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ΖΗΤΗΜΑ 1ο
α)

Ως αµφιπλευρικότητα ορίζουµε την ικανότητα ενός ατόµου να προκαλεί
την ενεργοποίηση των δύο πλευρών του σώµατός του µε δυνατότητα επιλογής
της µιας ή της άλλης πλευράς, γεγονός που του επιτρέπει να πετυχαίνει
καλύτερες επιδόσεις.
Ως παιδαγωγικό υλικό µπορεί να ονοµαστεί κάθε µορφή, µέσο και
υλικό παιχνιδιού που βοηθάει το παιδί να εξελιχτεί µέσα από τη διαδικασία
µάθησης.
Με τον όρο Ψυχοκινητική Αγωγή αναφερόµαστε στον πρωταρχικό ρόλο
της σκόπιµης κινητικής συµπεριφοράς του σώµατος του παιδιού που οδηγεί
στην εξέλιξή του, η οποία προκαλείται, οργανώνεται και ελέγχεται από
ψυχικούς µηχανισµούς (συναίσθηµα), καλλιεργώντας την αρµονική και πλήρη
ανάπτηξη του παιδιού.

β)

Η βίωση του σωµατικού σχήµατος πραγµατοποιείται από το παιδί,

i. µε την ελεύθερη και οργανωµένη κίνηση στον χώρο, δηλαδή να νιώθει
κίνηση σε κάθε µέρος του σώµατος και

ii. µε την απευθείας ή εκ των υστέρων µίµηση, δηλαδή µε το να βλέπει το
παιδί κάθε τοµέα πάνω σ’ ένα άλλο πρότυπο ή εικόνα.
ΖΗΤΗΜΑ 2Ο

ÈÅ

Σκοπός του Προγράµµατος Σπουδών για τα Μαθηµατικά στην Προσχολική
Εκπαίδευση είναι να υποβοηθήσει τα παιδιά µέσα από βιωµατικές καταστάσεις να
επεκτείνουν τις πρώτες µαθηµατικές γνώσεις τους και να εφαρµόσουν οικείες
µαθηµατικές δοµές σε νέα περιβάλλοντα. Να επεξεργάζονται και να αξιοποιούν νέα
δεδοµένα, να συγκρίνουν και να µετασχηµατίζουν σχέσεις και διαδικασίες µε τη
δοκιµή και τον έλεγχο. Να επινοούν προβλήµατα, ιδέες και ενδιαφέροντα και να
αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία.
Κατά τη διαδικασία επίλυσης προβληµάτων οµαδικά και ατοµικά τα παιδιά
αναπτύσσουν ειδικότερες ικανότητες, όπως να συγκρίνουν και να συσχετίζουν
αντικείµενα, να αντιλαµβάνονται κάποιες ιδιότητες, σχέσεις και συνδυασµούς, να
κατανοούν τη συνέπεια µικρών αριθµών, να µετρούν και να αναγνωρίζουν απλά
σχήµατα στο περιβάλλον.

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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ΖΗΤΗΜΑ 3ο
Τα παιχνίδια αποκαλύπτουν αυτά τα µηνύµατα που ο πολιτισµός έχει
υποχρέωση να µας µεταδώσει. Ασκούν στο παιδί βαθιά επίδραση,
προσδίδοντάς του βασικές δυνατότητες αφοµοίωσης του πολιτισµού που
ανήκει (κοινωνικοποιητικός ρόλος του παιχνιδιού).
Πολλοί ερευνητές, επίσης, υποστηρίζουν ότι το παιχνίδι αποτελεί
προπαρασκευή για τη µελλοντική ζωή του ατόµου (προπαρασκευαστικός
ρόλος του παιχνιδιού).
Σηµαντικές ευκαιρίες για την εµπέδωση του κοινωνικοποιητικού και
προπαρασκευαστικού ρόλου του παιχνιδιού, προσφέρουν τα παιχνίδια ρόλων
που εντάσσονται στο θεατρικό παιχνίδι και στη δραµατοποίηση.
Στο πλαίσιο της δραµατοποίησης το παιδί:
•
•
•
•

«Βιώνει» τους κοινωνικούς ρόλους,
µαθαίνει να υπακούει σε κανόνες,
αφοµοιώνει τα πρότυπα συµπεριφοράς των ενηλίκων – φορέων των ρόλων,
ασκείται στη διαδικασία του κοινωνικού ελέγχου και στις καταστάσεις που
δηµιουργούνται κατά τη διαδικασία της αλληλεπίδρασης µε τους άλλους
(π.χ. κατάσταση συνεργασίας µε τα παιδιά της οµάδας δραµατοποίησης).

