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Οι παιδαγωγικές αρχές που εισήγαγε στην Ελλάδα η Ευγενία Κουτσουβάνου  
και υποστήριξε ενεργά στη πορεία της σαν Πανεπιστηµιακή ∆ασκάλα 

 

Σεϊµανίδου Χ, Ντόρα, Εκπαιδευτικός ΠΕ60  
 

Η μελέτη του έργου της Ευγενίας Κουτσουβάνου μέσα από τα συγγράμματά της, καθώς και η 

βιωματική εμπειρία της παιδαγωγικής της πρακτικής και της εφαρμογής των θεωρητικών της 

προσεγγίσεων, κατά τη διάρκεια της πανεπιστημιακής της θητείας, δημιούργησαν την ανάγκη για 

μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του παιδαγωγικού της έργου, επικεντρώνοντας  κυρίως  στις 

παιδαγωγικές αρχές που εισήγαγε στην Ελλάδα, εφάρμοσε και εξακολουθεί να υποστηρίζει. 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η πρόκληση προβληματισμού, με απώτερο στόχο την 

δημιουργική ανταλλαγή απόψεων για το παιδαγωγικό γίγνεσθαι στην προσχολική αγωγή, που  στις 

μέρες μας προβάλλει σαν επιτακτική ανάγκη και προκαλεί το επιστημονικό ενδιαφέρον όσων 

ασχολούνται με το παιδί της προσχολικής ηλικίας. 

Το σύνολο του επιστημονικού της έργου, έχει ως αφετηρία τα χαρακτηριστικά του παιδιού της 

προσχολικής ηλικίας, όπως αναδεικνύονται από την επιστημονική έρευνα και διαπνέεται από αξίες 

πανανθρώπινες σε συνδυασμό με την ελληνική μας ταυτότητα και πολιτιστική παράδοση.  Οι 

κεντρικοί αυτοί άξονες  του έργου της Ευγενίας Κουτσουβάνου αποτελούν τον πυρήνα της 

παιδαγωγικής της προσφοράς και παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές. 

 

1.Εισαγωγή 

Το πλούσιο, πολυποίκιλο συγγραφικό και παιδαγωγικό έργο της Ευγενίας 
Κουτσουβάνου, όπως αναπτύχθηκε και επηρέασε την εξέλιξη της  προσχολικής 
αγωγή στη χώρα µας τις τελευταίες δεκαετίες,  δεν είναι δυνατόν να συµπεριληφθεί 
και αξιολογηθεί σε µια και µόνο επιστηµονική εισήγηση. Με κάθε σεβασµό και 
υπευθυνότητα, αλλά για οικονοµία χρόνου και µόνο, θα αναφερθούµε επιλεκτικά και 
µε χρονολογική εξέλιξη, σε τρία µόνο από τα έργα της, όπου εµπεριέχεταιι  τόσο η 
θεωρητική της συµβολή, όσο και η σηµασία της εφαρµογής της στα πλαίσια της 
καθηµερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσα στο ελληνικό νηπιαγωγείο.  

Από το 1990 ήδη, µέσα σ’ ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπου τα καινούργια 
επιστηµονικά δεδοµένα  και οι εφαρµογές τους δεν αποτελούν το κυρίαρχο πλαίσιο 
για οποιοδήποτε καινοτοµία,  η  Κουτσουβάνου  θέτει, µέσα από τα συγγράµµατα  
της,  το µείζον ζήτηµα για την προσχολική αγωγή στη χώρα µας, , την  «απαραίτητη 
σύνδεση της θεωρίας µε τη πράξη, κάτι που θα επέτρεπε να επιτύχουµε τα καλύτερα 
δυνατά αποτελέσµατα» (Κουτσουβάνου, 1990, σελ. 7). 

2.   Αναφορά στο πρώτο σύγγραµµα 
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  Στο βιβλίο  «Μορφές και Τρόποι Εργασίας στο Νηπιαγωγείο», µαζί µε τις 
νηπιαγωγούς της  Οµάδας  Εργασίας (και συγγραφής του βιβλίου), πραγµατοποιείται 
η πρώτη προσπάθεια να καταγραφούν οι εµπειρίες, οι πειραµατισµοί,  οι δοκιµασίες 
και τελικά τα συµπεράσµατα και οι προβληµατισµοί της νηπιαγωγού για ένα 
συγκεκριµένο τοµέα της διδακτικής της εµπειρίας. Με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα 
να έχει µόλις τεθεί  σε εφαρµογή από το 1989, εξετάζεται το εάν και κατά πόσον 
«είναι σε θέση η νηπιαγωγός να εφαρµόσει νέες  εκπαιδευτικές µεθόδους και 
πρακτικές, τα προβλήµατα που συναντά και την αντιµετώπισή τους. Τα κείµενα του 
βιβλίου εµπεριέχουν  τις διαπιστώσεις , που συνδέονται άµεσα µε τη διδακτική 
πράξη, από την οποία, επίσης, αναδύονται και οι προβληµατισµοί,  αλλά  και η 
ευθύνη  για µία πιο αποτελεσµατική συµβολή  στην εκπαίδευση σύγχρονων και 
ευέλικτων νηπιαγωγών.   

