης. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ.25. σελ. 61-85. Κουστουράκης, Γ., 
Παναγιωτακόπουλος, Χ. & Κατσίλης, Γ. (2000). Κοινωνιολογική προσέγγιση του 
αυτοαξιολογούµενου στρες σε δασκάλους εξαιτίας της εισόδου των νέων τεχνολογιών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Η περίπτωση του άγχους για τους υπολογιστές. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 
τ.110, σελ.122-131.   
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εφαρµογή του προγράµµατος και για την έκδοση υποστηρικτικού υλικού, µια και 

γνωρίζουν ότι ένα πρόγραµµα πρέπει να δοκιµαστεί στις τάξεις προσχολικής 

εκπαίδευσης πριν από την υποχρεωτική εφαρµογή του.  Επίσης απαραίτητη κρίνεται 

από τις ίδιες η ενηµέρωσή τους πριν κληθούν να εφαρµόσουν το νέο πρόγραµµα. 

Ακόµα το γεγονός ότι σε µεγάλο ποσοστό, σχεδόν ίσο µε τα υπόλοιπα, συµφωνούν µε 

την πειραµατική εφαρµογή ίσως οφείλεται στο ότι δε θέλουν πειραµατισµούς, αλλά 

δοκιµασµένες διδακτικές προσεγγίσεις.  

 

 

 

 7.2  Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις απόψεις των νηπιαγωγών για την 

επίδραση της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης σε νήπια, παιδαγωγική διαδικασία, 

νηπιαγωγούς, για τη µορφή ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης που προτιµούν να 

εφαρµόζουν και για τη δοµή κι εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ.  

 

 

 Στη συνέχεια παρατίθεται η ερµηνεία των αποτελεσµάτων που 

προέκυψαν από το συσχετισµό των απόψεων των νηπιαγωγών µε τους εξής 

παράγοντες: σπουδές, επιµόρφωση, έτη υπηρεσίας και παρακολούθηση σεµιναρίων 

διαθεµατικής προσέγγισης. Οι απόψεις των νηπιαγωγών σχετίζονταν µε την επίδραση 

της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης σε νήπια, παιδαγωγική διαδικασία, νηπιαγωγούς, µε 

τη µορφή ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης που προτιµούν να εφαρµόζουν και µε τη δοµή 

κι εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ.  

 

 

 7.2.1.  Οι σπουδές του δείγµατος 

 

 Στη συνέχεια θα προσπαθήσουµε να ερµηνεύσουµε τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν από το συσχετισµό των σπουδών του δείγµατος µε τις απόψεις του για 

την επίδραση της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης σε νήπια, παιδαγωγική διαδικασία, 

νηπιαγωγούς, για τη µορφή ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης που προτιµά να εφαρµόζει 

και για τη δοµή κι εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ.  
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 7.2.1.1 Οι σπουδές του δείγµατος και οι απόψεις του για την επίδραση της 

∆ιαθεµατικής Προσέγγισης σε νήπια, παιδαγωγική διαδικασία, νηπιαγωγούς. 

 

 

 Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνάς µας προέκυψε ότι οι 

σπουδές του δείγµατος δεν ασκούν καµία επίδραση στις απόψεις του σχετικά µε την 

επίδραση της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης σε νήπια, παιδαγωγική διαδικασία και 

νηπιαγωγούς. Αυτό αναφέρεται µε λεπτοµέρειες στο κεφάλαιο 6.2.1.1. της παρούσας 

ερευνητικής εργασίας. 

 Λόγω έλλειψης στοιχείων από άλλες έρευνες µε παρόµοιο ή ίδιο περιεχόµενο, 

θα προβούµε σε ερµηνείες στηριγµένες στις προσωπικές µας επαφές µε νηπιαγωγούς, 

που πιθανότατα ερµηνεύουν αυτό το αποτέλεσµα. Οι νηπιαγωγοί του δείγµατος µας 

χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε τη διάρκεια των σπουδών τους: σε 

αυτούς που τελείωσαν Σχολές Νηπιαγωγών 1ετούς φοίτησης, σε αυτούς που 

τελείωσαν Σχολές Νηπιαγωγών 2ετους φοίτησης και σε αυτούς που τελείωσαν 

Παιδαγωγικά Τµήµατα Νηπιαγωγών 4ετούς φοίτησης. Οι µεν απόφοιτοι των σχολών 

1ετούς και 2ετούς φοίτησης διδάχτηκαν την Ενιαία Συγκεντρωτική ∆ιδασκαλία, µία 

µέθοδος ενιαιοποίησης της γνώσης που παρουσιάζει αρκετά κοινά στοιχεία µε τη 

∆ιαθεµατική Προσέγγιση. Για αυτό το λόγο µάλλον πιστεύουν ότι η προσέγγιση αυτή 

είναι κάτι το οικείο. Επίσης οι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τµηµάτων Νηπιαγωγών 

4ετούς φοίτησης έχουν ενηµερωθεί πάνω στις νέες εξελίξεις στην εκπαίδευση και 

είναι περισσότερο εξοικειωµένοι µε τις καινοτοµίες. Ίσως για αυτό το λόγο οι 

απόψεις τους για τη ∆ιαθεµατική Προσέγγιση να µην επηρεάζονται από τις σπουδές 

τους.  
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 7.2.1.2.  Οι σπουδές του δείγµατος και οι απόψεις του για τη µορφή 

∆ιαθεµατικής προσέγγισης που προτιµούν να εφαρµόζουν στην τάξη τους. 

 

 Η ερώτηση 6 του ερωτηµατολογίου της έρευνάς µας εξετάζει τη µορφή 

∆ιαθεµατικής Προσέγγισης που προτιµούν να εφαρµόζουν οι νηπιαγωγοί στην τάξη 

τους. Οι µορφές που αναφέρονται είναι η Ενιαία Συγκεντρωτική ∆ιδασκαλία, η 

µέθοδος των Σχεδίων Εργασίας (µέθοδος Project), το ∆.Ε.Π.Π.Σ. που προτείνεται από 

το υπουργείο, καθώς και καµία µορφή ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης. Από τη 

στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι οι σπουδές του δείγµατος δεν επηρεάζουν τις 

απόψεις για τη µορφή ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης που προτιµούν να εφαρµόζουν 

στην τάξη τους.  

 Το γεγονός αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι οι νηπιαγωγοί δεν έχουν 

ενηµερωθεί επαρκώς για το ∆.Ε.Π.Π.Σ. και τη προσέγγιση Σχεδίων Εργασίας, όποτε 

τα συγχέουν µε την Ενιαία Συγκεντρωτική ∆ιδασκαλία και µέσα στην γενικότερη 

σύγχυση δε γνωρίζουν ακριβώς ποια µέθοδο χρησιµοποιούν. Κατά συνέπεια η 

διάρκεια των σπουδών τους δεν ασκεί καµία επίδραση στις απόψεις τους και στις 

προτιµήσεις τους. Επίσης είναι πιθανό κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να µην 

άκουσαν για τα Project και τις ∆ιαθεµατικές Προσεγγίσεις, ώστε να τα έχουν 

ξεκάθαρα σο µυαλό τους και είναι φυσικό να µπερδεύονται ένεκα ελλιπούς 

ενηµέρωσης. Η έρευνα στα προγράµµατα σπουδών τους θα µπορούσε να δείξει τη 

βασιµότητα της παραπάνω ερµηνείας.   

