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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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PROLOGUE
The development of the Kindergarten Curriculum is the realization of a long standing
recommendation of the Archdiocesan Department of Education to the 35th Clergy-Laity
Congress, which convened in July 2000, in Philadelphia.
The need for the creation of a uniform course of study for the kindergarten
classes of the parochial day and the afternoon schools became more evident during
the last decade when a large number of early childhood programs emerged in parishes
around the country and have been flourishing ever since.
Based on the developmental needs as well as the learning abilities of the kindergarten
child, the Curriculum was created by the Direct Archdiocesan District Office of Education,
in order to assist the teachers who teach Greek as a second language to children of this
age group.
I would like to thank His Eminence Archbishop Demetrios of America for
His encouragement, guidance, and support during its development. I also thank all who
contributed to its creation.
Maria Makedon, Director
Direct Archdiocesan District Office of Education
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Τα χαρακτηριστικά του νηπίου και ο ρόλος του Νηπιαγωγείου
ΤΟ ΝΗΠΙΟ
Αναμφισβήτητα, τα πρώτα έξι χρόνια της ζωής ενός παιδιού είναι τα πιο
σημαντικά και επηρεάζουν αποφασιστικά τη μελλοντική του εξέλιξη. Η νοητική,
κινητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του νηπίου επιτυγχάνεται
στην ηλικία αυτή των πρώτων έξι ετών, μέσω των αισθήσεων και με την
επιλογή δραστηριοτήτων προσαρμοσμένων στις ικανότητες, τις επιθυμίες, την
ωριμότητα και τα ενδιαφέροντά του. Στο κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον, το
νήπιο αποκτά τις απαραίτητες εμπειρίες που θα το οδηγήσουν στην αρμονική
και ισορροπημένη ανάπτυξή του ως εξης:
Νοητική ανάπτυξη
Το νήπιο χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως μέσον επικοινωνίας. Σχηματίζει
ολοκληρωμένες προτάσεις, κάνει ερωτήσεις, διηγείται και απαγγέλλει, έχοντας
στο λεξιλόγιό του περίπου δύο χιλιάδες λέξεις. Έχει ικανότητα συγκέντρωσης
της προσοχής, αλλά όχι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φτιάχνει απλά παζλς,
κατασκευές με τουβλάκια και ξεφυλλίζει βιβλία.
Η αντίληψή του είναι εξίσου αναπτυγμένη. Μπορεί να συνδέσει την αιτία
με το αποτέλεσμα μιας μεμονωμένης πράξης, χωρίς όμως να είναι σε θέση να
κάνει γενικεύσεις. Αντιλαμβάνεται την έννοια του χώρου και του μεγέθους,
γνωρίζει τα χρώματα, τα σχήματα, τις στοιχειώδεις διαιρέσεις του χρόνου και
μετρά από το ένα μέχρι το δέκα.
Κινητική ανάπτυξη
Το νήπιο έχει αναπτυγμένη τόσο την αδρή όσο και τη λεπτή κινητικότητα.
Περπατάει και τρέχει με σταθερότητα και ισορροπία, πηδάει, σκαρφαλώνει και
χορεύει. Έχοντας αστείρευτη ενέργεια, προτιμά δραστηριότητες, στις οποίες
συμμετέχει όλο το σώμα. Συντονίζει μάτι και χέρι, ζωγραφίζει, κόβει με το
ψαλίδι, δένει κορδόνια και περνάει χάντρες σε μια κλωστή.
Συναισθηματική Ανάπτυξη
Το νήπιο έχει ενεργή φαντασία, που κάποιες φορές παρεμβαίνει στην
πραγματικότητα. Παρουσιάζει φοβίες, περηφανεύεται για τα κατορθώματά του,
αισθάνεται σπουδαίο και έχει ανάγκη τον έπαινο. Είναι επίσης εγωκεντρικό.
Δεν μπορεί να καταλάβει τη θέση του άλλου και όλος ο κόσμος περιστρέφεται
γύρω απ’ τον εαυτό του.