Το µεγάλο  ενδιαφέρον  και ο  προβληµατισµός της ακαδηµαϊκής κοινότητας για τον 
προσανατολισµό, το περιεχόµενο και την ποιότητα των προγραµµάτων της 
προσχολικής εκπαίδευσης αποτελούν την αφετηρία  ποικίλων ερωτηµάτων  στην 
καθηµερινή παιδαγωγική πρακτική,όπως π.χ., .την προσαρµογή των προγραµµάτων 
στην αναπτυξιακή εξέλιξη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας, τους στόχους  που 
θέτουν κάθε φορά ως προς την παιδαγωγική διαδικασία, ή την επάρκεια της 
κατάρτισης και  προετοιµασίας των νηπιαγωγών για την εφαρµογή των νέων 
προγραµµάτων, κλπ… «Η σηµασία των προβληµατισµών αυτών…. αναδεικνύεται ι 
ιδιαίτερα έντονη,  εφόσον οι διδακτικές  απαιτήσεις της προσχολικής παιδείας είναι 
µεγαλύτερες και πολυπλοκότερες, σε σύγκριση µε όλα τα υπόλοιπα στάδια της 
εκπαίδευσης. Είναι το στάδιο αυτό που ό άνθρωπος για πρώτη φορά επεξεργάζεται 
συστηµατικά πληροφορίες.» (Κουτσουβάνου,1990, σελ. 10).    

• Για πρώτη φορά, τονίζεται  ότι  «η διαδικασία της µάθησης είναι µια 
ενότητα, ένα ακέραιο σύνολο, που αποτελείται από την συνεχή 
αλληλεπίδραση µεταξύ µαθητή και δασκάλου, µε πεδίο αναφοράς το 
πρόγραµµα διδασκαλίας>  

 Σύµφωνα µε τα νέα επιστηµονικά δεδοµένα, για τη φύση και την εξελικτική 
πορεία της νοητικής ανάπτυξης του παιδιού ,  οφείλουµε να διαµορφώσουµε 
προγράµµατα αρκετά  ευέλικτα, ώστε να ενθαρρύνουν τον προβληµατισµό, την 
εξερεύνηση και  τον πειραµατισµό των παιδιών, αλλά ταυτόχρονα στέρεα 
δοµηµένα για να εξασφαλίζεται η σαφήνεια των γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα 
κατακτήσουν..  

Μετά από πολλές δεκαετίες, όπου µάθηση εθεωρείτο η απλή απαρίθµηση 
πληροφοριών και η στείρα παράθεσή τους στο παιδί, η Κουτσουβάνου  θέτει, για 
πρώτη φορά στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης,< το αίτηµα για την 
οργάνωση της γνώσης σε έννοιες,» (Κουτσουβάνου, 1990,σελ.  11), ώστε η 
διαδικασία της µάθησης να γίνεται πολύ περισσότερο λειτουργική. 
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Με την  αναφορά στη θεωρία την πέντε (5) σταδίων του Ηall (συγκέντρωση 
γεγονότων και γνώσεων, ταξινόµηση, αφοµοίωση των γνωσιολογικών σχέσεων, 
προβληµατισµός και πρακτική εφαρµογή),  καθώς και  στους κατά Bloom έξι (6) 
αντικειµενικούς στόχουςf της διαδικασίας διδασκαλίας – µάθησης (γνώση, 
κατανόηση, εφαρµογή, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση),  η Κουτσουβάνου 
παραθέτει τα σηµαντικά κριτήρια που πρέπει να τηρούνται, για την 
διαµόρφωση και τη δόµηση ενός σύγχρονου και έγκυρου  επιστηµονικά  
σχολικού προγράµµατος: 

• Γενικές αρχές και σχεδιασµός του προγράµµατος 

•  Καθορισµός αναγκών 
• ∆ιαµόρφωση και ταξινόµηση του διδακτικού υλικού 

• ∆ιασαφήνιση στόχων και σκοπών 
• Καθορισµός της οργάνωσης, δοµής (αυστηρή ή χαλαρή)  και λειτουργίας του 

προγράµµατος 

• Επιλογή µεθόδων αξιολόγησης 

Μια τέτοια διάρθρωση ενός προγράµµατος πρέπει να βασίζεται σε πλήρη, έγκυρη 
και σαφή επιστηµονική τεκµηρίωση, της οποίας οι κύριοι άξονες είναι: 

• Οι σύγχρονες θεωρίες ανάπτυξης των παιδιών 

• Οι σύγχρονες θεωρίες για τον σχεδιασµό των προγραµµάτων προσχολικής 
εκπαίδευσης 

• Ο τρόπος δόµησης του προγράµµατος – στόχοι, ,θέση του παιδιού και ρόλος 
του δασκάλου, δραστηριότητες και ανάλογο παιδαγωγικό υλικό 

• Τα είδη διδακτικών και µαθησιακών βοηθηµάτων (η επιλογή και οργάνωση 
του εκάστοτε απαραίτητου  παιδαγωγικού υλικού) 