 

 

 

 7.2.1.3.  Οι σπουδές του δείγµατος και οι απόψεις τους για τη δοµή και την 

εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ.  

 

 Φάνηκε από τη στατιστική µας ανάλυση ότι οι σπουδές του δείγµατος δεν 

επηρεάζουν τις απόψεις του σχετικά µε τη δοµή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. Συγκεκριµένα οι 

απόψεις τους σχετικά µε τη σύγκριση της δοµής του αναλυτικού προγράµµατος του 

1989 (τοµέας, ενότητα, επιµέρους ενότητα, στόχος, δραστηριότητες) και της δοµής  

του ∆.Ε.Π.Π.Σ. (επιδιώξεις, ενδεικτικές δραστηριότητες, θεµελιώδεις έννοιες 

διαθεµατικής προσέγγισης) δεν φαίνεται να επηρεάζονται από τη διάρκεια των 

βασικών σπουδών των υποκειµένων της έρευνάς µας. Αυτό πιθανότατα συµβαίνει 
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γιατί οι νηπιαγωγοί που έχουν τελειώσει Σχολές Νηπιαγωγών 1ετούς φοίτησης, 

Σχολές Νηπιαγωγών 2ετούς φοίτησης και Παιδαγωγικά Τµήµατα Νηπιαγωγών έχουν 

συνηθίσει τη δοµή του αναλυτικού προγράµµατος του 1989, ενώ παράλληλα δε 

γνωρίζουν τη δοµή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. Οπότε η διάρκεια των σπουδών τους δεν ασκεί 

καµία επίδραση στις απόψεις τους, µια και η δοµή του νέου προγράµµατος είναι 

άγνωστη προς αυτούς.  

 Στη συνέχεια προσπαθούµε να ερµηνεύσουµε τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν από το συσχετισµό των σπουδών του δείγµατος µε τις απόψεις του για 

την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι οι σπουδές 

του δείγµατος δεν επηρεάζουν τις απόψεις του σχετικά µε την εφαρµογή του 

∆.Ε.Π.Π.Σ. στο νηπιαγωγείο. Οι πτυχές που εξετάσαµε και που σχετίζονται µε την 

εφαρµογή του νέου προγράµµατος είναι 1) η ευκολία εφαρµογής των επιµέρους 

προγραµµάτων του ∆.Ε.Π.Π.Σ., 2) οι αρνητικοί παράγοντες για την εφαρµογή του, η 

επάρκεια των νηπιαγωγών για την εφαρµογή του, 3) η εφαρµογή του προγράµµατος 

σε νήπια και προνήπια και 4) οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από 

τη γενικευµένη εφαρµογή του προγράµµατος. Οι σπουδές του δείγµατος επηρεάζουν 

µόνο τις απόψεις του που σχετίζονται µε τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη πριν από τη γενικευµένη εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ στο νηπιαγωγείο. 

Συγκεκριµένα οι σπουδές του δεν επηρεάζουν τις απόψεις του για την ευκολία 

εφαρµογής των επιµέρους προγραµµάτων του ∆.Ε.Π.Π.Σ., µια και δεν έχουν 

ενηµερωθεί επαρκώς πάνω σε αυτό. Επίσης δεν επηρεάζει τις απόψεις του σχετικά µε 

τους παράγοντες που κρίνονται αρνητικοί για την εφαρµογή του προγράµµατος, αφού 

οι παράγοντες αυτοί µάλλον πως αποτελούν τροχοπέδη για την εφαρµογή και του 

Α.Π.’89, που εφαρµόζουν µέχρι τώρα. Ακόµα οι απόψεις των νηπιαγωγών που 

αποτέλεσαν το δείγµα της έρευνάς µας σχετικά µε την επάρκεια τους να εφαρµόσουν 

το νέο διαθεµατικό πρόγραµµα δεν επηρεάζονται από τη διάρκεια των σπουδών τους. 

Από αυτό φαίνεται µάλλον η γενικότερη ανασφάλεια που χαρακτηρίζει τους 

εκπαιδευτικούς λόγω της ελλιπούς ενηµέρωσής τους πάνω στις καινοτοµίες της 

εκπαίδευσης.  

 Οι σπουδές των νηπιαγωγών του δείγµατός µας όµως φαίνεται να επηρεάζουν 

τις απόψεις τους σχετικά µε τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από 

τη γενικευµένη εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. στο νηπιαγωγείο, όπως φαίνεται από τον 

πίνακα 15 της ερευνητικής µας εργασίας. Συγκεκριµένα  σε δύο παράγοντες που 

αναφέρονται (ενηµέρωση νηπιαγωγών και έκδοση υποστηρικτικού υλικού), 
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παρατηρούνται διαφορές ανάµεσα στους αποφοίτους σχολών 1ετούς φοίτησης και 

σχολών 2ετούς φοίτησης για τον πρώτο παράγοντα και ανάµεσα στους αποφοίτους 

σχολών 2ετούς φοίτησης και παιδαγωγικών τµηµάτων νηπιαγωγών 4ετούς φοίτησης 

για το δεύτερο παράγοντα. Η διαφορά που εντοπίζεται στον παράγοντα ‘ενηµέρωση 

νηπιαγωγών’ πιθανότατα δε µπορεί να ερµηνευτεί αξιόπιστα και να οφείλεται στα 

χαρακτηριστικά του δείγµατος (Ν=3). Όσο δε για το δεύτερο παράγοντα (έκδοση 

υποστηρικτικού υλικού) αυτός φαίνεται να είναι περισσότερο σηµαντικός για τους 

αποφοίτους σχολών 2ετούς φοίτησης, µια και αυτοί ίσως να µην έχουν ενηµερωθεί 

καθόλου πάνω στις νέες εξελίξεις στην εκπαίδευση, αφού έχουν περάσει αρκετά 

χρόνια από την αποφοίτησή τους.  

 

 

 

 7.2.2.  Η επιµόρφωση του δείγµατος 

 

 Η επιµόρφωση του δείγµατος της έρευνάς µας είναι ο δεύτερος παράγοντας 

που χρησιµοποιούµε στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων µας. Προσπαθούµε να 

ερµηνεύσουµε τη σχέση του παράγοντα αυτού µε τις απόψεις των νηπιαγωγών 

σχετικά µε την επίδραση της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης σε νήπια, παιδαγωγική 

διαδικασία, νηπιαγωγούς, σχετικά µε τη µορφή ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης που 

προτιµούν να εφαρµόζουν στην τάξη τους και σχετικά µε τη δοµή και την εφαρµογή 

του ∆.Ε.Π.Π.Σ.   