Κοινωνική Ανάπτυξη
Το νήπιο έχει τάσεις ανεξαρτησίας. Θέλει να τα κάνει όλα μόνο του. Επιδιώκει
να έχει φίλους αλλά μπορεί να παρουσιάσει επιθετικές τάσεις, όταν βρεθεί με
μια ομάδα συνομίληκών του. Μοιράζεται και περιμένει τη σειρά του. Ακολουθεί
κανόνες και γνωρίζει τα όρια της ανοχής των ενηλίκων.
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O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Το Νηπιαγωγείο παρέχει στο νήπιο τις εμπειρίες που θα το οδηγήσουν στην
αβίαστη κατανόηση του κόσμου που το περιβάλλει και στην πολύπλευρη
ανάπτυξή του. Η προσέγγιση της γνώσης γίνεται μέσα από το παιχνίδι, τη
βιωματική διδασκαλία και την επιλογή ευέλικτων δραστηριοτήτων βασισμένων
στις δυνατότητες του νηπίου, τα εποπτικά μέσα και το γενικότερο μαθησιακό
περιβάλλον.
Το Ελληνοαμερικάνικο Νηπιαγωγείο έχει και μία επιπλέον αποστολή:
να βοηθήσει το ελληνικής καταγωγής Αμερικανογεννημένο νήπιο να
εξοικειωθεί με τους δύο πολιτισμούς (Αμερικάνικο και Ελληνικό), έτσι ώστε
να αποκτήσει διπλή ταυτότητα και Ελληνοχριστιανική συνείδηση.
Το Νηπιαγωγείο επομένως καλείται να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο
Αναλυτικό Πρόγραμμα που θα παρέχει στο νήπιο τις κατάλληλες γνώσεις και
δεξιότητες και θα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
Γλώσσα
Οι γλωσσικές εμπειρίες που θα αποκτήσει το παιδί στο Νηπιαγωγείο είναι
καθοριστικές για την περαιτέρω πορεία του στο σχολείο.
Το νήπιο μαθαίνει να εξοικειώνεται με το βιβλίο, να ακούει πραγματικές
και φανταστικές ιστορίες και να συζητά τους χαρακτήρες και την πλοκή τους.
Κατανοεί ότι τα γράμματα είναι σύμβολα και ότι ο γραπτός λόγος βοηθά στην
επικοινωνία και στη μετάδοση μηνυμάτων και πληροφοριών. Μαθαίνει να
απαγγέλλει και να τραγουδά, να δραματοποιεί ιστορίες, να φτιάχνει δικά του
βιβλία και να κρατά ημερολόγιο.
Η ανάπτυξη της δεξιότητας της γλώσσας αφορά τους παρακάτω τομείς:
Προσεκτική Ακρόαση: Το νήπιο μαθαίνει να ακολουθεί οδηγίες και να ακούει
προσεκτικά ιστορίες, συζητήσεις και τραγούδια. Κατανοεί λέξεις που ξεκινούν
με τον ίδιο ήχο ή έχουν ομοιοκαταληξία. Ξεχωρίζει πόσες λέξεις βρίσκονται
σε μια πρόταση, πόσες συλλαβές σε μια λέξη, καθώς και τους ήχους των
γραμμάτων. Συσχετίζει τις εικόνες του κειμένου και μπορεί να παρακολουθήσει
την εξέλιξη της πλοκής μιας ιστορίας.
Ομιλία: Το νήπιο εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του με την αναδιήγηση ιστοριών,
τη συνομιλία με τους συμμαθητές του, την απαγγελία ποιημάτων και το
τραγούδι.
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Μαθαίνει να περιγράφει τους χαρακτήρες μιας ιστορίας και να προσδιορίζει
τις σκέψεις, τις ενέργειες και τα συναισθήματά τους. Χρησιμοποιεί τον
προφορικό λόγο για να ζητήσει, να διεκδικήσει και να εκφράσει σκέψεις και
συναισθήματα.
Ανάγνωση: Το νήπιο ξεφυλλίζει τα βιβλία από την αρχή ως το τέλος
και κατανοεί ότι ο γραπτός λόγος διαβάζεται από πάνω προς τα
κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά. Παρακολουθεί την αλληλουχία
των γεγονότων στην εξέλιξη της ιστορίας. Aνακαλεί στη μνήμη του
λεπτομέρειες της ιστορίας και προβλέπει την έκβασή της. Γνωρίζει τα
κεφαλαία και τα μικρά γράμματα και τους ήχους τους και αναγνωρίζει
“φωτογραφικά” στοιχειώδεις λέξεις (τα χρώματα, τις μέρες της εβδομάδας).