Με τα όσα παραθέσαµε ως τώρα, είναι φανερό ότι, κατά την Ε.Κ., η προσχολική                  
εκπαίδευση είναι «µία πολύ σοβαρή και απαιτητική υπόθεση, που χρειάζεται 
παιδαγωγούς που είναι έτοιµοι να αντιµετωπίσουν  γόνιµα και αποτελεσµατικά τη 
πρόκληση αυτή» (Κουτσουβάνου, 1990,σελ. 13) και να διαµορφώσουν ένα 
περιβάλλον κατάλληλο για µια τέτοια παιδαγωγική διαδικασία µάθησης και 
ανάπτυξης.  Οι νέες θεωρίες  και ανακαλύψεις για την φυσική, νοητική, κοινωνική 
και ψυχολογική ανάπτυξη των µικρών παιδιών, καθώς και  τα νέα επιστηµονικά 
δεδοµένα για το πώς µαθαίνουν πιο γρήγορα και ολοκληρωµένα, καθιστούν 
αναγκαία µια αναθεώρηση των διδακτικών στόχων και την αντικατάστασή τους µε 
νέους στόχους για την προσχολική εκπαίδευση, ‘όπως: 

• Η αυτοαντίληψη: « η δηµιουργία θετικού  αυτοσυναισθήµατος στον µαθητή ως 
βασική προϋπόθεση της µάθησης» 

• Η αγάπη για τη µάθηση: «η µάθηση για το µικρό παιδί είναι ευχάριστη, 
επιθυµητή, καθηµερινή και κανονική» 
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• Η λήψη αποφάσεων και η αυτονοµία: «συστήνει στους δασκάλους ……να 
εξασφαλίσουν την συµµετοχή των µαθητών σε συζητήσεις και στη λήψη 
αποφάσεων> αφού,  <αν ένας ενήλικας παίρνει όλες τις αποφάσεις, το παιδί 
στερείται την εµπειρία και την εξάσκηση». 

• Η έµφαση στο δάσκαλο ως άνθρωπο: «να µπουν στη τάξη δάσκαλοι….. 
ζεστοί, θετικοί, ευέλικτοι, δηµιουργικοί, που ενδιαφέρονται πρωταρχικά για την 
αυτοαντίληψη των µαθητών τους και την συµµετοχή τους στη διαδικασία της 
µάθησης». 

Τέσσερις είναι, κατά την Κουτσουβάνου. οι βασικοί τοµείς ανάπτυξης, αλληλένδετοι 
µεταξύ τους και ουσιαστικοί συντελεστές της προσχολικής εκπαίδευσης: 

• Η φυσική ανάπτυξη:  η ανάπτυξη του σώµατος και των διαφόρων µελών 
του. 

• Η κινητική ανάπτυξη:  η σταδιακή ικανότητα που αποκτά το παιδί να 
χρησιµοποιεί τα µέλη του σώµατος του. 

• Η κοινωνική-συναισθηµατική ανάπτυξη:  σχετίζεται µε την αυτό-αντίληψη 
(το αυτό-συναίσθηµα), και την ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηµατικών και 
προσωπικών χαρακτηριστικών.  

• Η διανοητική ανάπτυξη:  επικεντρώνεται στη νόηση και στη λειτουργία του 
νου, καθώς το παιδί µεγαλώνει και µαθαίνει. 

«Ο όρος ανάπτυξη συνήθως αναφέρεται σε κάποια σειρά αλλαγών, που παρατηρείται 
χρονικά και καθορίζεται σε µεγάλο  βαθµό από ένα συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο.…. 
Η µάθηση αναφέρεται στις αλλαγές συµπεριφοράς που παρατηρούνται εξαιτίας 
επιρροών από το περιβάλλον.» (Κουτσουβάνου,1990,σελ.32)     

«Οι διάφορες προσεγγίσεις στην οργάνωση της µάθησης στα παιδιά, οι οποίες  
βασίζονται στη θεωρία ανάπτυξης του Piaget, στη µέθοδο εξελικτικής αλληλεπίδρασης 
(developmental interaction), στις θεωρίες µάθησης των Βruner και Ausubel και στη 
συµπεριφοριστική θεωρία (behaviorists), αν και µοιάζουν σε ορισµένα σηµεία µεταξύ 
τους, σε άλλα όµως σηµεία έχουν σηµαντικές διαφορές…… Το περιεχόµενο που 
επιλέγεται µπορεί να διαφέρει αρκετά από το ένα πρόγραµµα στο άλλο. Το περιεχόµενο 
αυτό αποτελεί πραγµατικά την «ουσία» των προγραµµάτων στο νηπιαγωγείο………  
Ένα ερώτηµα προς τους εκπαιδευτικούς για τη δική τους εκπαιδευτική φιλοσοφία θα 
µπορούσε να είναι: «Πού βασίζετε τις απόψεις σας για το πώς και τι πρέπει να 
διδάσκετε;» Συναφές και το ερώτηµα: «Ποια είναι η κατάλληλη παιδαγωγική 
προσέγγιση για τα παιδιά µιας δηµοκρατικής κοινωνίας;» (Κουτσουβάνου, 
1990,σελ33-34).   Τριάντα χρόνια µετά, η  επικαιρότητα των δύο ερωτηµάτων, 
τουλάχιστον για το χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης, παραµένει εντυπωσιακά 
ρεαλιστική.   