 

 

 7.2.2.1.  Η επιµόρφωση του δείγµατος και οι απόψεις του για την επίδραση της 

∆ιαθεµατικής Προσέγγισης σε νήπια, παιδαγωγική διαδικασία, νηπιαγωγούς. 

 

 Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνάς µας προέκυψε ότι η 

επιµόρφωση των νηπιαγωγών του δείγµατος δεν επηρεάζει τις απόψεις τους σχετικά 

µε την επίδραση της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης σε νήπια, παιδαγωγική διαδικασία 

και νηπιαγωγούς. Κατά συνέπεια η ερευνητική µας υπόθεση 2Α δεν επαληθεύεται. 

 Όταν λέµε επιµόρφωση στο ερωτηµατολόγιο της έρευνάς µας εννοούµε τα 

Π.Ε.Κ, το ∆ιδασκαλείο, την Εξοµοίωση και το άλλο πτυχίο που τυχόν έχουν οι 

νηπιαγωγοί. Επειδή δεν έχουν βρεθεί έρευνες σχετικές, υποθέτουµε ότι η επιµόρφωση 
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των νηπιαγωγών του δείγµατός µας δεν επηρεάζει τις απόψεις τους για την επίδραση 

της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης σε νήπια, παιδαγωγική διαδικασία, νηπιαγωγούς, 

γιατί στα πλαίσιά της δεν έλαβαν ιδιαίτερη ενηµέρωση πάνω στη ∆ιαθεµατική 

Προσέγγιση και στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο. Ίσως τα προγράµµατα 

επιµορφώσεως να µην µιλούσαν για τη ∆ιαθεµατική Προσέγγιση, µε αποτέλεσµα οι 

νηπιαγωγοί να µην την γνώρισαν ως µέθοδο και να επικρατεί µία σύγχυση στο µυαλό 

τους.  ∆ε γνωρίζουν αρκετά πράγµατα και για αυτό το λόγο δεν ξέρουν τις επιδράσεις 

που µπορεί να ασκεί στους µαθητές τους, στην παιδαγωγική διαδικασία και σε αυτούς 

τους ίδιους. Η ενηµέρωση και επιµόρφωση των νηπιαγωγών κρίνεται απαραίτητη 

προκειµένου να γνωρίσουν τις αρχές της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης και το νέο 

πρόγραµµα που πρόκειται να τεθεί σε εφαρµογή για το νηπιαγωγείο.  

 

 

 7.2.2.2.   Η επιµόρφωση των νηπιαγωγών του δείγµατος και οι απόψεις τους για 

τη µορφή ∆ιαθεµατικής προσέγγισης που προτιµούν να εφαρµόζουν στην τάξη 

τους. 

 

 

 Όπως έχουµε αναφέρει σε προηγούµενο κεφάλαιο, η ερώτηση 6 του 

ερωτηµατολογίου της έρευνάς µας εξετάζει τη µορφή διαθεµατικής προσέγγισης που 

προτιµούν να εφαρµόζουν οι νηπιαγωγοί στην τάξη τους. Η στατιστική ανάλυση των 

δεδοµένων της έρευνας έδειξε ότι η επιµόρφωση που έχουν λάβει οι νηπιαγωγοί του 

δείγµατος µας δεν επηρεάζει τις απόψεις τους για τη µορφή ∆ιαθεµατικής 

Προσέγγισης που προτιµούν να εφαρµόζουν στην τάξη τους.  

 Υποθέτουµε ότι οι νηπιαγωγοί στα χρόνια που διήρκεσε η επιµόρφωσή τους, 

δεν ενηµερώθηκαν επαρκώς ή καθόλου πάνω στη διαθεµατική προσέγγιση και στο 

∆.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο, άρα κατά συνέπεια δεν γνωρίζουν επαρκώς και τις 

µορφές που παίρνει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. ∆εν επηρεάζονται λοιπόν οι 

απόψεις τους και γενικότερα επικρατεί µία σύγχυση ανάµεσα στις µορφές αυτές και 

στις οµοιότητες και διαφορές που εµφανίζουν µεταξύ τους.   

 

 

 7.2.2.3.  Η επιµόρφωση του δείγµατος και οι απόψεις του για τη δοµή και την 

εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ.  
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 Σε αυτό το κεφάλαιο ερµηνεύουµε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από το 

συσχετισµό της επιµόρφωσης του δείγµατος µε τις απόψεις του για τη δοµή και την 

εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνάς µας 

έδειξε ότι οι απόψεις των νηπιαγωγών, που αποτέλεσαν το δείγµα της έρευνας, για τη 

δοµή και την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. δεν επηρεάζονται από την επιµόρφωση που 

έχουν λάβει.  

 Συγκεκριµένα οι απαντήσεις που έδωσαν οι νηπιαγωγοί στην ερώτηση του 

ερωτηµατολογίου  που αντιστοιχεί στη δοµή των προγραµµάτων Α.Π’ 89 και 

∆.Ε.Π.Π.Σ. δε φαίνεται να επηρεάζεται από την όποια επιµόρφωση των υποκειµένων. 

Αυτό πιθανότατα να οφείλεται στο ότι οι νηπιαγωγοί που έχουν παρακολουθήσει 

Π.Ε.Κ. , προγράµµατα εξοµοίωσης ή έχουν πάρει άλλο πτυχίο δεν έχουν µάθει 

αρκετά πράγµατα για το ∆.Ε.Π.Π.Σ. του νηπιαγωγείου και κατά συνέπεια δε µπορούν 

να εκφράσουν άποψη πάνω στη δοµή των δύο προγραµµάτων. Άλλωστε το 

πρόγραµµα του 1989 είναι αυτό που χρησιµοποιούν κατά κόρον.156 

 Επίσης οι απαντήσεις που έδωσαν οι νηπιαγωγοί στις ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου, που σχετίζονται µε την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. στο 

νηπιαγωγείο, δεν επηρεάζονται από την επιµόρφωσή τους. Αιτία για αυτό πιθανότατα 

είναι η έλλειψη ενηµέρωσης τους στα πλαίσια της γενικότερης επιµόρφωσης. ∆ε 

γνωρίζουν πολλά πράγµατα για το ∆.Ε.Π.Π.Σ. που πρόκειται να εφαρµόσουν και για 

αυτό το λόγο οι απαντήσεις τους δε διαφοροποιούνται µε βάση την παρακολούθηση 

Π.Ε.Κ., προγραµµάτων εξοµοίωσης, διδασκαλείου ή την κατοχή άλλου πτυχίου. 