Γραφή: Το νήπιο μαθαίνει την κίνηση της γραφής, γράφει τα κεφαλαία και τα
μικρά γράμματα της αλφαβήτου, το όνομά του και στοιχειώδεις λέξεις.
Μαθηματικά
Το νήπιο διαβάζει και γράφει τους αριθμούς, παρατηρεί την παρουσία τους στην
καθημερινότητα και μετράει μέχρι το δέκα. Ξέρει να σειραθετεί, να ταξινομεί,
να ομαδοποιεί, να συγκρίνει μεγέθη και να βρίσκει ομοιότητες και διαφορές
ανάμεσα σε κατηγορίες αντικειμένων.
Γνωρίζει τα γεωμετρικά σχήματα και τα εντοπίζει στο ευρύτερο
περιβάλλον της τάξης. Χρησιμοποιεί το ημερολόγιο της τάξης για να αναγνωρίζει
τις ημέρες της εβδομάδος, κατανοεί τη διαφορά του χθες με το σήμερα και το
αύριο και ξέρει να λέει την ώρα.
Αισθητική Αγωγή
Το νήπιο ενθαρρύνεται να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του μέσω
της Τέχνης και να πειραματιστεί και να δημιουργήσει αυτόνομα. Μαθαίνει
να αναγνωρίζει και να αναμιγνύει τα βασικά χρώματα, να κάνει κολάζ, να
χρησιμοποιεί το ψαλίδι, την κόλα, τις κηρομπογιές, τις δαχτυλομπογιές, και
την κιμωλία. Συμμετέχει στη δημιουργία ομαδικών κατασκευών και εποχιακών
προγραμμάτων.
Μουσικοκινητική Αγωγή
Το νήπιο έχει την ανάγκη για εκτόνωση, άσκηση και έκφραση μέσω του σώματός
του. Τρέχει, πηδάει, ισορροπεί, σκαρφαλώνει και ακολουθεί κανόνες ασφαλείας
και συμπεριφοράς που σχετίζονται με δραστηριότητες και παιχνίδια.
Το νήπιο αποκτά συναίσθηση της αξίας της μουσικής. Τραγουδά
απλές μελωδίες, κρατά το ρυθμό και εξερευνεί ποικίλα μουσικά είδη μέσω
του τραγουδιού και του χορού. Εξοικειώνεται με διάφορα μουσικά όργανα
και κατανοεί τη σχέση της μουσικής με την κίνηση, την αυτοέκφραση και τη
δημιουργικότητα.
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Φυσικές Επιστήμες
Το νήπιο αντιλαμβάνεται τον κόσμο που το περιβάλλει μέσω της παρατήρησης, των εκπαιδευτικών εκδρομών, του πειραματισμού και της συζήτησης.
Αναγνωρίζει τα ζώα, τα χαρακτηριστικά τους, τις συνήθειές τους και το
περιβάλλον που ζουν. Παρατηρεί τους σπόρους και τα φυτά και τν τρόπο
που μεγαλώνουν. Εξερευνεί τις αισθήσεις του (γεύση, όσφρηση, αφή, ακοή
και όραση)
Το νήπιο μαθαίνει για τον πλανήτη γη και το ηλιακό σύστημα. Συζητά
για τα καιρικά φαινόμενα και τις εποχές του χρόνου. Γνωρίζει την έννοια του
μαγνητισμού και είναι σε θέση να προσδιορίζει ποια αντικείμενα επιπλέουν και
ποια βυθίζονται. Κατανοεί την αξία της ανακύκλωσης και τη χρησιμότητά της
στην προστασία του περιβάλλοντος.
Υγιεινή και Ασφάλεια
Το νήπιο εξοικειώνεται με τις σωστές συνήθειες υγιεινής σε όλες τις εκφάνσεις
της σχολικής ζωής: στην τάξη, στην αυλή του σχολείου, στο σχολικό λεωφορείο,
στην τραπεζαρία, στην τουαλέτα. Μαθαίνει να ντύνεται ανάλογα με τον καιρό
και να τρώει θρεπτικές τροφές.