Ως προς το περιβάλλον στη προσχολική εκπαίδευση, µια από τις πιο λεπτοµερείς 
µελέτες είναι της Μοntessori µε τα καινούργια µέσα που εισήγαγε και τις νέες 
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µεθόδους χρήσης τους,  που επινόησε, σύµφωνα πάντα µε τα στάδια ανάπτυξης του 
παιδιού.  «Η Εlisabeth Prescott και η Elisabeth Jones (του Κολλεγίου και Σχολείου 
Παιδιών του Pacific Oaks) υποστηρίζουν ότι το περιβάλλον ενός τέτοιου σχολείου θα 
καθοριστεί από τις αξίες των εκπαιδευτικών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, από την 
εκτίµησή τους όσον αφορά στις ανάγκες του κάθε παιδιού, καθώς και από τους 
υπάρχοντες αντικειµενικούς περιορισµούς.»(Κουτσουβάνου 1990,, σελ.37) 

Σ’ ένα ανθρώπινο περιβάλλον, το παιδί µπορεί να αναπτύξει σφαιρικά και 
ολοκληρωµένα τις γνωστικές, συναισθηµατικές και ψυχοκινητικές του ικανότητες, 
καθώς επίσης και εσωτερικά συναισθήµατα αυτοεκτίµησης, αλλά και εκτίµησης των 
άλλων ανθρώπων, οµηλίκων και ενηλίκων, του φυσικού κόσµου, της αλήθειας, της 
οµορφιάς, µέσα από την καλλιέργεια της περιέργειας και της δηµιουργικότητάς του..  

Κατά την Κουτσουβάνου, η ανάπτυξη του παιδιού και η προσχολική εκπαίδευση θα 
πρέπει να συµβαδίζουν απόλυτα και αυτός ο στόχος µπορεί να επιτευχθεί µε τους 
παρακάτω τρόπους: 

• «Μαθαίνοντας τα παιδιά να συγκεντρώνονται σε µια δραστηριότητα µε λίγα 
υλικά, κάθε φορά, τα βοηθά να αναπτύξουν την ικανότητα συγκέντρωσης….. 
για να αντιµετωπίσουν τα πολλαπλά ερεθίσµατα του εξωτερικού κόσµου. 

• Παρέχοντας ένα προσεκτικά περιορισµένο αριθµό υλικών στη τάξη, τα βοηθά 
να αναπτύξουν την ικανότητα λήψης αποφάσεων, πρίν αντιµετωπίσουν τις 
πολλαπλές επιλογές του µέλλοντος.»  

• Προσαρµοζόµενα αποτελεσµατικά στο περιβάλλον που τους παρέχεται, τα 
παιδιά µαθαίνουν να λειτουργούν ανεξάρτητα. 

• Προσφέροντας άµεσες εµπειρίες….. τρέφουν την περιέργεια τους και τις 
εσωτερικές τους δυνατότητες.» (Κουτσουβάνου,1990, .σελ.39) 

3.Τα δύο επόµενα συγγράµµατα 

Στο βιβλίο της «Η θεωρία του Piaget και Παιδαγωγικές Εφαρµογές στην 
Προσχολική Εκπαίδευση», επανέρχεται στην αναγκαιότητα του θεωρητικού 
προσανατολισµού του παιδαγωγού, πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε 
πρωτοβουλίας.   Εδώ γίνεται διεξοδική αναφορά στα προγράµµατα των Κamii 
και DeVries, καθώς και των Copple, Sigel και Saunders, που στηρίζονται στην 
επιστηµολογική και γενετική-εξελικτική θεωρία του Jean Piaget και τα οποία 
εφαρµόζονται πειραµατικά µε διάφορες προσαρµογές και παραλλαγές στα 
νηπιαγωγεία των Ηνωµένων Πολιτειών.  

 Παραθέτει επίσης τις τρείς γενικές αρχές, που βασίζονται στη θεωρία του 
Piaget και αφορούν στη προσχολική εκπαίδευση: 

• Η γνώση  προέρχεται από τις ενέργειες του ίδιου του παιδιού. 
• Η γνώση µπορεί να χωρισθεί σε διάφορους τοµείς:  φυσική, κοινωνική 
και λογικό-µαθηµατική γνώση. 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9 
Μαΐου 2010 
 

ISSN 1790-8574  - 6 - 

• Η νοητική ανάπτυξη συντελείται σε ορισµένα στάδια τα οποία 
διαφέρουν ποιοτικά µεταξύ τους.     

