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Ιωάννινα 02 .04.2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο πλαίσιο του μαθήματος «Διδασκαλία Εφαρμογές ΙΙ» του Παιδαγωγικού Τμήματος
Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ( Πρακτική Άσκηση των φοιτητών),
πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά με επιτυχία, για ένα μήνα, το Καινοτόμο
Εναλλακτικό Μοντέλο Προσχολικής Παιδαγωγικής «Νηπιαγωγείο του Δάσους», το
οποίο βασίζεται στο παιδαγωγικό μεταρρυθμιστικό κίνημα της « Παιδαγωγικής του
Δάσους». Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή αυτού του παιδαγωγικού ρεύματος υλοποιήθηκε
με επιτυχία το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με φοιτητές
του Η΄εξ. και Επιστημονικώς Υπεύθυνη την κ. Μαρία Σακελλαρίου, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, στο 23ο Νηπιαγωγείο, στο δάσος Πολιτεία-Δροσιά της πόλης των
Ιωαννίνων.
Η πρώτη λειτουργία «Νηπιαγωγείου του Δάσους» καταγράφεται το 1951 στη Δανία
(Skovbomehaven). Σήμερα υπάρχουν περισσότερα από ογδόντα « Νηπιαγωγεία του
Δάσους» στη Δανία, ισότιμα με τα άλλα νηπιαγωγεία της χώρας. Το 1993 ιδρύθηκε
επίσημα και το πρώτο « Δασικό Νηπιαγωγείο» στη Γερμανία, ενώ σήμερα λειτουργούν
πάνω από 500 «Νηπιαγωγεία του Δάσους» τόσο στη Γερμανία, όσο και σε άλλες χώρες
όπως η Αυστρία και Ελβετία.
Πρόκειται για ένα μεταρρυθμιστικό κίνημα προσχολικής εκπαίδευσης, όπου με βάση
την προώθηση της κοινωνικής και κινητικής ικανότητας υποστηρίζεται η
διαφοροποιημένη αντίληψη του παιδιού, η οποία σε σύνδεση με τη βιωματικήαισθητηριακή αντίληψη συνιστούν προϋπόθεση τόσο για τη νοητική του ανάπτυξη, όσο
και για την ανάπτυξη της δημιουργικής, κριτικής και αυτόνομης σκέψης. Η Παιδαγωγική
του Δάσους μέσα από την πολυμορφία των ερεθισμάτων προσφέρεται επιπλέον και για
την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης, αφού τα παιδιά μέσα από τη βιωματική και
συναισθηματική σχέση που αναπτύσσουν με τη φύση, ως αυριανοί ενήλικοι πολίτες
αποκτούν στάσεις σεβασμού και ένα αίσθημα ευθύνης απέναντι σε αυτή.
Αύριο
Παρασκευή
04.04.2014,ολοκληρώνεται
το
καινοτόμο
πρόγραμμα
«Νηπιαγωγείο του Δάσους» στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του
Η΄εξ. για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Όλες οι τάξεις των «Δασικών Νηπιαγωγείων»,
μαζί με τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, τους κοινωνικούς
φορείς που συμμετείχαν με κάθε τρόπο και βοήθησαν και εφέτος στην υλοποίηση του 3 ου
«Δασικού Νηπιαγωγείου», θα συναντηθούν στο 23ο Νηπιαγωγείο, στο δάσος ΠολιτείαΠανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, ΤΚ 45110, ΙΩΆΝΝΙΝΑ
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Δροσιά της πόλης των Ιωαννίνων, προκειμένου να κλείσουν συλλογικά αυτό το
καινοτόμο πρόγραμμα.
Το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 συμμετείχαν στο Πρόγραμμα «Νηπιαγωγείο του
Δάσους», το διθέσιο 23ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων και το Νηπιαγωγείο Κληματιάς
Ιωαννίνων με τις εκπαιδευτικούς κ.κ. Βάσω Γεωργιάδου, Ελένη Βασιλείου και Μαρία
Τοπολιάτη. Οι φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που υλοποίησαν το Πρόγραμμα ήταν οι κ.κ. Πηνελόπη
Γκαμπέτα, Βασιλική Κοσμά, Βασίλη Σουέλα-Στέλλα, Ειρήνη Σιαπλαούρα, Λυδία
Μουζακίτη και Ευαγγελία Μπάρκα με την επιστημονική καθοδήγηση της κ. Μαρίας
Σακελλαρίου Αν. Καθηγήτριας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών,
Επιστημονικώς Υπεύθυνης του καινοτόμου προγράμματος «Δασικό Νηπιαγωγείο».
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