Το νήπιο μαθαίνει τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση σεισμού και φωτιάς,
έχει επίγνωση της δύναμής του και τι μπορεί αυτή να προξενήσει στους άλλους.
Τέλος, γνωρίζει ότι ποτέ δε συνομιλεί με αγνώστους και απευθύνεται μόνο
στον/στην εκπαιδευτικό σε περίπτωση παρενόχλησης από ενήλικους ή παιδιά
που δεν γνωρίζει.
Αγωγή του Πολίτη
Το νήπιο διδάσκεται τη σπουδαιότητα των κανόνων συμπεριφοράς και
προετοιμάζεται άμεσα, πρακτικά και βιωματικά για τη συνειδητή άσκηση
των καθηκόντων και δικαιωμάτων του και την προσαρμογή του στη ζωή της
ευρύτερης κοινωνίας. Εκτιμά τη σπουδαιότητα των κοινωνικών λειτουργών,
κατανοεί τη δόμηση της κοινωνίας και την ύπαρξη διαφορετικών λαών,
κρατών, γλωσσών, θρησκειών και πολιτισμών.
Μαθαίνει για τη δομή της οικογένειάς του, σέβεται τα μέλη της και
δημιουργεί δεσμούς αγάπης και εμπιστοσύνης. Κατανοεί και ακολουθεί
τους κανόνες του σχολείου, αποδέχεται το ρόλο της δασκάλας, βοηθά τους
συμμαθητές και έχει συνείδηση της διαφορετικότητας του καθενός.
Το ελληνικής καταγωγής νήπιο μαθαίνει την αξία του πλούσιου
ιστορικού του παρελθόντος και αποκτά εθνική συνείδηση. Μαθαίνει τους
Εθνικούς ύμνους της Ελλάδας και της Αμερικής, σέβεται τη σημαία ως σύμβολο,
μαθαίνει πατριωτικά τραγούδια και συμμετέχει σε εθνικές γιορτές.
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Θρησκευτική και Ηθική Αγωγή
Το νήπιο εξοικειώνεται με τις θεμελιώδεις θρησκευτικές έννοιες και μυείται
στις αρχές της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης και Λατρείας. Στο περιβάλλον του Ελληνοαμερικάνικου σχολείου αντιλαμβάνεται το μάθημα των
Θρησκευτικών ως ζωντανή εμπειρία και ως μέρος της οικογενειακής,
κοινωνικής και σχολικής ζωής. Ενθαρρύνεται να μιλήσει για τα προσωπικά
θρησκευτικά του βιώματα (γάμους, βαφτίσια) και εμπλουτίζει τις γνώσεις του
με την αναφορά επιπλέον λεπτομερειών σχετικών με αυτά.
Το νήπιο απαγγέλλει την προσευχή του στην αρχή του μαθήματος
και απευθύνεται στο Θεό ως τον πατέρα. Μαθαίνει για το βίο σημαντικών
Αγίων, τραγουδάει απλούς ψαλμούς και συμμετέχει στον εορτασμό
θρησκευτικών εκδηλώσεων. Το θρησκευτικό φρόνημα ενισχύεται επιπλέον
με συχνές επισκέψεις στην εκκλησία, τη συμμετοχή σε λειτουργίες ιδιαίτερα
για τους μαθητές, την εξοικείωση με τη Θεία Κοινωνία και την προβολή
κινηματογραφικών ταινιών θρησκευτικού περιεχομένου.
Το νήπιο γνωρίζει ότι αποτελεί μέλος μιας ευρύτερης ομάδας ανθρώπων, που έχουν τις ίδιες θρησκευτικές πεποιθήσεις και ανήκουν στην
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Σέβεται τους ιερείς και ασπάζεται ό,τι αυτοί
πρεσβεύουν. Ακολουθεί τους κανόνες ηθικής αγωγής και συμπεριφοράς
και ενθαρρύνεται να διανύει ενεργή ηθική ζωή, δηλαδή να κάνει καλές πράξεις, να συμπονάει και να βοηθάει τους συνανθρώπους του.
