
 

 

 

 
 

Αγαπεημί ζοκάδειθμη θαη αγαπεηά παηδηά, 

αξ εοπανηζημύμε πμο επηιέλαηε ημ ΚΠΓ Ανγονμύπμιεξ γηα κα παναθμιμοζήζεηε θάπμημ από ηα 

εμενήζηα εθπαηδεοηηθά μαξ πνμγνάμμαηα. Γηα κα πεηύπμομε ημ θαιύηενμ δοκαηό εθπαηδεοηηθό απμηέιεζμα 

θαη γηα κα γίκεη ε επίζθερή ζαξ μηα πμιύ πνήζημε θαη εοπάνηζηε μαζεζηαθή εμπεηνία, είκαη θαιό μα είζηε 

καηάλληλα προεηοιμαζμέμοι θαη κα έπεηε οπόρε ζαξ ηα παναθάης:  

1ο) Παρακολούθηζη εκπαιδεσηικού προγράμμαηος (τρόμοι – προεηοιμαζία) 

Κάζε εθπαηδεοηηθό πνόγναμμα μαξ δηανθεί 7 δηδαθηηθέξ ώνεξ (από 08.20 έςξ 13.50) θαη 

πενηιαμβάκεη 3 δηαθμνεηηθά μένε. Σμ παναθάης γεκηθό πνόγναμμα είκαη εκδεηθηηθό (εηδηθά γηα ηα 

Νεπηαγςγεία, ηεκ Α’ & Β’ Δεμμηηθμύ γίκμκηαη πνμζανμμγέξ θαηόπηκ ζοκεκκόεζεξ): 

08.20 – 08.30: Άθηλε 

08.30 – 09.50: ΓΙΑΓΩΓΙΚΟ ΜΓΡΟ (ζηε μεγάιε αίζμοζα ζεμηκανίςκ) 

09.50 – 10.00: Δηάιεημμα (θέναζμα) 

10.00 – 11.30: ΓΙΔΙΚΟ ΜΓΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (ζηηξ αίζμοζεξ δηδαζθαιίαξ) 

11.30 – 11.45: Δηάιεημμα (θμιαηζηό) 

11.45 – 11.50: Ακαπώνεζε με ημ πμύιμακ ζαξ γηα ημ πεδίμ (ακάιμγα με ημ πνόγναμμα*) 

12.10 – 13.40: ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΓ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΓ ΣΟ ΠΓΔΙΟ* 

13.40 – 13.50: Ακαπώνεζε από ημ πεδίμ θαη επηζηνμθή ζημ πμιείμ ζαξ 

Πνηκ από ηεκ εθπαηδεοηηθή ζαξ επίζθερε θαη ακάιμγα με ημ πνόγναμμα πμο έπεηε επηιέλεη, είκαη 

πνήζημμ κα έπεηε θάκεη μηα ζσζήηηζη ζηε Μαζεηηθή ζαξ Ομάδα ζπεηηθά με ημ πενηεπόμεκμ θαη ηε δμμή ημο 

πνμγνάμμαημξ, ώζηε κα είζηε πνμεημημαζμέκμη γηα ημ ηη ζα θάκεηε ζημ ΚΠΓ. Γηα ημ ιόγμ αοηό ζαξ 

ζηέικμομε θαη μηα ζελίδα με ημ πενηεπόμεκμ θαη ηα παναθηενηζηηθά ημο πνμγνάμμαημξ ζαξ. 

Παναθαιμύμε, θαηά ηεκ επίζθερή ζαξ μα μας θέρεηε καηάζηαζη μαθηηώμ (με ηη ζθραγίδα ηοσ 

τολείοσ) με ηα ομομαηεπώμσμα ηφμ μαθηηώμ ποσ έτεηε δηλώζει όηι θα έρθοσμ ζηο ΚΠΓ και ηημ 

ημ/μία ηης επίζκευης. 

2ο) Πρακηικές Πληροθορίες 

Α. Θέζη ηοσ ΚΠΓ Αργσρούπολης και πφς θα έρθεηε: 

Σμ ΚΠΓ βνίζθεηαη ζηεκ μδό Μποσμποσλίμας 3 ζηεκ Ανγονμύπμιε (Σ.Κ. 16451), αθνηβώξ ζημ ύρμξ ημο κέμο 

ζηαζμμύ ημο Μεηρό “Άλιμος” θαη ζηεκ 3ε πανάιιειμ ημο πανάδνμμμο ηεξ Λ. Βμοιηαγμέκεξ πνμξ ηε μενηά 

ημο Τμεηημύ. Αθμιμοζμύκ (ζε άιιε ζειίδα) ακαιοηηθέξ μδεγίεξ. 

Β. Κολαηζιό: 

ημ ΚΠΓ δεκ οπάνπεη θοιηθείμ, μπόηε ηα παηδηά ζα πνέπεη κα έπμοκ μαδί ημ θμιαηζηό ημοξ (ημ ΚΠΓ 

πνμζθένεη έκα μηθνό θέναζμα). 

Γ. Ρούτα – παπούηζια: 

Μηα θαη ηα πνμγνάμμαηά μαξ πενηιαμβάκμοκ θαη επίζθερε ζημ πεδίμ (ακάιμγα με ημ πνόγναμμα: ζημ Δάζμξ 

ημο Κανέα, ζηεκ Αθηή Αιίμμο ή ζε θμκηηκό Ρέμα), ζα πνέπεη κα θμνάηε νμύπα θαη παπμύηζηα άκεηα θαη 

αζθαιή γηα πενπάηεμα θαη ακάιμγα με ηεκ επμπή (μεκ λεπάζεηε ημ θαπέιμ ζαξ ηηξ ειηόιμοζηεξ μένεξ). 

αξ οπεκζομίδμομε όηη μ ζοκημκηζηήξ θαη μη ζοκμδμί εθπαηδεοηηθμί ηεξ ζπμιηθήξ μμάδαξ ζσμμεηέτοσμ 

ζε όλα ηα ζηάδια ηοσ προγράμμαηος θαη έπμοκ ηε θνμκηίδα γηα ηεκ θόζμηα ζομπενηθμνά θαη ηεκ αζθάλεια 

ηφμ μαθηηώμ (θαζώξ θαη γηα ηεκ αζθάιεηα ηςκ μεηαθηκήζεςκ). Γηα πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ ζπεηηθά με 

ηεκ επίζθερή ζαξ ζημ ΚΠΓ θαη ηα πνμγνάμμαηά μαξ (π.π. Φύιια Γνγαζίαξ, οιηθό θ.ά.) μπμνείηε κα 

επηζθεθζείηε ηεκ ηζημζειίδα μαξ www.kpea.gr. 

Καιή ακηάμςζε 

Η Παηδαγςγηθή Ομάδα ημο ΚΠΓ Ανγονμύπμιεξ 

                                                 
*  ηα πνμγνάμμαηα γηα ηεκ Γκένγεηα θαη ημ Κοθιμθμνηαθό ε μειέηε πεδίμο γίκεηαη ζηηξ εγθαηαζηάζεηξ ημο ΚΠΓ 
θαη ζε γεηημκηθμύξ δνόμμοξ ακηίζημηπα. 

http://www.kpea.gr/

