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Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 



ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  

 Σκοπός της αγωγής του νηπιαγωγείου είναι η 
προαγωγή της ολόπλευρης ανάπτυξης της 
προσωπικότητας του παιδιού. 

  Παράλληλα όμως θα πρέπει να αξιοποιούνται τα 
ερωτήματα που αφορούν το νόημα και το σκοπό της 
ζωής και του κόσμου, ώστε να μεταβιβάζεται στο 
παιδί μια άποψη, η οποία να αποδέχεται την 
ανθρώπινη ζωή ως ενιαία και ταυτόχρονα να του 
προσδιορίζει και μια κατεύθυνση 



ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑ 
 

 Ενώ η πρώιμη θρησκευτική αγωγή συμβαίνει κυρίως 
στην οικογένεια στο πλαίσιο της κοινωνικοποίησης, 
η προσχολική και εκτός της οικογένειας θρησκευτική 
αγωγή λαμβάνει χώρα κυρίως στο νηπιαγωγείο.  

 Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι το 
μεγαλύτερο μέρος των νηπιαγωγείων ανήκουν στο 
Υπουργείο Παιδείας. Νηπιαγωγεία ή παιδικοί 
σταθμοί με φορέα την εκκλησία είναι ελάχιστα 



ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΣ ΧΩΡΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΑΓΩΓΗΣΗΣ 

 Το νηπιαγωγείο αποτελεί  έναν τόπο 
διαπαιδαγώγησης στις εθνικές και θρησκευτικές 
αξίες του κράτους και της κοινωνίας, όπου αυτό 
υπάγεται, και τα παιδιά  με την  ενεργό συμμετοχή 
τους στη διαμόρφωση της κάθε φορά κοινωνικής 
συνθήκης και των παραγόμενων νοημάτων. 
 



ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

 Οι νέο-διαμορφωθείσες συνθήκες, καλούν το 
εκπαιδευτικό σύστημα και την εκπαιδευτική 
κοινότητα να ανταποκριθούν άμεσα στις νέες 
προκλήσεις, να σεβαστούν και να αναγνωρίσουν την 
ετερότητα αλλά ταυτόχρονα να εστιάσουν στη 
διατήρηση της εθνικής θρησκευτικής ταυτότητας, 
επιστρατεύοντας με τον τρόπο αυτό τις αρχές της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.  

 Εδώ αναζητούμε σημεία  
επαφής και όχι διαίρεσης. 



Ο – Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ  

 Όμως και το ίδιο το πρόσωπο του/ της  παιδαγωγού 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα ηθικής και 
θρησκευτική ανάπτυξης.  

 Όπως οι γονείς και οι ποιμένες της Εκκλησίας, έτσι 
και οι παιδαγωγοί λειτουργούν ως πρότυπα 
συμπεριφοράς και κατά επέκταση οφείλουν να είναι 
προσωπικότητες προικισμένες με αρετές και να ζουν 
έναν έντιμο και ηθικό βίο.  

 Οι Πατέρες της Εκκλησίας έχουν υπογραμμίσει στο 
έργο τους τη σημασία συνέπειας λόγων και έργων 



ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ 

 
 Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η θέση περί 

“χειραγώγησης” και “εθισμού” στην Ορθοδοξία έρχεται 
σε πλήρη αντίθεση με τον σκοπό της θρησκευτικής 
αγωγής που προβάλλεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του 
νηπιαγωγείου. 
 
 

 Επιπρόσθετα ο ίδιος ο 
  χαρακτήρας της Ορθόδοξης 
  Χριστιανικής πίστης και η διδασκαλία του Χριστού με 

την άνευ όρων αποδοχή του «άλλου» προβάλλει την ιδέα 
της ελευθερίας και της οικουμενικότητας. 



ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ ΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

 Η ελληνική θρησκευτική εκπαίδευση σίγουρα θα 
αποτελέσει για τα επόμενα χρόνια ένα ζήτημα αιχμής. 
Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται πιο επίκαιρη από ποτέ η 
διεξαγωγή μελετών για τα ζητήματα που αφορούν τη 
διερεύνηση της θρησκείας στο σχολικό πλαίσιο.  

 Τα ευρήματα  πολλών ερευνών αποκάλυψαν ότι η 
θρησκευτική αγωγή έχει σημαντική θέση στο πρόγραμμα 
του νηπιαγωγείου και ότι οι εκπαιδευτικοί μεταδίδουν 
στα παιδιά τις αρχές, τα ήθη και τα έθιμα της Ορθόδοξης 
χριστιανικής παράδοσης. 



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΕΣ 
 

 Μέσα από γιορτές και θρησκευτικές εκδηλώσεις 
έχουμε και την ευκαιρία να μιλήσουμε και για την 
έννοια του θείου αλλά τις σχετικές εκδηλώσεις στις 
οποίες συμμετέχει το σχολείο . 