Τέλος, το νήπιο μαθαίνει για τη σχέση και αλληλεπίδραση μεταξύ της
Χριστιανικής Ορθόδοξης Πίστης και του Ελληνικού Πολιτισμού, που συνέβαλε
στην επιβίωση και στην αναγέννηση του Ελληνικού ΄Εθνους.
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Το Αναλυτικό Πρόγραμμα για το Ελληνοαμερικάνικο Νηπιαγωγείο
   
Η συγγραφή του παρόντος Αναλυτικού Προγράμματος Νηπιαγωγείου για τα
κοινοτικά σχολεία έγινε με σκοπό να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να θέσει
τις βάσεις για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά νηπιακής
ηλικίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της προφορικής επικοινωνίας.
Παράλληλα, να τους εμφυσήσει υπερηφάνεια, αγάπη και σεβασμό για την
ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και τη Χριστιανική Ορθόδοξη Πίστη.
Το Πρόγραμμα θα πρέπει να αποτελέσει «οδηγό» για τον εκπαιδευτικό,
που καλείται να το προσαρμόσει ανάλογα με τις αναπτυξιακές δυνατότητες
και μαθησιακές ανάγκες των παιδιών. Ο εκπαιδευτικός είναι ελεύθερος να
επιλέξει διαφορετική διδακτική ύλη και να αντικαταστήσει τις προτεινόμενες
πηγές (ποιήματα, τραγούδια, ιστορίες, κ.λπ.), προκειμένου να επιτύχει το
γενικό σκοπό της ενότητας και τους επι μέρους στόχους της.
Το Πρόγραμμα αποτελείται από 13 θεματικές ενότητες, κάθε μία από
τις οποίες καθορίζεται από τα εξής:
• Το γενικό σκοπό της ενότητας.
• Τους επιμέρους στόχους για την επίτευξη του σκοπού αυτού.
• Τις προτεινόμενες δραστηριότητες.
• Τα υλικά που θα χρειαστούν για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων.
• Το βασικό λεξιλόγιο και τις επικοινωνιακές φράσεις για την καλλιέργεια του
προφορικού λόγου.
• Τις πηγές (τραγούδια, ποιήματα, θεατρικά έργα και παραδοσιακά παιχνίδια),
που θα βασισθεί ο εκπαιδευτικός για να εισαγάγει το μάθημα της ημέρας.
Σημαντική θέση στο Πρόγραμμα κατέχουν οι ενότητες 1-6. Στις ενότητες
αυτές, το παιδί του Νηπιαγωγείου θα διδαχθεί ό,τι έχει σχέση με τον εαυτό
του. Θα μάθει για το σώμα και τις αισθήσεις του. Θα διδαχθεί επίσης διάφορες
έννοιες εξασκώντας τις αισθήσεις του και θα μάθει τα χρώματα και τα σχήματα
μέσα από εμπειρικές δραστηριότητες. Θα γνωρίσει τις έννοιες των αντιθέτων,
του χώρου και του χρόνου μέσα από το παιχνίδι, με επίκεντρο πάντα την
ανάπτυξη των γλωσσικών του ικανοτήτων.
Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου θα διδαχθούν τα γράμματα του ελληνικού
αλφάβητου στις ενότητες 7-10. Ο καθορισμός της σειράς, με την οποία
παρουσιάζονται τα γράμματα, έγινε με βάση την ικανότητα του νηπίου να
σχηματίζει τα γράμματα, ξεκινώντας από τους πιο απλούς και προχωρώντας
στους πιο πολύπλοκους χαρακτήρες.
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Η σειρά διδασκαλίας των γραμμάτων έχει ως εξής:
1. Ι, Τ, Γ, Ε, Π, Η, Ξ
2. Λ, Α, Δ, Ζ, Ν, Υ, Χ, Κ, Σ, Μ
3. Ο, Θ, Ρ, Β, Φ, Ψ, Ω
Mέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων και ασκήσεων τα παιδιά μαθαίνουν
την ταύτιση φωνήματος και γραφήματος και οδηγούνται με μεθοδικό τρόπο
στην ανάγνωση λέξεων και απλών, μικρών προτάσεων. Το σχετικό λεξιλόγιο,
τα ποιήματα, τα τραγούδια και οι ιστορίες βοηθούν τους μικρούς μαθητές να
εμπεδώσουν τις γνώσεις τους.
