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ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΥΠΡΟΣ
Φιλοσοφία Προγράµµατος

Εισαγωγικά
Η προσοχή µας σε αυτές τις ηλικίες στρέφεται κυρίως στο παιδί, ενώ οι στόχοι ακολουθούν.
Για να το πετύχουµε αυτό, δουλεύουµε έµµεσα, µέσω του περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα,
εµείς διαµορφώνουµε το περιβάλλον και το αφήνουµε να λειτουργήσει ως ο παιδαγωγός. Η
δουλειά των παιδαγωγών είναι διαρκής: συνέχεια ρυθµίζουν, βελτιώνουν, αλλάζουν,
(ανά)διαµορφώνουν το περιβάλλον. Οι παιδαγωγοί είναι µέρος του περιβάλλοντος του
παιδιού και δρουν αβίαστα, ρυθµιστικά και διευκολυντικά. Είναι οι δηµιουργοί του πλαισίου
στο οποίο τα παιδιά θα διαπαιδαγωγηθούν. Και αυτό το περιβάλλον είναι που θα ετοιµάσει
τα παιδιά για να υποδεχτούν τη µάθηση µε χαρά, και να επιζητούν περισσότερη µάθηση στη
συνέχεια. Εστιάζοντας στο τώρα και το καλό των παιδιών, στόχος είναι τα παιδιά φυσικά και
αβίαστα να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σφαιρικά και να προετοιµαστούν για να µάθουν και,
όταν αυτά θα είναι έτοιµα, να γράφουν, να διαβάζουν, να µετρούν και να αντεπεξέρχονται σε
κάθε είδους απαιτητική γνώση, δουλειά και κατάσταση.
Όπως φαίνεται στο πιο πάνω διάγραµµα, το οποίο εµπερικλείει τη φιλοσοφία µας µε
επίκεντρο πάντα το παιδί, εστιάζουµε στους άξονες:
• Το χαρούµενο παιδί.
• Το δηµιουργικό παιδί.
• Το ελεύθερο παιδί.
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Το αυτόνοµο παιδί.
Το αναστοχαζόµενο παιδί.
Το υπεύθυνο παιδί.
Το παιδί επιστήµονας.
Το περίεργο παιδί.
Το αεικίνητο παιδί.
Το συνειδητοποιηµένο παιδί.
Το συνδεδεµένο παιδί.
Το σκεπτόµενο παιδί.
Το συναισθανόµενο παιδί.
Το ευαίσθητο παιδί.
Το δυνατό παιδί.
Το ενδυναµωµένο παιδί.
Το ανθεκτικό παιδί.
Το ισορροπηµένο παιδί.

Υιοθετούµε ένα ευέλικτο αναλυτικό πρόγραµµα: Ελεύθερο παιχνίδι στη φύση και
δραστηριότητες, καθώς και οργανωµένες δραστηριότητες.
Αγκαλιάζουµε ένα συν-οικοδοµούµενο αναλυτικό πρόγραµµα, όπου τα παιδιά µαθαίνουν
παίζοντας. Μέσα από αυτό, τα παιδιά θα κατανοήσουν την επίλυση προβληµάτων, την αυτοεξερεύνηση, τη λήψη αποφάσεων, τις αριθµητικές σχέσεις, τη δοµή των πραγµάτων, το
σύνθετο λεξιλόγιο, την υγιεινή ζωή, την αιτία και το αποτέλεσµα, τη δηµιουργικότητα και τη
φανταστική σκέψη. Τα παιδιά, παίζοντας έξω ενόσω είναι µικρά, θα µπορούν αργότερα να
καταλάβουν καλύτερα το φυσικό περιβάλλον και τον κόσµο τους σε µεγαλύτερη ηλικία!
Υιοθετούµε τα µέσα, τους τρόπους, τις µεθόδους και τις ερµηνείες όλων των επιστηµονικών
περιοχών σε όλα τα παραπάνω. Υπάρχει πολύ ελεύθερο παιχνίδι σε ένα πλούσιο,
µαθησιακό περιβάλλον όπου τα παιδιά κατασκευάζουν, πλατσουρίζουν, τρέχουν,
σκαρφαλώνουν, ταιριάζουν, παρατηρούν, αναστοχάζονται· και όπου αριθµούν, κάνουν
µετρήσεις, ταξινοµούν, οµαδοποιούν, παρατηρούν, κρατάνε σηµειώσεις και δηµιουργούν. Οι
παιδαγωγοί φροντίζουν το περιβάλλον, δηµιουργώντας ένα πλούσιο µέρος, γεµάτο φυσικά
ερεθίσµατα και υλικά, µε τα οποία τα παιδιά αλληλεπιδρούν. Σε αυτό το περιβάλλον, η
ανάπτυξη ολόκληρου του παιδιού µε τον πιο φυσικό τρόπο είναι ύψιστης σηµασίας και οι
εµπειρίες µετατρέπονται σε µαθησιακές εµπειρίες. Αυτό συµβάλλει στη σφαιρική ανάπτυξη
των παιδιών.
Η αειφόρος και η βιώσιµη σκέψη και διαβίωση αποτελούν µέρος του αναλυτικού
προγράµµατος, της καθηµερινής σχολικής ζωής, της ρουτίνας και των δραστηριοτήτων µας.
Τα παιδιά µαθαίνουν να ζουν σε ένα κόσµο µε πολλές αλληλεπιδράσεις και λίγες
παρεµβάσεις. Δεδοµένου ότι αυτό είναι που βλέπουµε γύρω µας, τότε αυτό γίνεται µέρος του
αναλυτικού προγράµµατος, των δραστηριοτήτων και του φυσικού µας περιβάλλοντος.
Μέσω της συνεχούς αξιολόγησης και αξιολόγησης για τη µάθηση, οι παιδαγωγοί µας
διασφαλίζουν ότι παρατηρούν συνεχώς το παιδί και διευκολύνουν τη συνεχή ανάπτυξη και
µάθηση του στο περιβάλλον.
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