 Στο νηπιαγωγείο οι εκδηλώσεις , οι εικαστικές 
δημιουργίες αλλά  και η προβολή κάποιων βίντεο η 
και ποιημάτων που αφορούν τις λατρευτικές 
συνήθειες των χριστιανών είναι ο τρόπος με τον 
οποίων μαθαίνουν τα παιδιά σχετικά με τους Αγίους 
, τα  έθιμα και τον παραδοσιακό εορτασμό στην 
εκκλησία μας. 



Θρησκευτική αγωγή  μέσω της τέχνης, για την παρατηρητικότητα , 
την κριτική σκέψη και την αισθητική καλλιέργεια.. 

 



Θρησκευτική αγωγή  μέσα από  ποιήματα και 
τραγούδια 

  ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : 
 

 Το χρυσάνθεμο ανθίζει /ο Άι Δημήτρης πανηγυρίζει. 
 Άσπρο, κίτρινο, πορτοκαλί,χρυσό λουλούδι το λένε πολλοί. 
 Από την Κίνα στην Ευρώπη ντύθηκε η πλάση όλη. 
 Στολίζει γλάστρες και παρτέρια κήπους με χρυσά αστέρια. 

 
 ΛΑΖΑΡΟς : 

 
 Ήρθ' ο Λάζαρος, ήρθαν τα Bάγια 
  

καλή μέρα σας, καλή σας μέρα. 
  

Tώρα λάλησε πουλί κι αηδόνι 
  

τώρα λάλησε και χελιδόνι. 
 
 
 



ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΚΑΛΑΝΤΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΠΌ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕς  
 

 https://www.thinglink.com/scene/13909448521238
44609 

 ΠΧ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
 ΚΛΠ.  

https://www.thinglink.com/scene/1390944852123844609
https://www.thinglink.com/scene/1390944852123844609


ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Μέσα από προγράμματα erasmus  e twinning τα 
παιδιά μαθαίνουν και τα έθιμα άλλων λαών και τις 
διαφορετικές τους λατρευτικές συνήθειες. Πχ 
πρόγραμμα νηπιαγωγείου  για έθιμα χριστουγέννων  

 https://www.popi-
it.gr/giortes/xristougenna/christmas-acts/ 



Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και μουσεία 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B1_%CE%BC%CE%B5_%CF%80%CE%B1
%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%AD%CE
%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_(%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9
%CE%BD%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%C
E%BD%CF%8E%CE%BD) 

 Βυζαντινό_Μουσείο_Αθηνών τρόποι μετάδοσης της γνώσης και της σύνδεσης 
με την Ιστορία : 

 Γέννηση 



ΒΙΒΛΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ  

 ΒΙΒΛΙΑΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΌΠΩΣ Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ 
ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

  https://www.youtube.com/watch?v=QbNT9j9CAf8 
 https://www.youtube.com/watch?v=pteMsCCO3MI  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QbNT9j9CAf8
https://www.youtube.com/watch?v=pteMsCCO3MI


Τελικά γιατί είναι  σημαντική και αυτή η προσέγγιση σε νήπια 
 

  
Οι έρευνες  λένε ότι δεν γεννιόμαστε άθεοι ή θρήσκοι, η 
ανατροφή και το πολιτισμικό-κοινωνικό περιβάλλον μας 
είναι αυτά που εξασθενίζουν ή ενισχύουν την πίστη μας 
στον Θεό.  

 Οι εκπαιδευτικοί σπουδάζοντας είχαν την ελπίδα και την 
θέληση να προετοιμάσουν σωστά δίνοντας και τα 
πνευματικά εφόδια στα παιδιά για την ενεργή τους 
συμμετοχή στην κοινωνία. 

 Πιστεύω ότι με σεβασμό στην ελευθερία όλων και στις 
επιλογές τους η συνέχεια των χριστιανικών παραδόσεων 
στα παιδιά προσχολικής ηλικίας της Ελλάδος θα είναι 
ένα στήριγμα για τις δύσκολες εποχές που ζούμε . 
 

https://www.tovima.gr/wp-content/uploads/2017/11/20/29770791_shutterstock_432970087.jpg


Ευχαριστώ για την προσοχή σας . 


	Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ�
	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
	ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑ�
	ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΑΓΩΓΗΣΗΣ
	ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
	Ο – Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 
	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ
	ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ ΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
	ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΕΣ�
	Θρησκευτική αγωγή  μέσω της τέχνης, για την παρατηρητικότητα , την κριτική σκέψη και την αισθητική καλλιέργεια..�
	Θρησκευτική αγωγή  μέσα από  ποιήματα και τραγούδια
	ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
	ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
	Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και μουσεία
	ΒΙΒΛΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 
	Τελικά γιατί είναι  σημαντική και αυτή η προσέγγιση σε νήπια�
	Ευχαριστώ για την προσοχή σας .