Στην Ενότητα 11, οι μαθητές θα μάθουν τις τέσσερις εποχές του χρόνου
και τα στοιχεία που τις χαρακτηρίζουν (καιρός, ρουχισμός, εποχιακά φρούτα,
γιορτές, κ.λπ). Κάθε μάθημα συνοδεύεται από παιδοκεντρικές δραστηριότητες
με στόχο τη συμμετοχή όλων των μαθητών.
Απαραίτητη για την ευρύτερη γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη του
νηπίου είναι και η περιβαλλοντική αγωγή, στην οποία είναι αφιερωμένη η
Ενότητα 12. Τα επί μέρους μαθήματα της ενότητας αυτής αναφέρονται στο
σχολείο, στα επαγγέλματα, στην κοινότητα, στην ανακύκλωση, κ.λπ.
Η Ενότητα 13 είναι αφιερωμένη στη διδασκαλία της Χριστιανικής
Ορθόδοξης Πίστης, όπως αυτή καταδεικνύεται μέσα από θρησκευτικές
γιορτές και έθιμα. Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου θα διδαχθούν τις
μεγαλύτερες γιορτές της Χριστιανοσύνης και τους βίους των σημαντικότερων
αγίων πατέρων της Εκκλησίας μας.
Προτείνεται όπως οι ενότητες 11, 12 και 13 διδαχθούν σε συνδυασμό
με τις άλλες ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος. Ο εκπαιδευτικός έχει
τη δυνατότητα και την ευελιξία να επιλέξει οποιοδήποτε μάθημα από τις
ενότητες αυτές, να το εντάξει στο μάθημα της ημέρας και να το διδάξει
όποτε κρίνει αυτός απαραίτητο.
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The Traits of the Kindergarten Child and the Role of Kindergarten

THE KINDERGARTENER
The first six years of a child’s life are undoubtedly the most important in positively influencing his future development. It is the during these first six years
of a child’s life in which the cognitive, physical, emotional, and social development of the kindergartener are achieved, through a selection of activities
that match the abilities, desires, maturity, and interest of the child. Within
the proper learning environment, the kindergartener acquires the necessary
skills for a well-balanced development in the following areas:
Cognitive Development
The kindergartener uses language as a means of communication. Having a
vocabulary of roughly two thousand words, the kindergartener is capable of
forming complete sentences, asking questions, telling stories, and recitating.
He is able to focus his attention, but only for short periods of time. He
puts together simple puzzles, builds with toy blocks, and flips through pages
of books.
His sense of perception is equally well developed. He associates cause
with effect, yet without being able to make generalizations; he can grasp the
concepts of space and size; he recognizes colors, shapes, basic measurements
of time, and is able to count up to ten.
Physical Development
The kindergartener has highly-developed motor skills. He walks and runs with
stability and balance and possesses hand-eye coordination He jumps, climbs,
and dances. Possessing boundless energy, he prefers activities that involve the
entire body. He draws, cuts with scissors, ties his laces, and can string beads.
Emotional Development
The kindergartener possesses an active imagination which can infringe on reality at times. He fears, is proud of achievements, feels important and seeks
recognition and praise. He is also self-centered, unable to put himself in someone else’s place, believing that the world revolves around him.
Social Development
The kindergartener desires independence, wanting to do everything on his
own. He seeks friends, but when amongst a group of peers may exhibit aggressive behavior. He can share and wait for his turn. He follows rules and
understands adult patience has its limits.
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THE ROLE OF KINDERGARTEN
The Kindergarten presents a child with experiences that will allow him to
effortlessly comprehend the world around him as well as encourage his development in all areas. Learning is achieved through the combined use of
play, hands-on experience, and a selection of flexible activities based on the
kindergartener’s skills, available resources, and the broader learning environment.
The Greek-American Kindergarten has an additional mission to fulfill:
to help the American-born child of Greek descent familiarize with two cultures (the American and the Greek) and, thus, develop a dual identity and
acquire a Greek Orthodox Christian consciousness.