 

 

 

     

 

 

 

 

7.2.3.  Τα έτη  διδακτικής υπηρεσίας των νηπιαγωγών του δείγµατος 

                                                 
156 Κιτσαράς, Γ. (2002), όπ.π., σελ. 156 
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 Στη συνέχεια επιχειρείται η ερµηνεία των αποτελεσµάτων που προέκυψαν 

από τη στατιστική ανάλυση µε βάση τα έτη διδακτικής υπηρεσίας των νηπιαγωγών. Η 

υπηρεσία  των υποκειµένων της έρευνάς µας είναι 1-10 χρόνια, 11-20 χρόνια, 21-30 

χρόνια ή 31+ χρόνια 

 

 

 7.2.3.1. Τα έτη διδακτικής υπηρεσίας των νηπιαγωγών του δείγµατος και οι 

απόψεις τους για την επίδραση της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης σε νήπια, 

παιδαγωγική διαδικασία, νηπιαγωγούς. 

 

 

 Σε αυτό το κεφάλαιο ερµηνεύουµε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από το 

συσχετισµό του παράγοντα «έτη διδακτικής υπηρεσίας» µε τις απόψεις των 

νηπιαγωγών για την επίδραση της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης σε νήπια, παιδαγωγική 

διαδικασία, νηπιαγωγούς. 

 Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι οι απαντήσεις των νηπιαγωγών στις 

ερωτήσεις που σχετίζονται µε την επίδραση της νέας αυτής προσέγγισης σε νήπια και 

παιδαγωγική διαδικασία δε σχετίζονται µε τα έτη διδακτικής υπηρεσίας. 

Προχωρώντας στην ερµηνεία αυτού του αποτελέσµατος και λόγω έλλειψης σχετικών 

ερευνών, υποθέτουµε ότι αυτό οφείλεται στην εκπαίδευση που έχουν λάβει οι 

νηπιαγωγοί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι νηπιαγωγοί που έχουν 21-30 και 

31+ χρόνια προϋπηρεσίας έχουν τελειώσει σχολές νηπιαγωγών 1ετούς και 2ετούς 

φοίτησης και έχουν εκπαιδευτεί πάνω στην Ενιαία Συγκεντρωτική ∆ιδασκαλία, που 

παρουσιάζει αρκετά κοινά στοιχεία µε τη ∆ιαθεµατική Προσέγγιση.  Για αυτό το 

λόγο θεωρούν τη νέα προσέγγιση κάτι οικείο και δεν επηρεάζονται οι απόψεις τους. 

Επίσης οι νηπιαγωγοί που έχουν 1-10 και 11-20 χρόνια διδακτικής υπηρεσίας; Έχουν 

τελειώσει Παιδαγωγικά Τµήµατα Νηπιαγωγών και πιθανότατα έχουν ενηµερωθεί 

πάνω στις νέες εξελίξεις στην εκπαίδευση, οπότε είναι πιθανότατα ανοιχτοί σε 

καινοτοµίες. Υπάρχει βέβαια και το ενδεχόµενο να µην έχουν ενηµερωθεί και να µην 

µπορούν να τοποθετηθούν απέναντι στη ∆ιαθεµατική Προσέγγιση, µια και είναι κάτι 

νέο για αυτούς. 

 Ακόµα οι απόψεις των νηπιαγωγών για την επίδραση της ∆ιαθεµατικής 

Προσέγγισης σε νήπια και παιδαγωγική διαδικασία µπορεί να µην επηρεάζονται από 
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τα έτη διδακτικής υπηρεσίας και λόγω της έλλειψης ενηµέρωσης. Οι νηπιαγωγοί, 

ανεξάρτητα µε τα έτη που υπηρετούν στα δηµόσια νηπιαγωγεία, δεν έχουν 

ενηµερωθεί επαρκώς πάνω στη νέα προσέγγιση, οπότε και οι απόψεις τους δε 

διαφοροποιούνται.  

 Όµως οι απόψεις των νηπιαγωγών για την επίδραση της ∆ιαθεµατικής 

Προσέγγισης σε αυτούς τους ίδιους φαίνεται να επηρεάζεται από τα έτη διδακτικής 

τους υπηρεσίας. Συγκεκριµένα όσων αφορά την ενηµέρωση / επιµόρφωση των 

νηπιαγωγών, παράγοντας που σχετίζεται µε την επίδραση της ∆ιαθεµατικής 

Προσέγγισης στις νηπιαγωγούς, διαπιστώθηκε διαφορά ανάµεσα στις νηπιαγωγούς 

που έχουν υπηρεσία 1-10 χρόνια και 11 – 20 και σε αυτούς που έχουν υπηρεσία 31+ 

χρόνια. Πιθανότατα οι νηπιαγωγοί που έχουν 31+ χρόνια διδακτικής υπηρεσίας 

αισθάνονται ότι έχουν κουραστεί µε τη δουλειά στο νηπιαγωγείο, οπότε δεν 

επιθυµούν ιδιαίτερα την ενηµέρωση / επιµόρφωσή τους πάνω στη νέα προσέγγιση. ∆ε 

φαίνεται δηλαδή να είναι ανοιχτές στις καινοτοµίες. Το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται 

και µε τους παράγοντες ‘υλικοτεχνική υποδοµή του νηπιαγωγείου, γενίκευση 

ολοήµερου νηπιαγωγείου και συνεργασία γονέων’, που είναι πτυχές της επίδρασης 

της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης στους νηπιαγωγούς. Οι νηπιαγωγοί του δείγµατος που 

έχουν 31+ χρόνια υπηρεσίας δε συµφωνούν ιδιαιτέρα µε αυτούς, στοιχεία που ίσως 

δείχνουν την απροθυµία τους να ακολουθήσουν τις νέες εξελίξεις στην εκπαίδευση. 

Μπορεί βέβαια να έχουν απογοητευτεί από τις κατά καιρούς προσδοκώµενες αλλαγές 

που θα µετέβαλλαν το κύρος της προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα (Ενηµέρωση 

γονέων κ.α) χωρίς τελικά να το επιτύχουν. Βέβαια η ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

που αφορούν στη σχέση ανάµεσα στα έτη υπηρεσίας των νηπιαγωγών και στις 

απόψεις τους για την επίδραση της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης σε αυτούς τους ίδιους 

είναι περιοριστική, µια και µόλις 3 νηπιαγωγοί του δείγµατός µας έχουν διδακτική 

υπηρεσία 31+ χρόνια.     
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 7.2.3.2.   Τα έτη διδακτικής υπηρεσίας των νηπιαγωγών του δείγµατος και οι 

απόψεις τους για τη µορφή ∆ιαθεµατικής προσέγγισης που προτιµούν να 

εφαρµόζουν στην τάξη τους. 

 

 Στη συνέχεια προσπαθούµε να ερµηνεύσουµε τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν από το συσχετισµό των απόψεων των νηπιαγωγών για τη µορφή 

∆ιαθεµατικής Προσέγγισης που προτιµούν να εφαρµόζουν στην τάξη τους µε τα έτη 

διδακτικής τους υπηρεσίας.  