Από τα στάδια νοητικής ανάπτυξης του παιδιού, εκείνο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα 
τους παιδαγωγούς της προσχολικής εκπαίδευσης είναι το προλειτουργικό 
στάδιο (2,5 έως 7 ετών), µε κύρια χαρακτηριστικά της σκέψης του παιδιού, την 
«εστίαση» της προσοχής σε µία µόνο ιδιότητα του αντικειµένου κάθε φορά, τη 
µη αντιστρεψιµότητα της σκέψης του, την µη ικανότητα «διατήρησης» (δεν 
αναγνωρίζει πχ το αµετάβλητο ενός αριθµού αντικειµένων ή µιας ποσότητας αν 
αλλάξει η θέση τους στο χώρο ή το σχήµα τους)  και τέλος, ο εγωκεντρισµός. Για 
την ιδιαιτερότητα της αντιληπτικής ικανότητας των µικρών παιδιών, ο Piaget  
χρησιµοποιεί τον όρο «τεχνητή κατασκευή των φυσικών σωµάτων»(artificialism) 
– το παιδί πιστεύει ότι όλα τα έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος -  και τον όρο 
«µαγεία»  (magic) – δεν αναγνωρίζει τη σχέση αιτίας και αποτελέσµατος και 
αποδίδει κάθε φυσικό φαινόµενο στην ανθρώπινη ενέργεια. 

      «Η θεωρία του Jean Piaget παρέχει µια αφετηρία για την υιοθέτηση διδακτικών 
πρωτοβουλιών που να στηρίζονται στις ενεργητικές αρχές της µάθησης, στις πηγές των 
διαφόρων µορφών γνώσης και στην εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης……… Χρησιµεύει 
ακόµη σαν εργαλείο για την κατανόηση της διαδικασίας σκέψης του παιδιού …..θα 
πρέπει πραγµατικά να αντιµετωπίζουµε τα παιδιά µέσα στο δικό τους πεδίο και να τα 
βοηθάµε στη δική τους διαδικασία οικοδόµησης (της γνώσης)» (Κουτσουβάνου, 1994, 
σελ. 32). 

• Για πρώτη φορά, ο παιδαγωγός της προσχολικής  αγωγής, καλείται να 
εφαρµόσει διδακτικές αρχές για δραστηριότητες σχετικές µε την φυσική 
γνώση, οι οποίες εστιάζουν στην ενθάρρυνση της παρατήρησης, της 
εξερεύνησης του περιβάλλοντος από το παιδί,  στην αυτενέργεια, στην 
προώθηση της επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των παιδιών, η 
διευκόλυνση της σκέψης του παιδιού  να κατανοεί φυσικά φαινόµενα µε 
λογικό-µαθηµατική προσέγγιση και να διευθετεί τις σχέσεις των 
αντικειµένων στο φυσικό κόσµο.    «Επειδή τα µικρά παιδιά µαθαίνουν µέσω 
της δράσης και όχι µέσω της µίµησης άλλων ανθρώπων, πρέπει να αφήνονται 
να αυτενεργούν επιδρώντας πάνω στα αντικείµενα αυτά.»  (Κουτσουβάνου, 
1994, σελ. 31).     «Τα παιδιά πρέπει να ενθαρρύνονται να παρατηρούν 
προσεκτικά, να διαπιστώνουν οµοιότητες και διαφορές, να κάνουν προβλέψεις, 
να επαληθεύουν τις προβλέψεις τους, να διατυπώνουν ερωτήσεις, να 
επικοινωνούν µεταξύ τους και µε το δάσκαλο…….. Οι ικανότητες αυτές δίνουν 
στο παιδί τη δυνατότητα να βρεί τρόπους προσέγγισης του κόσµου του, 
προκειµένου να µάθει πώς λειτουργεί.  Αυτή ακριβώς η διαδικασία οδηγεί στη 
σύνθεση της γνώσης»  (Κουτσουβάνου, 1994,σελ. 33).  

Με βάση τα παραπάνω το πρότυπο του επιστηµονικού συλλογισµού, όπως το 
επισηµαίνουν οι Copple, Sigel και Saunders είναι: 
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1. Προσδιορισµός προβλήµατος 
2. Παρατήρηση και καταγραφή διαφορών 
3. Εξαγωγή αρχικών συµπερασµάτων 
4. ∆ιατύπωση υποθέσεων 
5. Πειραµατισµός για επαλήθευση υποθέσεων 
6. Ερµηνεία αποτελεσµάτων 
7. Εξαγωγή γενικών συµπερασµάτων 

Αποτελεί µια µεγάλη καινοτοµία για τη δεκαετία του 90, ο  σχεδιασµός 
δραστηριοτήτων σχετικών µε τη φυσική γνώση για το νηπιαγωγείο, µε τη δοµή του 
παραπάνω προτύπου. 

Σχετικά µε το Πρόγραµµα των Κamii  και   DeVries, όπως οι ίδιες τονίζουν, 
διαµορφώθηκε ύστερα από συνεχή πειραµατισµό και έρευνα, µε βάση τη θεωρία του 
Piaget.  Oι γνωστικοί στόχοι αυτού του προγράµµατος είναι: 

1. Η ανάπτυξη της φυσικής γνώσης (Ο χώρος και ο χρόνος, µέρη της φυσικής 
γνώσης) 

2. Η ανάπτυξη της κοινωνικής γνώσης ( το παιδί κατακτά κοινωνικές 
πληροφορίες και υιοθετεί κοινωνικές συµπεριφορές) 

3. Η ανάπτυξη της λογικο-µαθηµατικής γνώσης (ταξινόµηση - κατάταξη κατά 
σειρά – έννοια του αριθµού) 

