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Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Επιστήμης, Μαθηματικών και STEM 
για παιδιά 4-6 ετών 

Το Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης και Παιχνιδιού για Παιδιά-Κύπρος προσφέρει για τη 

σχολική χρονιά 2018-2019 το «Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Επιστήμης, Μαθηματικών και 

STEM για παιδιά 4-6 ετών.» 

Περιγραφή προγράμματος 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία εβδομαδιαία δομημένη, οργανωμένη 

δραστηριότητα μέσα από τον κόσμο της Επιστήμης και των Μαθηματικών (ανάλογα 

με τις θεματικές παρακάτω) για κάθε ομάδα (τάξη) 25 παιδιών στο χώρο του σχολείου 

σας. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται, εποπτεύεται και συντονίζεται από την επιστημονική 

ομάδα του Κέντρου και η υλοποίηση του στελεχώνεται από έμπειρους πτυχιούχους 

εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα διαφοροποιείται με βάση την ηλικία και τις εμπειρίες 

των παιδιών και το Κέντρο αναλαμβάνει την οργάνωση και την παροχή των κατάλληλων 

παιδαγωγικών μέσων και υλικών που χρειάζονται. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

προγράμματος είναι αναγκαία η παρουσία ενός μέλους του εκπαιδευτικού προσωπικού 

του νηπιαγωγείου.  

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παιγνιώδεις και δημιουργικές διαδικασίες 

μάθησης, μέσα από τις οποίες τα παιδιά έχουν την ευχέρεια να πειραματιστούν, να 

εμπλακούν σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων και σχεδιασμού διερευνήσεων και 

εξερευνήσεων αποσκοπώντας στην οικοδόμηση γνώσης και στην ανάπτυξη στάσεων 

και δεξιοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστημονικής 

μεθόδου και δεξιοτήτων επιστημονικού συλλογισμού, παρέχοντας στα παιδιά 

μοναδικές εμπειρίες από τις Επιστήμες. 

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε 3 διαφορετικές περιοχές, μία από τις οποίες επιλέγεται 

από το σχολείο. 

Πρόγραμμα Μαθηματικών: Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από ποικιλία ενοτήτων 

οι οποίες εμπίπτουν στις εμπειρίες των παιδιών αυτών των ηλικιών, παρέχοντας τους τη 

δυνατότητα να εμπλακούν σε παιγνιώδεις και οικοδομιστικές διαδικασίες, 

ανακαλύπτοντας τον κόσμο των Μαθηματικών, αναπτύσσοντας εξελιγμένες δεξιότητες 

επιστημονικής και δημιουργικής σκέψης. Οι θεματικές προσεγγίζουν τα μαθηματικά με 

ένα ενοποιημένο και δυναμικό τρόπο όπου οι μαθηματικές έννοιες ανακαλύπτονται από 

τα παιδιά συνδυαστικά. Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει άξονες και επιδιώξεις του 

επίσημου αναλυτικού προγράμματος και εστιάζει σε διερευνήσεις, μοντελοποιήσεις και 

λύση προβλήματος για πρωτότυπες ενότητες με τρόπο μοναδικό για το κυπριακό 

εκπαιδευτικό σύστημα.  
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Παράδειγμα ενότητας: η διερεύνηση της τετραγωνικής ρίζας, η οποία μέσα από 

μοντελοποιήσεις οδηγεί σε οικοδόμηση εννοιών όπως το τετράγωνο και η ακολουθία των 

τετράγωνων αριθμών.  

Πρόγραμμα Επιστήμης: Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από ποικιλία ενοτήτων οι 

οποίες εμπίπτουν στις εμπειρίες των παιδιών αυτών των ηλικιών, παρέχοντας τους τη 

δυνατότητα να εμπλακούν σε παιγνιώδεις και πειραματικές διαδικασίες, 

αλληλοεπιδρώντας με ποικίλες ιδέες, υλικά, παιχνίδια και άλλα παιδιά, ανακαλύπτοντας 

τον κόσμο της Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Μηχανικής και Περιβάλλοντος, 

αναπτύσσοντας εξελιγμένες δεξιότητες επιστημονικής και δημιουργικής σκέψης. Το 

πρόγραμμα ακολουθεί το πλαίσιο του επίσημου αναλυτικού προγράμματος των 

Φυσικών Επιστημών της προσχολικής, μέσα από διερευνήσεις, εξερευνήσεις και λύση 

προβλήματος για ενότητες που για πρώτη φορά διδάσκονται στο κυπριακό εκπαιδευτικό 

σύστημα όπως αστρονομία (φάσεις της σελήνης), παλαιοντολογία (απολιθώματα της 

Κύπρου), φως-σκιές-χρώμα, διάλυση, ηλεκτρικά κυκλώματα κ.α.  

Πρόγραμμα STEM: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία διεπιστημονική προσέγγιση για τις 

Επιστήμες, περιλαμβάνοντας ενότητες από τις Φυσικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά, 

τη Μηχανολογία και την Τεχνολογία (ανάλογα με τις ηλικίες των παιδιών) 

αποσκοπώντας στην εναλλαγή της θεματολογίας σε ενιαία βάση, και των ειδών των 

δραστηριοτήτων μέσα από έννοιες οι οποίες προσεγγίζονται κοινά από Μαθηματικά, 

Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική.  

Παράδειγμα ενότητας: Το άνθος 

 Μελέτη των μερών και λειτουργιών του άνθους 

 Μελέτη του χρώματος και ο ρόλος που επιτελεί στα πέταλα των ανθών 

 Κατασκευή αναπαραστάσεων λουλουδιών μέσα από την προσέγγιση της 

μοντελοποίησης 

 Σχηματολούλουδα (κατασκευή λουλουδιών από τις γωνιές σχημάτων) 

Διάρκεια Προγράμματος: 45-60 λεπτά (ανάλογα με την ηλικία των παιδιών) σε 

εβδομαδιαία βάση 

Αριθμός παιδιών: 20-25 παιδιά ανά ομάδα (τμήμα) 

Ηλικία παιδιών: 4-6 ετών (Τμήμα: 4-5 ετών και Προδημοτική) 

Κόστος συμμετοχής: 5 Ευρώ το παιδί/τη συνάντηση για 20-25 παιδιά (μία 

ομάδα/τμήμα), 4,5 Ευρώ το μήνα για 40-50 παιδιά (δύο ομάδες/τμήματα).  

Χρόνος διεξαγωγής: Οκτώβριος – Απρίλιος (Συνολικά 22-25 εβδομαδιαίες 

προκαθορισμένες συναντήσεις) 

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων παιδιών: 20 

Συχνότητα συναντήσεων: σε εβδομαδιαία βάση 