 Η ερευνητική µας υπόθεση 3Β που µιλάει για τη σχέση αυτών των δύο 

παραγόντων δεν επαληθεύεται από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της 

έρευνάς µας. Τα έτη διδακτικής υπηρεσίας των νηπιαγωγών δεν επηρεάζουν τις 

απόψεις τους και αυτό µάλλον οφείλεται στο ότι δε γνωρίζουν πολλά για τις µορφές 

διαθεµατικής προσέγγισης που αναφέρονται στη σχετική ερώτηση του 

ερωτηµατολογίου ή λόγω της έλλειψης ενηµέρωσης τις συγχέουν µεταξύ τους µε 

αποτέλεσµα να µη γνωρίζουν ποια ακριβώς χρησιµοποιούν. Οι µορφές που 

αναφέρονται είναι η Ενιαία Συγκεντρωτική ∆ιδασκαλία, τα Σχέδια Εργασίας, το 

∆.Ε.Π.Π.Σ., καθώς και η χρήση καµίας µορφής ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης. Ιδιαίτερα 

οι νηπιαγωγοί που έχουν πολλά χρόνια προϋπηρεσίας έχουν µάθει να χρησιµοποιούν 

την Ε.Σ.∆. και ίσως να την µπερδεύουν κάπως µε το ∆.Ε.Π.Π.Σ. και τη ∆ιαθεµατική 

Προσέγγιση.    

 

 

 7.2.3.3. Τα έτη διδακτικής υπηρεσίας του δείγµατος και οι απόψεις του για τη 

δοµή και την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ.  

 

 

 Η ερευνητική µας υπόθεση 3Γ που υποστήριζε ότι τα έτη διδακτικής 

υπηρεσίας των νηπιαγωγών του δείγµατός µας επηρεάζουν τις απόψεις τους για τη 

δοµή και την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. δεν επαληθεύτηκε από τη στατιστική 

ανάλυση των δεδοµένων της έρευνάς µας.  

 Τα έτη διδακτικής υπηρεσίας των νηπιαγωγών του δείγµατός µας πιθανότατα 

δεν επηρεάζουν τις απόψεις τους σχετικά µε τη δοµή του Α.Π.’ 89 και του ∆.Ε.Π.Π.Σ. 

για το νηπιαγωγείο λόγω της έλλειψης ενηµέρωσής τους. Οι νηπιαγωγοί που έχουν 

προϋπηρεσία 1 έως 31+ χρόνια έχουν συνηθίσει τη δοµή του Α.Π.’89, ενώ δε 
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γνωρίζουν τη δοµή που έχει το ∆.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο. Αυτό έχει ως 

συνέπεια να µην διαφοροποιούνται οι απόψεις τους µε βάση τα έτη υπηρεσίας τους, 

µια και όλοι έχουν ενηµερωθεί ελάχιστα πάνω στις νέες εξελίξεις και στο νέο 

πρόγραµµα που καλούνται να εφαρµόσουν.  

 Επίσης τα έτη διδακτικής υπηρεσίας των νηπιαγωγών δεν φάνηκε να 

επηρεάζουν τις απόψεις τους σχετικά µε την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. στο 

νηπιαγωγείο. Συγκεκριµένα η προϋπηρεσία που έχουν δεν επηρεάζει τις απόψεις τους 

για τους αρνητικούς παράγοντες εφαρµογής του ∆.Ε.Π.Π.Σ. στο νηπιαγωγείο, για την 

επάρκεια των ικανοτήτων τους να εφαρµόσουν το νέο πρόγραµµα και για τους 

παράγοντες που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη πριν από τη γενικευµένη 

εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. στο νηπιαγωγείο. Μάλλον αυτό οφείλεται στο ότι οι 

νηπιαγωγοί του δείγµατος µας δε γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθµό το νέο 

πρόγραµµα και αυτό συµβαίνει ανεξάρτητα από τα έτη διδακτικής υπηρεσίας που 

έχουν.    

 

 

 

 7.2.4. Η παρακολούθηση σεµιναρίων ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης 

 

 Στο επόµενο κεφάλαιο ακολουθεί η ερµηνεία των αποτελεσµάτων που 

προέκυψαν από το συσχετισµό των απόψεων των νηπιαγωγών µε την 

παρακολούθηση ή όχι σεµιναρίων ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης. 

 

 

 

 7.2.4.1. Η παρακολούθηση σεµιναρίων ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης από τις 

νηπιαγωγούς του δείγµατος και οι απόψεις τους για την επίδραση της 

∆ιαθεµατικής Προσέγγισης σε νήπια, παιδαγωγική διαδικασία, νηπιαγωγούς. 

 

 Στη συνέχεια ακολουθεί η ερµηνεία των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από 

το συσχετισµό των απόψεων των νηπιαγωγών για την επίδραση της ∆ιαθεµατικής 

Προσέγγισης σε νήπια, παιδαγωγική διαδικασία και νηπιαγωγούς µε την 

παρακολούθηση σεµιναρίων ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης. Η ερευνητική µας υπόθεση 
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4Α που υποστήριζε ότι υπάρχει σχέση ανάµεσα σε αυτούς τους δύο παράγοντες δεν 

επαληθεύτηκε.  

 Συγκεκριµένα η παρακολούθηση από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος 

σεµιναρίων ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης δεν επηρεάζουν τις απόψεις τους σχετικά µε 

την επίδραση της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης στα νήπια. Αυτό ίσως να οφείλεται στο 

ότι δεν έχουν γίνει αρκετά σεµινάρια πάνω στη νέα προσέγγιση, έτσι ώστε να 

ενηµερωθούν καλύτερα οι νηπιαγωγοί που καλούνται να την εφαρµόσουν και για 

αυτό το λόγο δε γνωρίζουν την επίδραση που µπορεί να έχει στα νήπια. Κατά 

συνέπεια δεν επηρεάζονται οι απόψεις τους.  

 Αντίθετα η παρακολούθηση από τις νηπιαγωγούς σεµιναρίων ∆ιαθεµατικής 

Προσέγγισης επηρεάζει τις απόψεις τους σχετικά µε την επίδραση της προσέγγισης 

στην παιδαγωγική διαδικασία. Αυτό πιθανότατα συµβαίνει γιατί οι νηπιαγωγοί που 

έχουν παρακολουθήσει τα συγκεκριµένα σεµινάρια γνωρίζουν τις θετικές επιπτώσεις 

της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης στην παιδαγωγική διαδικασία και σε συνδυασµό µε 

την επιθυµία τους για µία αναµόρφωση της προσχολικής εκπαίδευσης διαµορφώνουν 

ανάλογα τις απόψεις τους.  