Η Προσχολική Αγωγή αποτελεί µέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης, γιατί,
εκτός από την κοινωνικοποίηση και την προώθηση για ανάπτυξη των
δηµιουργικών ικανοτήτων που προσφέρει στους µαθητές, αµβλύνει, προτού
είναι πολύ αργά, τις διαφορές που δηµιουργούνται από το
κοινωνικοοικονοµικό και πολιτιστικό περιβάλλον του παιδιού.
Η Προσχολική Αγωγή στηρίζεται και ενισχύεται από τον εµπλουτισµό
του περιβάλλοντος (σχολικού, οικογενειακού κ.ά.) µε ποικίλα ερεθίσµατα.
Είναι προφανές ότι τα παιδιά προέρχονται από διαφορετικές τάξεις κοινωνικές
και έχουν διαφορετικές πολιτισµικές, κοινωνικές, οικονοµικές και αξιολογικές
καταβολές.
Οι πολιτιστικές διαφορές µεταξύ των διάφορων κοινωνικών οµάδων
οδηγούν σε συγκριτικό πλαίσιο σε αυτό που ονοµάζουµε πολιτιστική
υστέρηση. Αυτό σηµαίνει ότι κάποια παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στα
πολιτισµικά χαρακτηριστικά µιας κοινωνίας. Αν δεν επενεργήσει κάποιος ή
κάτι αντισταθµιστικά, οι διαφορές θα εντείνονται µε το χρόνο, µε αποτέλεσµα
την όξυνση οικονοµικών και κοινωνικών ευκαιριών στο παρόν και το µέλλον.
Είναι σίγουρο ότι, όσο πιο νωρίς ενεργήσει κάποιος, τόσο πιο εύκολα µπορεί
το παιδί να ξεπεράσει αυτές τις διαφορές.
Η περίοδος ένταξης του παιδιού στην Προσχολική Αγωγή, συµπίπτει,
κατά τον Πιαζέ, µε την περίοδο της προσυλλογιστικής σκέψης. Αυτό σηµαίνει
ότι µεταβαίνουν από το πραξιακό στο νοητικό επίπεδο. Είναι η περίοδος κατά
την οποία το παιδί µεταπλάθει το συγκεκριµένο εξωτερικό κόσµο σε
πνευµατικό κόσµο σκέψης. Προϊόν αυτής της λειτουργίας είναι ο σχηµατισµός
εννοιών.

ÈÅ

β)