The Kindergarten, therefore, must follow a well-rounded curriculum
that provides the kindergartener with the necessary knowledge and skills covering the following subject areas:
Language
The linguistic experiences that Kindergarten offers to a child are decisive for
his future development in school.
The kindergartener familiarizes himself with books by reading fiction
and non-fiction stories, and discussing character and plot development. He
comprehends that letters are symbols, written language is for communication
and the transmission of messages and information. He learns to recite and
sing, act out stories, make his own books and keep a calendar.
Language development incorporates the following skills:
Listening Comprehension: The kindergartener learns to follow directions and
carefully listen to stories, dialogues, and songs. He comprehends words that
begin with the same sound or rhyme. He can tell how many words there are in
a sentence and how many syllables there are in a word and distinguishes the
sounds of letters. He associates pictures with text and can follow the plot of
a story.
Speaking Comprehension: The kindergartener enriches his vocabulary by retelling stories, conversing with his schoolmates, and reciting poems and songs.
He learns to describe the characters of a story and determine their thoughts,
acts and emotions. He uses oral language to ask for something, claim his
rights, and express thoughts and emotions.
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Reading Comprehension: The kindergartener looks through books from the beginning to the end and comprehends that written language is read left to right,
top to bottom. He follows a chain of events in the development of a story. He
can recall details of the story and predict its end. He recognizes capital and
lower-case letters and their sounds, and he is able to sight read basic words
(the colors, days of week).
Writing: The kindergartener learns how to form letters and can write the capital and lower-case letters of the alphabet, his name, and some basic words.
Mathematics
The kindergartener reads and writes the numbers, notices their presence in
everyday life and counts up to ten. He knows to put in correct order, categorize, group, compare sizes, and find similarities and differences among categories of objects. He knows geometric shapes and can identify examples of
them in the classroom. He uses the classroom’s calendar to recognize the days
of the week. He comprehends the difference among yesterday, today, and tomorrow, and he knows to tell the time.
Arts Education
The kindergartener is encouraged to express thoughts and emotions through
art. The teacher provides him with the appropriate means and materials to
experiment and create independently. The kindergartener learns to recognize
and mix basic colors. He makes collages and uses scissors, glue, crayons, finger-paints, and chalks while participating in the creation of group crafts and
seasonal projects.
Music and Physical Education
The kindergartener has the need for release of his pent-up energy, for exercise, and the use of his body for self-expression. He runs, jumps, balances,
climbs and follows the rules of safety as regards to activities and games.
The kindergartener acquires an appreciation of the value of music.
He sings simple melodies, keeps rhythm, and explores various kinds of music
through singing and dancing. He becomes familiar with various musical instruments and understands the relationship between music and movement, selfexpression, and creativity.
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Science
The kindergartener perceives the world around him through observation, field
trips, experimentation, and discussion. He recognizes animals, their characteristics and habits and the environment where they live. He observes seeds
and plants and the way they grow. He explores through his senses (taste,
smell, touch, hearing and sight). He learns about the Earth and the solar system. He discusses meteorological phenomena and the seasons of the year. He
knows the significance of magnetism and can determine which objects float
and which sink. He understands the value of recycling and its usefulness in
protecting the environment.
Hygiene and Safety
The kindergartener becomes familiar with habits of good hygiene in all aspects of school life: in the classroom, on the playground, in the school bus, in
the dining room, in the bathroom. He learns to wear clothes appropriate to
the weather and seasons, and he eats nutritious foods.
He knows what to do in case of an earthquake or fire; is conscious of
his strength and of the possible effect of his strength on others. Lastly, he
knows that he should never interact with strangers and that he must report to
the teacher any situation of harassment from adults or children that he does
not know.
Social Studies
Social education makes the kindergartener aware of the importance of rules
of behavior and prepares him directly, practically, and through experience for
the principled exercise of his duties and rights and his adjustment to the life
of society at large.
The kindergartner learns about the structure of his family, respects its
members, and creates bonds of love and confidence. He understands and follows the rules of the school, accepts the role of the teachers, helps his schoolmates, and is conscious of their individuality. He appreciates the importance
of social functions, understands the structure of society, and the existence of
different peoples, nations, languages, religions, and cultures.