 Επίσης οι απόψεις των νηπιαγωγών για την επίδραση της ∆ιαθεµατικής 

Προσέγγισης σε αυτές τις ίδιες δε φάνηκε να επηρεάζονται από την παρακολούθηση 

ή όχι σεµιναρίων ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης. Και αυτό το αποτέλεσµα ίσως να 

ερµηνεύεται από την ελλιπή ενηµέρωση των νηπιαγωγών πάνω στη νέα προσέγγιση. 

∆εν έχουν παρακολουθήσει αρκετά σεµινάρια, οπότε δε γνωρίζουν σε ικανοποιητικό 

βαθµό τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει η νέα προσέγγιση σε αυτές τις ίδιες που 

καλούνται να την εφαρµόσουν.  
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 7.2.4.2. Η παρακολούθηση σεµιναρίων ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης από τις 

νηπιαγωγούς του δείγµατος και οι απόψεις τους για τη µορφή ∆ιαθεµατικής 

προσέγγισης που προτιµούν να εφαρµόζουν στην τάξη τους. 

 

 Η ερευνητική µας υπόθεση 4Β υποστήριζε ότι η παρακολούθηση από τις 

νηπιαγωγούς σεµιναρίων ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης επηρεάζει τις απόψεις τους για 

τη µορφή ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης που προτιµούν να εφαρµόζουν στην τάξη τους. 

Η υπόθεση όµως αυτή δεν επαληθεύτηκε µε τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων 

της έρευνάς µας.  

Λόγω έλλειψης σχετικών ερευνών που µελετούν τα ίδια στοιχεία υποθέτουµε 

ότι αυτό οφείλεται στην ελλιπή ενηµέρωση των νηπιαγωγών. Η ενηµέρωση που 

έλαβαν κατά τη διάρκεια των σεµιναρίων τους πιθανόν δεν ήταν αρκετή για να 

γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά των νέων µεθόδων και για αυτό το λόγο τις συγχέουν 

µεταξύ τους και δε γνωρίζουν ποια ακριβώς χρησιµοποιούν ή αν χρησιµοποιούν 

κάποια.  Επίσης οι νηπιαγωγοί που έχουν τελειώσει σχολές νηπιαγωγών 1ετούς ή 

2ετούς φοίτησης έχουν συνηθίσει στη χρήση της Ενιαίας Συγκεντρωτικής 

∆ιδασκαλίας και ίσως την µπερδεύουν µε τις άλλες µεθόδους που πιθανόν ακούνε 

στα σεµινάρια που έχουν παρακολουθήσει.  

 

 

 

 7.2.4.3. Η παρακολούθηση σεµιναρίων ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης από τις 

νηπιαγωγούς του δείγµατος και οι απόψεις του για τη δοµή και την εφαρµογή 

του ∆.Ε.Π.Π.Σ.  

 

 

 Η ερευνητική µας υπόθεση 4Γ που υποστήριζε ότι η παρακολούθηση 

σεµιναρίων ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης από τις νηπιαγωγούς του δείγµατός µας 

επηρεάζουν τις απόψεις τους για τη δοµή και την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. δεν 

επαληθεύτηκε από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνάς µας.  

 Η παρακολούθηση σεµιναρίων ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης από τις 

νηπιαγωγούς του δείγµατός µας πιθανότατα δεν επηρεάζει τις απόψεις τους σχετικά 

µε τη δοµή του Α.Π.’ 89 και του ∆.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο λόγω της έλλειψης 

ενηµέρωσής τους. Τα σεµινάρια που έχουν διεξαχθεί είναι µάλλον πολύ λίγα για να 
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γνωρίσουν οι νηπιαγωγοί τη δοµή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. και να αποφασίσουν αν είναι 

καλύτερη από τη δοµή του Α.Π.’89 και αν τους εξυπηρετεί καλύτερα στην οργάνωση 

της καθηµερινής τους διδασκαλίας. 

 Επίσης η παρακολούθηση σεµιναρίων ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης δε φάνηκε 

να επηρεάζει τις απόψεις των νηπιαγωγών για την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. στο 

νηπιαγωγείο. Συγκεκριµένα τα σεµινάρια που έχουν παρακολουθήσει δεν είναι 

αρκετά, ώστε να επηρεάσουν τις απόψεις τους για τους αρνητικούς παράγοντες 

εφαρµογής του ∆.Ε.Π.Π.Σ. στο νηπιαγωγείο, για την επάρκεια των ικανοτήτων τους 

να εφαρµόσουν το νέο πρόγραµµα και για τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν 

σοβαρά υπόψη πριν από τη γενικευµένη εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. στο νηπιαγωγείο.  

 Επιτακτική λοιπόν κρίνεται η ανάγκη να οργανωθούν περισσότερα σεµινάρια 

για την επιµόρφωση των νηπιαγωγών πάνω στη ∆ιαθεµατική Προσέγγιση και στο 

∆.Ε.Π.Π.Σ., έτσι ώστε να µπορούν να το εφαρµόσουν αποτελεσµατικά στις τάξεις 

προσχολικής εκπαίδευσης που διδάσκουν. Βέβαια δεν αρκεί να οργανωθούν 

περισσότερα σεµινάρια, αλλά και το περιεχόµενό τους να άπτεται των νέων 

εξελίξεων στην εκπαίδευση. Με αυτό τον τρόπο οι νηπιαγωγοί που τα 

παρακολουθούν θα αποκοµίζουν ουσιαστικές γνώσεις, που θα µπορούν να τις 

εφαρµόσουν άµεσα στην τάξη τους. Αλλά και οι επιµορφωτές που αναλαµβάνουν το 

δύσκολο και ουσιαστικό ρόλο της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι 

άριστα καταρτισµένοι και να έχουν την ικανότητα να µεταδώσουν τις πολύτιµες 

γνώσεις τους.      
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Κεφάλαιο 8  Συµπεράσµατα της παρούσας ερευνητικής εργασίας 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται επιγραµµατικά τα συµπεράσµατα της 

παρούσας ερευνητικής εργασίας, που ίσως βοηθήσουν όλους όσους εµπλέκονται 

στην εκπαίδευση και την επιµόρφωση των νηπιαγωγών. Τα συµπεράσµατα της 

έρευνας λοιπόν που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση και την ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων είναι τα ακόλουθα. 

 Πάνω από το 70% των υποκειµένων της έρευνάς µας συµφωνούν µε τις 

ικανότητες των νηπίων που υποβοηθούνται από την εφαρµογή της 

∆ιαθεµατικής Προσέγγισης. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στη γενικότερη 

ανάγκη που έχουν οι νηπιαγωγοί για καινοτοµίες στην προσχολική 

εκπαίδευση. 

 Μεγάλος βαθµός αβεβαιότητας χαρακτηρίζει τις απαντήσεις των υποκειµένων 

που σχετίζονται µε τις απόψεις τους για την επίδραση της ∆ιαθεµατικής 

Προσέγγισης στην παιδαγωγική διαδικασία. Το γεγονός αυτό ερµηνεύεται 

από την έλλειψη ενηµέρωσης των νηπιαγωγών.  