4. Η αναπαράσταση (νοητική οικοδόµηση λέξεων και εικόνων µε πραγµατικά 
αντικείµενα, όχι η παθητική σύνδεση η/και αποστήθιση λέξεων) 

Οι κοινωνικο-συναισθηµατικοί στόχοι του, εστιάζουν στην κοινωνικο-
συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού ,όπου ο παιδαγωγός εξασφαλίζει ένα 
περιβάλλον, µέσα στο οποίο  τα παιδιά µπορούν να αναπτύξουν ηθικές αξίες  µέσα 
από τις δικές τους επιλογές και τη συνεργασία τους µε τα άλλα παιδιά ή τους 
ενήλικες.  «Οι γνωστικοί και κοινωνικο-συναισθηµατικοί στόχοι θεωρούνται ως ένα 
ενιαίο σύνολο στην εφαρµοσµένη παιδαγωγική» (Κουτσουβάνου, 1994,σελ. 71) και 
είναι άρρηκτα συνδεδεµένοι. 

 Για την επιτυχηµένη εφαρµογή ενός τέτοιου προγράµµατος οι Kamii  και DeVries 
προτείνουν τις απαραίτητες παιδαγωγικές αρχές: 

1. Να δηµιουργήσουµε ένα περιβάλλον και µια ατµόσφαιρα  που να 
ευνοούν τη µάθηση.                          

2. Να παρέχουµε υλικά, να προτείνουµε δραστηριότητες και να 
αξιολογούµε ανά πάσα στιγµή, τι συµβαίνει στο νου του παιδιού. 

3. Να ανταποκριθούµε στα παιδιά ανάλογα µε το είδος της γνώσης που 
απαιτείται κάθε φορά. 

4. Να βοηθήσουµε το παιδί να επεκτείνει τις ιδέες του. 
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Ο ρόλος του παιδαγωγού δεν είναι να υπαγορεύσει «καλή» συµπεριφορά στο παιδί  ή 
να του µεταφέρει «µασηµένη» γνώση.  Ο παιδαγωγός προωθεί και κατευθύνει το 
παιδί προς τη γνώση και ένας αποτελεσµατικός τρόπος είναι να το παροτρύνει να 
εκφράζει τη γνώµη του. .   

Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι, τόσο το  σχέδιο  µαθησιακών εµπειριών  σύµφωνα µε το 
πρότυπο των Copple, Sigel και Saunders, όπως και το πρόγραµµα δραστηριοτήτων 
σύµφωνα µε το πρότυπο  των Kamii και    DeVries, όπως και άλλα πρωτοποριακά και 
καινοτόµα προγράµµατα, εφαρµόστηκαν πειραµατικά και αξιολογήθηκαν από τις 
φοιτήτριες του ΤΕΑΠΗ Αθηνών, στα πλαίσια των πρακτικών ασκήσεων τους, υπό  
την εποπτεία της Ε.Κουτσουβάνου, από το 1990-2008.  

 Τα οφέλη µιας τόσο εµπεριστατωµένης εµπειρίας για τους µελλοντικούς 
παιδαγωγούς της προσχολικής εκπαίδευσης είναι φανερά, αφού καλούνται να  
επιτύχουν την σύνδεση θεωρίας και πράξης σε ρεαλιστικό σχολικό περιβάλλον, 
και εισάγονται στην επιλογή και  οργάνωση µαθησιακών δραστηριοτήτων µε σαφή 
και στέρεη θεωρητική τεκµηρίωση, κάτι που, για τα δεδοµένα της προσχολικής 
εκπαίδευσης στη χώρα µας,  είναι ακόµα και σήµερα  το µεγάλο ζητούµενο. 

Στο επόµενο σύγγραµά της, «Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή»,η Κουτσουβάνου µας 
εισάγει στις σύγχρονες έρευνες για τον αναδυόµενο αλφαβητισµό, µε κύρια 
χαρκτηριστικά  τα εξής: 

1. Εχει επεκταθεί το εύρος της ηλικίας και περιλαµβάνει παιδιά από 14 µηνών. 
2. Θεωρείται µια σύνθετη δεξιότητα, όχι απλή, µε κοινωνικές, γλωσσολογικές 

και ψυχολογικές πλευρές. 
3. Πολυδιάστατη πλέον έννοια η µάθηση της ανάγνωσης και της γραφής, 

συνδέεται άµεσα µε το φυσικό περιβάλλον του παιδιού και το σχολείο. 
4. Η διαδικασία του πώς τα µικρά παιδιά µαθαίνουν να διαβάζουν και να 

γράφουν αρχίζει από πολύ νωρίς, είναι συνεχής και προκύπτει ως φυσική 
εκδήλωση της καθηµερινής ζωής. 

5. Η µαθήση της ανάγνωσης και γραφής είναι αλληλένδετες διαδικασίες και 
αναπτύσοοντα σε αλληλεξάρτηση και αρµονία µε τον προφορικό 
λόγο.Απαιτεί ενεργητική συµµετοχή και αλληλεπίδραση µε τους ανθρώπους 
του περιβάλλοντος του παιδιού. 