The kindergartener of Greek descent learns about his vast historical
past and acquires cultural identity. He sings the national anthems of Greece
and the United States, respects the flag as a symbol, learns patriotic songs,
and participates in the celebration of national holidays.
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Religious and Ethical Education
In the Greek-American parochial school environment, the kindergartener is
introduced to the fundamental religious beliefs and principles of the Christian
Orthodox Faith. He comprehends the religious studies as a live experience and
always in relation to family, social, and school life. He is encouraged to talk
about his personal experiences with religious events (marriages, christenings)
enriching his knowledge with additional details.
The kindergartener recites a prayer at the beginning of the lesson and
addresses God as everybody’s father. He learns about the life of important
saints, sings simple psalms, and participates in the celebration of religious
events. Moreover, his religious beliefs are strengthened by frequent visits to
the church, his attending special services for the students, receiving Holy
Communion, and by watching films of religious content.
The kindergartener realizes that he is a member of a larger group of
people who have the same religious beliefs and attend the Greek Orthodox
Church. He shows the spiritual leaders respect and exhibits devotion to them
and all that they represent. He follows the rules of ethical conduct and beha
vior, and he is encouraged to have an active ethical life, to do good, share
other people’s pains, and help his fellow human beings.
Lastly, the kindergartener learns that the Christian Orthodox Faith has
been closely intertwined with the Greek civilization, which significantly contributed to the survival and rebirth of Greece as a nation.
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A Curriculum for the Greek-American Kindergarten
The purpose for creating a Kindergarten Curriculum for the Greek-American
parochial schools is to assist educators with teaching Greek as a second language in the early grades, with an emphasis on the communicative skills and,
at the same time, instill in the young students a sense of pride, love and respect for the Greek cultural heritage and the Christian Orthodox Faith.
The Kindergarten Curriculum should be viewed as a guide by the kindergarten teacher, who may adjust it to the developmental needs and learning abilities of the students. Teachers are encouraged to use other resources
(poems, songs, stories), in addition to or along side the suggested materials
and activities, as long as the goals and learning objectives are attained.
The Curriculum is divided into 13 units, with each one consisting of the
following:
• The general goal;
• The objective of each lesson;
• The recommended activities;
• Materials needed to carry out the activities;
• Basic vocabulary and phrases to be used for oral communication practice;
• Resources (songs, poems, games, and stories), which educators may use to
introduce each unit.
A significant part of the Curriculum is contained in Units 1-6, which
focus on teaching the students about themelves. The students will learn all
about the body and its senses. They will be taught about colors and shapes
through activities incorporating the use of all five senses. They will be able
to recognize concepts such as opposites, place, and time through games that
focus on language development as well.
Units 7-10 introduce the Greek alphabet to the students, in an order
which is based on the students' ability to form the letters, starting from the
simplest to the most complex characters.
The letters of the Greek alphabet are introduced as follows:
1. Ι, Τ, Γ, Ε, Π, Η, Ξ
2. Λ, Α, Δ, Ζ, Ν, Υ, Χ, Κ, Σ, Μ
3. Ο, Θ, Ρ, Β, Φ, Ψ, Ω
Through a series of exercises, the students learn to recognize and combine the phonemes and graphemes (combinations and sounds of one or more
letters together) and are able to read simple words and basic sentences. Basic
vocabulary, poems, songs, and story telling make this fundamental learning
enjoyable to the students.
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In Unit 11, the four seasons of the year and characteristics relating to
the weather, proper clothing, seasonal fruits, holidays, etc. are addressed.
Each lesson includes activities meant to engage all the students in the classroom.
Social and environmental education, which also plays an important
role in the learning and social development of young children, is covered in
Unit 12. The lessons in this unit pertain to: school, work, community, society,
recycling, etc.
Unit 13 is devoted to teaching the kindergarten students about the
Christian Orthodox Faith, as is evident in the Greek customs and traditions.
Young students will be taught about major religious holidays and the lives of
the most significant holy saints of our Church.
It is suggested that units 11, 12, and 13 are taught in combination with
the other units of the Curriculum. The teacher has the freedom to choose
any lesson from these units, incorporate it into the daily lesson, and teach it
whenever he deems it appropriate.
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