 Το ίδιο συµβαίνει και µε τις απόψεις των νηπιαγωγών για την επίδραση της 

∆ιαθεµατικής Προσέγγισης σε αυτούς τους ίδιους. Οι απαντήσεις των 

νηπιαγωγών στην αντίστοιχη ερώτηση του ερωτηµατολογίου χαρακτηρίζεται 

από µεγάλο βαθµό αβεβαιότητας και αυτό ερµηνεύεται µε βάση την έλλειψη 

ενηµέρωσης και επιµόρφωσης των νηπιαγωγών. 

 Σχετικά µε τις προτιµώµενες µορφές ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης που 

προτιµούν να εφαρµόζουν οι νηπιαγωγοί παρατηρείται διαφωνία µε την 

Ενιαία Συγκεντρωτική ∆ιδασκαλία και συµφωνία µε τη µέθοδο Project. Αυτό 

πιθανότατα οφείλεται στο ότι η συγκεκριµένη µέθοδος αποτέλεσε τροχοπέδη 

για τις νηπιαγωγούς που τελείωσαν Σχολές Νηπιαγωγών 1ετούς και 2ετους 

φοίτησης και δίδασκαν µε βάση αυτή, ενώ παράλληλα είναι ευδιάκριτη η 

ανάγκη των νηπιαγωγών για αλλαγές στις µεθόδους διδασκαλίας.  

 Σχετικά µε τη δοµή των δύο προγραµµάτων, του Α.Π.’89 και του ∆.Ε.Π.Π.Σ., 

οι νηπιαγωγοί εκφράζουν την αβεβαιότητά τους για το αν η δοµή του 

προγράµµατος του 1989 είναι πιο αποτελεσµατική στην οργάνωση της 

διδασκαλίας από αυτή του νέου προγράµµατος. Αυτό πιθανόν να οφείλεται 

στην έλλειψη ενηµέρωσης των νηπιαγωγών πάνω στη δοµή και εφαρµογή του 

∆.Ε.Π.Π.Σ.   
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 Οι νηπιαγωγοί του δείγµατός µας πιστεύουν ότι το επιµέρους πρόγραµµα του 

∆.Ε.Π.Π.Σ. ‘Παιδί και Γλώσσα’ είναι πιο εύκολο στην εφαρµογή του, µια κι 

έχουν συνηθίσει να το εφαρµόζουν από το 1999.Επίσης δεν είναι βέβαιοι για 

την ευκολία εφαρµογής του προγράµµατος ‘Παιδί και Πληροφορική’, γεγονός 

που δείχνει τη γενικότερη ανασφάλεια που νοιώθουν απέναντι στις νέες 

τεχνολογίες. 

 Όλοι οι νηπιαγωγοί συµφωνούν µε την πειραµατική εφαρµογή του νέου 

προγράµµατος πριν από τη γενικευµένη εφαρµογή του στο χώρο του 

νηπιαγωγείου. 

 Οι σπουδές του δείγµατος δεν ασκούν καµία επίδραση στις απόψεις του 

σχετικά µε την επίδραση της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης σε νήπια, 

παιδαγωγική διαδικασία και νηπιαγωγούς. Επίσης δεν επηρεάζουν τις απόψεις 

τους για τη µορφή ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης που προτιµούν να εφαρµόζουν 

στην τάξη τους. ∆εν επηρεάζουν όµως και τις απόψεις του σχετικά µε τη δοµή 

και την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. Αυτό συµβαίνει µάλλον λόγω της ελλιπούς 

ενηµέρωσης των νηπιαγωγών. ∆ε γνωρίζουν αρκετά πράγµατα για το 

∆.Ε.Π.Π.Σ. και τη µέθοδο Σχεδίων Εργασίας µε αποτέλεσµα να συγχέουν τις 

δύο µεθόδους µε την Ενιαία Συγκεντρωτική ∆ιδασκαλία. Επίσης  οι 

νηπιαγωγοί που έχουν τελειώσει Σχολές Νηπιαγωγών 1ετούς φοίτησης, 

Σχολές Νηπιαγωγών 2ετούς φοίτησης και Παιδαγωγικά Τµήµατα 

Νηπιαγωγών έχουν συνηθίσει τη δοµή του αναλυτικού προγράµµατος του 

1989, ενώ παράλληλα δε γνωρίζουν τη δοµή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. Οπότε η διάρκεια 

των σπουδών τους δεν ασκεί καµία επίδραση στις απόψεις τους. Οι σπουδές 

τους επηρεάζουν µόνο τις απόψεις τους που σχετίζονται µε τους παράγοντες 

που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από τη γενικευµένη εφαρµογή του 

∆.Ε.Π.Π.Σ στο νηπιαγωγείο.  

 Η επιµόρφωση των νηπιαγωγών του δείγµατος δεν επηρεάζει τις απόψεις τους 

σχετικά µε την επίδραση της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης σε νήπια, 

παιδαγωγική διαδικασία και νηπιαγωγούς. ∆ε γνωρίζουν αρκετά πράγµατα 

και για αυτό το λόγο δεν ξέρουν τις επιδράσεις που µπορεί να ασκεί στους 

µαθητές τους, στην παιδαγωγική διαδικασία και σε αυτούς τους ίδιους. Η 

επιµόρφωση τους επίσης δεν επηρεάζει τις απόψεις τους για τη µορφή 

∆ιαθεµατικής Προσέγγισης που προτιµούν να εφαρµόζουν στην τάξη τους. 

Τέλος η επιµόρφωση των νηπιαγωγών δεν επηρεάζει τις απόψεις τους για τη 
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δοµή και την εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. και αυτό ερµηνεύεται µάλλον από την 

ελλιπή ενηµέρωση που έλαβαν οι νηπιαγωγοί πάνω στις νέες εξελίξεις κατά 

τη διάρκεια της επιµόρφωσής τους. 

 Οι απαντήσεις των νηπιαγωγών στις ερωτήσεις που σχετίζονται µε την 

επίδραση της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης σε νήπια και παιδαγωγική 

διαδικασία δε σχετίζονται µε τα έτη διδακτικής υπηρεσίας. Υποθέτουµε ότι 

αυτό οφείλεται στην εκπαίδευση που έχουν λάβει οι νηπιαγωγοί κατά τη 

διάρκεια των σπουδών τους. Όµως τα έτη διδακτικής τους υπηρεσίας φαίνεται 

να επηρεάζουν τις απόψεις τους σχετικά µε την επίδραση της ∆ιαθεµατικής 

Προσέγγισης στους νηπιαγωγούς. Οι διαφορές στις απαντήσεις εντοπίζονται 

ανάµεσα στους νηπιαγωγούς που έχουν 31+ έτη διδακτικής υπηρεσίας και σε 

όλους τους άλλους. Βέβαια οι νηπιαγωγοί του δείγµατός µας που έχουν 

υπηρεσία 31+ έτη είναι πολύ λίγοι αριθµητικά και το αποτέλεσµα αυτό χάνει 

µεγάλο µέρος της αξίας του. Τα έτη διδακτικής υπηρεσίας των νηπιαγωγών 

δεν επηρεάζουν τις απόψεις τους για τη µορφή ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης 

που εφαρµόζουν στην τάξη τους, ούτε για τη δοµή και εφαρµογή του 

∆.Ε.Π.Π.Σ. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στην έλλειψη κατάλληλης 

ενηµέρωσης των νηπιαγωγών. 