6. Η µάθηση της αναγνωσης και γραφής ενισχύεται ιδιαίτερα από δρστηριότητες 
που ενήλικες και παιδιά µοιράζονται µε ευχαρίστηση, πχ την αφήγηση µιας 
ιστορίας.  

Κατόπιν, αναφέρεται στα στάδια, από τα οποία διέρχεται το παιδί, µαθαίνοντας να 
διαβάζει, σύµφωνα µε τους  Cocrane, Scalena και Buchanan (1984).  «Σύµφωνα µε 
τους ίδους ερευνητές τα χαρκτηριστικά του αναδυόµενου αναγνώστη είναι τα εξής:  
ενδιαφέρεται να χειρίζεται τα βιβλία, παρατηρεί τον έντυπο λόγο στο περιβάλλον του, 
ονοµάζει εικόνες σε βιβλία, διαµορφώνει τις δικές του εκδοχές σε γνωστά βιβλία, είναι 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9 
Μαΐου 2010 
 

ISSN 1790-8574  - 9 - 

ικανό να βρεί το δικο του όνοµα, γνωρίζει συγκεκριµένες λέξεις ή γράµµατα, 
απολαµβάνει να επαναλαµβάνει ρυθµούς.» {Κουτσουβάνου,2000, σελ.   23-24}.   

Σχετικά µε την εξέλιξη της γραφής, οι επιστηµονικές έρευνες  στηρίζουν δύο βασικές 
απόψεις:   α)  τα παιδιά εξελίσσονται µέσα από διάφορα στάδια και β) πρίν την 
είσοδό τους στο σχολείο, τα παιδιά έχουν ήδη τις δικες τους εµπειρίες γραφής. 

 «Τα  στάδια της εξέλιξης της γραφής, σύµφωνα µε τους Clay (1975), Ferreiro και 
Teberosky (1982), Temple, Nathan, Temple και Barris (1993), είναι τα εξής: 

• Στάδιο του µουτζουρώµατος 
• Γραµµικό επαναλαµβανόµενο σχέδιο 
• Στάδιο ορθογραφίας τυχαίων γραµµάτων 
• Στάδιο γράµµατος – ονόµατος ή φωνητικής γραφής 

• Στάδιο µεταβατικής ορθογραφίας 
• Στάδιο συµβατιής ορθογραφίας 

Σχεδιάζοντας ένα πρόγραµµα δραστηριοτήτων για την πρώτη γραφή και ανάγνωση, η 
Κουτσουβάνου τονίζει:   «Θα ήθελα να αναφέρω τις δικές  µου πεποιθήσεις….. για τη 
διδασκαλία και τη µάθηση που συνεχίζουν να εξελίσσονται  και να αλλάζουν ……..και 
που επηρεάζουν τον τρόπο που προσεγγίζω τα παιδιά , τα προγράµµατα και τη µάθηση: 

1. Σεβασµός στο εξελικτικό στάδιο του παιδιού 
2. Υψηλές προσδοκίες για την µάθηση των παιδιών 
3. Επικέντρωση στις δυνατότητες του κάθε παιδιού 
4. Εκδήλωση ευχαρίστησης 
5. Ενθάρρυνση της γλωσσικής επικοινωνίας 
6. Επικέντρωση στη διαδικασία 
7. Ανάπτυξη της ανεξαρτησίας τωω παιδιών 
8. Η σπουδαιότητα της επιλογής 
9. Επίδειξη παραδειγµάτων 
10. Ανταλλάσσοντας ιδέες 
11. Χρήση και εκτίµηση του χρόνου 
12. Συνεχής αξιολόγηση» (Κουτσουβάνου, 2000, σελ. 75-80) 

Στη συνέχεια θέτει τα καίρα σηµεία, για τα οποία ο παιδαγωγός πρέπει να 
αναρωτάται διαρκώς: «Είναι η επικοινωνία µια αµοιβαία αλληλεπίδραση ή ένας 
µονόλογος εκ µέρους µου;  Oι ερωτήσεις µου προκαλούν και ενθαρρύνουν τη 
σκέψη;……Ακούω πραγµατικά τα παιδιά ή τα διακόπτω απαντώντας, µόλις νοµίσω ότι 
µάντεψα αυτό που εννοούν, µε µια απάντηση που ταιριάζει µε τις δικες µου 
προκαταλήψεις ή τη δική µου ανάγκη για έλεγχο; ……∆ίνω τη δυνατότητα στα παιδιά 
να συζητούν µεταξύ τους;….Η λεκτική αλληλεπίδραση συνδέεται µε το πραγµατικό 
κόσµο του παιδιού;……H αλληλεπίδραση γίνεται µέσα στα πλαίσια αµοιβαίας 
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εµπιστοσύνης και σεβασµού…την φιλικότητα του παιδαγωγού, την άνευ όρων αποδοχή 
και το ενδιαφέρον;>  (Κουτσουβάνου, 2000, σελ. 97-98) 

Καταλήγοντας, παραθέτουµε πολύ συνοπτικά  τους στόχους και τις δεξιότητες που 
εµπεριέχει ένα πρόγραµµα γλωσσικής ανάπτυξης, σύµφωνα µε τη Κουτσουβάνου: 