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
09

α)
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Τα παιδιά µέσα από τις δραστηριότητές τους και τις εµπειρίες τους και
γενικά µέσα από την αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον αποκτούν συνείδηση
του εαυτού τους (αυτογνωσία, αυτοαντίληψη) και του περιβάλλοντός τους,
διακρίνουν ότι στα πράγµατα υπάρχουν διαφορές και οµοιότητες και
σχηµατίζουν έννοιες. Οι έννοιες αυτές λειτουργούν ως σύνδεσµοι ατόµου –
περιβάλλοντος και αποτελούν ένα ισχυρότατο µέσο οργάνωσης των εµπειριών
και προσαρµογής. Είναι οι γενικοί κανόνες στους οποίους µπορούν να
οργανωθούν, να συγχωνευθούν και να ταξινοµηθούν οι εµπειρίες των παιδιών,
µε τρόπο ώστε να µειώνουν την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος.
Το παιδί στην ηλικία αυτή αποκτά κοινωνική συνείδηση και τον
αυτοέλεγχο που χρειάζεται για να γίνει υπεύθυνο µέλος της κοινότητας.
Μαθαίνει να συµπεριφέρεται κατά τα πρότυπα της οµάδας, στην οποία ανήκει
και στην οποία θα ζήσει και θα δράσει. Είναι σηµαντικό, εποµένως, να βιώσει
στην Προσχολική Αγωγή τις απαραίτητες αρετές και τα βιώµατα που θα το
βοηθήσουν στην κοινωνικοποίησή του. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτός ο
αντισταθµιστικός ρόλος της Προσχολικής Αγωγής για την κοινωνική και
γνωστική ανάπτυξη του παιδιού µε την εδραίωση εµπειριών.
Το σχολείο ως κοινωνικοποιητικός θεσµός οφείλει σε ορισµένα παιδιά
που υστερούν σε σχέση µε το πολιτισµικό και κοινωνικό πλαίσιο να ενεργεί
αντισταθµιστικά. Ο ρόλος της Προσχολικής Αγωγής ιδιαίτερα σε σχέση µε
αυτό είναι σηµαντικός. Οφείλει, δηλαδή, να ενεργεί έτσι, ώστε το σηµείο
εκκίνησης της εκπαιδευτικής πορείας των παιδιών να είναι τέτοιο, ώστε να µην
υπάρχουν βραδυπορούντες ή παιδιά µε πλεονεκτήµατα στην εκκίνηση.
Η αντισταθµιστική συµβολή της Προσχολικής Εκπαίδευσης πρέπει να
λειτουργεί στο επίπεδο των τυπικών και στο επίπεδο των άτυπων γνώσεων. Ως
τυπικές γνώσεις αναφέρονται οι γνώσεις που περιλαµβάνονται στο Αναλυτικό
Πρόγραµµα της Προσχολικής Αγωγής. Ως άτυπες θεωρούνται οι κοινωνικές
γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, αξίες και συµπεριφορές που δε διδάσκονται
επίσηµα, αλλά αποτελούν ουσιώδες και βασικό κοµµάτι της Προσχολικής
Αγωγής.

ΖΗΤΗΜΑ 40

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ

ÈÅ

Βρέφη ηλικίας 8 µηνών έως 1,5 ετών

ΩΡΑΡΙΟ

06.45 ή 7.00 – 9.00 π.µ.

09.00 π.µ. – 9.30 π.µ.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Προσέλευση βρεφών – παδιών
 Ανάπαυση

 Ελεύθερη απασχόληση
 Πρόγευµα

 Ικανοποίηση ατοµικών αναγκών

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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09.30 π.µ. – 12.00 µ.µ.

4

Ατοµικά προγράµµατα για την εξέλιξη
του παιδιού στον κοινωνικό,

συναισθηµατικό, νοητικό και κινητικό
τοµέα και υποβοήθηση για την
10.30 π.µ.

κατάκτηση αυτονοµίας.
∆εκατιανό

Προετοιµασία – φαγητό

01.00 µ.µ. – 02.00 µ.µ.

Ελεύθερη απασχόληση και αποχώρηση
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12.00 π.µ. – 01.00 µ.µ.

01.00 µ.µ. – 03.00 µ.µ.

των βρεφών τα οποία δεν θα κοιµηθούν
στο χώρο του σταθµού
Ανάπαυση - Ύπνος

03.00 µ.µ. – 03.30 µ.µ.

Απογευµατινό φαγητό

03.30 µ.µ – 04.00 µ.µ.

Προετοιµασία για την αποχώρηση των
βρεφών

ÈÅ

Είναι το πρόγραµµα που ακολουθείται από την ώρα προσέλευσης των παιδιών
στο χώρο του Βρεφονηπιακού σταθµού ως την ώρα αναχώρησής τους. Περιλαµβάνει
την καθηµερινή λειτουργία και οργάνωση του σταθµού, καθώς και τις
δραστηριότητες ενασχόλησης των νηπίων. Προϋποθέτει την οργάνωση ενός πλούσιου
σε ερεθίσµατα περιβάλλοντος και τη χρησιµοποίηση κατάλληλου παιδαγωγικού
υλικού, το οποίο εξασφαλίζει την αρµονική ψυχοπνευµατική ανάπτυξη του παιδιού,
ανάλογα µε την ηλικία και τις ανάγκες του.
Το ηµερήσιο πρόγραµµα είναι ελαστικό, ευέλικτο και εφευρητικό, τηρούνται
όµως ορισµένα βασικά χρονικά σηµεία (προσέλευση, αναχώρηση, ώρες φαγητού,
διάλειµµα, ανάπαυση).

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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