 Η παρακολούθηση σεµιναρίων ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης δε φαίνεται να 

επηρεάζουν τις απόψεις των νηπιαγωγών για την επίδραση της συγκεκριµένης 

προσέγγισης στα νήπια και σε αυτούς τους ίδιους. Αυτό ίσως να οφείλεται στο 

ότι δεν έχουν γίνει αρκετά σεµινάρια πάνω στη νέα προσέγγιση, έτσι ώστε να 

ενηµερωθούν καλύτερα οι νηπιαγωγοί που καλούνται να την εφαρµόσουν. 

Όµως η παρακολούθηση των συγκεκριµένων σεµιναρίων επηρεάζει τις 

απόψεις των νηπιαγωγών για την επίδραση της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης 

στην παιδαγωγική διαδικασία. Αυτό µάλλον συµβαίνει γιατί οι νηπιαγωγοί 

που έχουν παρακολουθήσει τα συγκεκριµένα σεµινάρια γνωρίζουν τις θετικές 

επιπτώσεις της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης στην παιδαγωγική διαδικασία. 

Επίσης οι απόψεις των νηπιαγωγών για τη µορφή ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης 

δε βρέθηκε να επηρεάζονται από τα σχετικά σεµινάρια που έχουν 

παρακολουθήσει. Αυτό µάλλον ερµηνεύεται από το µικρό αριθµό σεµιναρίων 

που έχουν οργανωθεί. Τέλος οι απόψεις των νηπιαγωγών για τη δοµή και την 

εφαρµογή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. δεν επηρεάζονται από την παρακολούθηση 

σεµιναρίων ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης. 
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Κεφάλαιο 9  Περιορισµοί της παρούσας έρευνας και προτάσεις για µελλοντική 

έρευνα 

 

 

 Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων των 

νηπιαγωγών για τη ∆ιαθεµατική Προσέγγιση γενικά και ειδικά για το ∆ιαθεµατικό 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) του νηπιαγωγείου. Οι απόψεις 

τους µας παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για το αν οι νηπιαγωγοί είναι σε θέση να 

εφαρµόσουν αποτελεσµατικά τη ∆ιαθεµατική Προσέγγιση και το προς εφαρµογή 

πρόγραµµα για το νηπιαγωγείο. 

 Ωστόσο η έρευνα αυτή έχει ορισµένους περιορισµούς. Συγκεκριµένα το 

ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της 

συγκεκριµένης έρευνας. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από αυτή µπορούν να 

γενικευθούν σε παρόµοιο εκπαιδευτικό πλαίσιο µε αυτό µέσα στο οποίο συλλέχθηκαν 

τα δεδοµένα, δηλαδή σε κοινωνικό- πολιτιστικό  πλαίσιο ανάλογο µε εκείνο της 

αστικής περιοχής του Ρεθύµνου. 

 Ένας ακόµη περιορισµός της παρούσας έρευνας είναι ίσως η επιθυµία των 

νηπιαγωγών, που αποτέλεσαν τα υποκείµενα της έρευνάς µας, να δώσουν απαντήσεις 

στο ερωτηµατολόγιο που θα ικανοποιούσαν την ερευνήτρια,157 όπως συµβαίνει σε 

όλες τις έρευνες µε ερωτηµατολόγιο. Αυτή η επιθυµία θα µπορούσε να αλλοιώσει τα 

γνήσια αποτελέσµατα της έρευνας.   

 Από τα πορίσµατα της έρευνας προέκυψε ότι οι νηπιαγωγοί ναι µεν επιθυµούν 

τις καινοτοµίες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, από την άλλη όµως δεν είναι 

κατάλληλα ενηµερωµένοι, δεν έχουν επιµορφωθεί κατάλληλα πάνω στη ∆ιαθεµατική 

Προσέγγιση και στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο. Προβάλλεται λοιπόν επιτακτική 

η ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος. 

 Ο σχεδιασµός µίας έρευνας µε νηπιαγωγούς από περισσότερες περιοχές της 

Ελλάδος, από περιοχές αστικές, ηµιαστικές και αγροτικές, θα οδηγούσε στη 

λεπτοµερή σκιαγράφηση των απόψεων των νηπιαγωγών για τη ∆ιαθεµατική 

Προσέγγιση και το ∆.Ε.Π.Π.Σ. και σε µια πιο σφαιρική αντίληψη του θέµατος. 

 Επίσης θα µπορούσε να σχεδιαστεί µία έρευνα που θα σύγκρινε τη 

διδασκαλία ενός θέµατος µε βάση το Α.Π.’89 και µε βάση το προς εφαρµογή 
                                                 
157 Βάµβουκας, Μ. (1998). Εισαγωγή στη ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και µεθοδολογία .(5η έκδοση). 
Αθήνα: Γρηγόρη. 
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∆.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο. Αυτό θα αποτελούσε µία προσπάθεια σύγκρισης της 

αποτελεσµατικότητας των 2 προγραµµάτων για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και θα 

έδινε αρκετά επιχειρήµατα υπέρ και κατά της αντικατάστασης του Α.Π’89.   

 Πολύ χρήσιµη ακόµα θα ήταν µία έρευνα πάνω στα προγράµµατα σπουδών 

για να δούµε το περιεχόµενο των µαθηµάτων των νηπιαγωγών και αν αυτό σχετίζεται 

µε τη ∆ιαθεµατική Προσέγγιση και τις µορφές που αυτή παίρνει µέσα στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα. Όµως και η µελέτη των περιεχοµένων και της συχνότητας 

των επιµορφώσεων θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, για να δούµε πόσο 

αποτελεσµατική είναι. Μέσω των επιµορφώσεων και των κατάλληλων επιµορφωτών 

οι νηπιαγωγοί αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις, ενηµερώνονται ικανοποιητικά 

πάνω στις νέες εξελίξεις στην εκπαίδευση.   

 Τέλος θα µπορούσε να ακολουθήσει µία µελέτη – έρευνα, µετά από κάποιο 

χρονικό διάστηµα σωστής εφαρµογής του ∆.Ε.Π.Π.Σ., για να δούµε αν 

διαφοροποιήθηκαν οι απόψεις των νηπιαγωγών γενικά για τη ∆ιαθεµατική 

Προσέγγιση  και ειδικά για το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών 

για το Νηπιαγωγείο.    
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