Ακρόαση 

• Ακουστικές ∆εξιότητες:   

• Ακουστική Κατανόηση 
• Νοοτροπίες και στάσεις ζωής 

Οµιλία 

• ∆εξιότητες οµιλίας 
• Νοοτροπίες και στάσεις ζωής 

 
 

 Ανάγνωση 

• Οπτικές δεξιότητες 
• Αρχική αναγνωστική κατανόηση 
• Φωνητική ανάλυση (φωνολογική επίγωση) 
• Νοοτροπίες και στάσεις ζωής 

Γραφή 

• Ανάπτυξη λεπτών κινητικών δεξιοτήτων 

• Πρώτη γραφή 
• Νοοτροπίες και στάσεις ζωής 

«Η γλώσσα είναι παντού σ’ ένα τέτοι πρόγραµµα, τα παιδιά ακούν µια ιστορία για µια 
γιορτή, εκφράζουν τις απόψεις τους, ζωγραφίζουν αυτό που θέλουν για την ιστορία, 
γράφουν τη ιστορία, ……επικοινωνούν µεταξύ τους, όταν θέλουν να φτιάξουν ένα 
γλυκό που αναφερόταν στην ιστορία……επικοινωνούν όταν θέλουν να µετρήσουν, να 
υπολογίσουν……επικοινωνούν……Η γλώσσα είναι παντού και είναι σύνολο 
ολοκληρωµένο µέσα στη καθηµερινή ζωή του νηπιαγωγείου. 

Η διαθεµατική – διεπιστηµονική προσέγγιση παρέχει µια σταθερή βάση για την 
ενσωµάτωση των περιεχοµένων όλων των µερών του προγράµµατο, που δίνει τη 
δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν έννοιες, δεξιότητες, νοοτροπίες και στάσεις 
ζωής.  Η µάθηση δεν είναι µια αποµονωµένη διαδικασία.»  (Κουτσουβάνου, 2000, 
σελ. 107). 
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Ο σύγχρονος παιδαγωγός, µέσα σε µια διαδικασία διδακτικής υπευθυνότητας, θέτει 
συνεχώς ερωτήµατα για το πώς µαθαίνουν τα παιδιά, τι αξίζει να µάθουν, ποοί και 
πως παίρνουν τις αποφάσεις, ποιες οι σχέσεις και η αλληλεπίδραση ανάµεσα στον 
εκπαιδευτικό, το παιδί, τους γονείς και τους συναδέλφους, ποιές είναι οι απαραίτητες 
δεξιότητες, στάσεις ζωής και γνώσεις για να ανταποκρθιεί στις ανάγκες του παιδιού. 

«Ερωτήµατα που µπορεί να περάσει µια ολόκληρη ζωή και να µην έχουν απαντηθεί 
από ένα στοχαζόµενο εκπαιδευτικο.»  (Κουτσουβάνου, 2000,σελ. 109). 

                                                 

Ελπίζουµε να καταφέραµε µια πρώτη προσέγγιση σχετικά µε τις παιδαγωγικές αρχές, 
που. µε ευρεία και ολοκληρωµένη γνώση, εισήγαγε η Ευγενία Κουτσουβάνου στην 
ελληνική εκπαιδευτική  προσχολική κοινότητα  και µε ασίγαστο πάθος υποστήριξε 
στη καθηµερινή πρακτική  στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, µε τις ζωντανές και 
πάντα δηµοφιλείς στους φοιτητές παραδόσεις της, που ήξερε τόσο µαγικά να 
διανθίζει µε αληθινά περιστατικά και βαθύ συναίσθηµα, (τόσο πολύτιµο και σπάνιο 
στους σκληρούς καιρούς µας), τα συγγράµµατα της, που συνεχώς ανανεώνονται µε 
τα τελευταία πορίσµατα της επιστηµονικής έρευνας,   µε την πρωτοποριακή  
οργάνωση  των πρακτικών ασκήσεων των τριτοετών κα τεταρτοετών φοιτητών και 
του σχεδιασµό του πτυχιακού τους φακέλλου (portfolio), και την εκπαίδευση και 
καθοδήγηση των συνεργατών της.  

Στο χώρο του νηπιαγωγείου,  η παρουσία της δίπλα στη νηπιαγωγό της τάξης είναι 
πάντα  ζωντανή και µαχητική, στηρίζοντας και αναβαθµίζοντας το έργο της  και 
βοηθώντας την µε πολλούς τρόπους. Μια, λοιπόν, σε βάθος ολοκληρωµένη µελέτη 
και αξιολόγηση του έργου της απαιτεί πολύ εκτεταµένη αναφορά και τελικά µπορεί 
να αποτελέσει το αυτοτελές περιεχόµενο ενός νέου συγγγράµµατος. 

Η αληθινή αγάπη της για το παιδί της προσχολικής ηλικίας και η βαθειά συναίσθηση 
ευθύνης,  κινητοποιεί την Ευγενία Κουτσουβάνου για να δίνει κάθε στιγµή, µε 
πολλούς τρόπους,  το δικό της µοναδικό παρών στο χώρο της προσχολικής 
εκπαίδευσης . 
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