


ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ…

•Δεν είναι παιδικός σταθμός

•Δεν είναι παιδότοπος

•Δεν είναι Δημοτικό Σχολείο



• γέφυρα ομαλής μετάβασης από τον Παιδικό Σταθμό
ή το σπίτι στο Δημοτικό σχολείο 

•το πρώτο σκαλί στην εκπαίδευση του παιδιού

ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΊΝΑΙ…



Βάζει τις βάσεις για τη στάση που θα διαμορφώσουν τα παιδιά απέναντι στο 
σχολείο και γενικότερα απέναντι στη γνώση και στη μάθηση. 

ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ…

Είναι ένας από τους βασικότερους μετά την οικογένεια θεσμούς 
κοινωνικοποίησης και η πρώτη επαφή του παιδιού με τον κόσμο του 
σχολείου.

Για τους λόγους αυτούς έχει σχεδόν αποφασιστικές για το μέλλον του
επιπτώσεις. 



ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ…

Είναι κομμάτι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και υπάγεται στο 
Υπουργείο Παιδείας. 

Η φοίτηση των παιδιών στο Νηπιαγωγείο είναι διετής, υποχρεωτική και 
εγγράφονται σε αυτό νήπια, που στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 
εγγραφής, συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων ετών. 





Βασικό πρόγραμμα
08:30 έως 13:00

ώρες προσέλευσης: 08:15 – 08:30
Πούλμαν : ώρες αποχώρησης 13.00



Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση ωραρίου προς 
όφελος  της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου  

καθώς και για την ασφάλεια των παιδιών!

Δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης ή καθυστερημένης προσέλευσης 
υπάρχει μόνο για λόγους ιατρικής υποστήριξης ή θεραπευτικής 
παρέμβασης των μαθητών ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους  

κατόπιν υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης από τον γονέα (για την 
πρόωρη αποχώρηση).  

Το ίδιο ισχύει αν θέλετε να πάρει το παιδί 
κάποιο άλλο άτομο εκτός από όσα

δηλώσατε  αρχικά. 



Η φοίτηση δεν είναι επαρκής σε περίπτωση 
αδικαιολόγητης απουσίας για διάστημα 

μεγαλύτερο από το μισό του διδακτικού έτους 
(100 ημέρες)

•Σε περίπτωση απουσίας παρακαλούμε να 
ενημερώνονται οι υπεύθυνες νηπιαγωγοί του τμήματος  
με τηλεφωνική επικοινωνία το πρωί της ίδιας μέρας. 

( 08:15-8.30)

•Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο τόσο για τα νήπια όσο 
και για τα προνήπια είναι υποχρεωτική και οι απουσίες 

καταγράφονται καθημερινά.

•Όταν η φοίτηση δεν θεωρείται επαρκής,  ο μαθητής 
επαναλαμβάνει την τάξη.



Υγιεινά Γεύματα

Αναγραφή Ονόματος

Όχι Παιχνίδια

Αναγράψτε το 
όνομα και το 
επίθετο του 

παιδιού σε όλα τα 
προσωπικά του 

είδη!

Ενθαρρύνετε το 
παιδί να 

οργανώνει και να 
τακτοποιεί μόνο 

του τα 
προσωπικά του 

πράγματα.





✓Ενθαρρύνετε το παιδί να ντύνεται μόνο του





Επαρκής Ύπνος
Εξασφαλίστε ένα σταθερό κι επαρκές ωράριο ύπνου

Πρωινό Ξύπνημα
Το πρωινό ξύπνημα καλό είναι να γίνεται αρκετά νωρίτερα

από την ώρα αποχώρησης για το σχολείο, ώστε το παιδί να έχει 
την δυνατότητα να πάρει ένα υγιεινό πρωινό .

Συζήτηση για το σχολείο
Μετά το σχολείο, μπορείτε να καθιερώσετε ένα 
συγκεκριμένο χρόνο για να συζητήσετε τα νέα του 
σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε τη δυνατότητα να 
μάθετε πώς περνάει το παιδί σας στο σχολείο (σκέψεις, 
συναισθήματα, ενδιαφέροντα, δεξιότητες…) ενώ 
παράλληλα προσδίδετε αξία στο σχολείο, ενισχύοντας το 
ενδιαφέρον του παιδιού για αυτό.  Για να το ενθαρρύνετε 
να μιλήσει, μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις όπως: πώς 
πέρασες στο σχολείο; Τι σου άρεσε περισσότερο; Τι σε 
δυσκόλεψε; έγινε κάτι που σε στενοχώρησε; Για ποιο 
πράγμα συζητήσατε; 

Χρόνος για ελεύθερο παιχνίδι
Όχι πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες, παιχνίδι ( γειτονιά, φιλικό 

σπίτι, παιδική χαρά),ποιοτικός χρόνος με τους γονείς.



Σε περίπτωση που 
κάποιο παιδί 

δυσκολεύεται, 
εκπαιδεύστε το κι 
ενθαρρύνετέ το να 

αυτονομηθεί!



Οι κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται 
πιστά και από τους «μεγάλους»





η σχέση και η καλή επικοινωνία παιδαγωγού και γονιών 
βοηθούν το παιδί να νιώσει ασφάλεια και σιγουριά 

Μοιραστείτε μαζί τους….

Ακούστε με προσοχή και χωρίς αμφισβήτηση….

Να είστε σίγουροι ότι θέλουν το καλύτερο για το παιδί σας





ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

8:15-8:30 Υποδοχή νηπίων

8:30-9:15 1η διδακτική ώρα 
45΄

Ελεύθερο παιχνίδι. Ενασχόληση στα κέντρα 
μάθησης(γωνιές)

9:15-10:00 2η διδακτική ώρα 
45΄

Οργανωμένες δραστηριότητες  και διερευνήσεις με 
βάση το ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ

10:00-10:45 3η διδακτική ώρα 
45΄

Οργανωμένες δραστηριότητες  και διερευνήσεις με 
βάση το ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ

10:45-11:15 30΄ Πρόγευμα

11:15:12:00 45΄ Διάλλειμα

12:00-12:15 15΄ Ελεύθερο παιχνίδι. Ενασχόληση στα κέντρα 
μάθησης(γωνιές)

12:15-12:50 4η διδακτική ώρα 
35΄

Οργανωμένες δραστηριότητες  και διερευνήσεις με 
βάση το ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ

12:50-13:00 10 Προετοιμασία για αποχώρηση - Αποχώρηση



Οι γωνιές της τάξης μας….

Παιδαγωγική Αξία Παιχνιδιού –
συμβολή στην ανάπτυξη & μάθηση του παιδιού



Τα παιδιά, παίζοντας στις γωνιές, μαθαίνουν να…

ενώ παράλληλα με την εξατομικευμένη ενασχόληση και 
καθοδήγηση της νηπιαγωγού…



Θεματικές 
Προσεγγίσεις

Σχέδια Εργασίας

Διαθεματικότητα & Αξιοποίηση των ενδιαφερόντων των παιδιών

Γνωστικά Αντικείμενα – Μαθησιακές Περιοχές

Εργαστήρια 
δεξιοτήτων



Μέσα από ποικίλες επικοινωνιακές καταστάσεις τα παιδιά 
ενθαρρύνονται να παίρνουν το λόγο ώστε να…



Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να…

αφιερώστε χρόνο για να ακούσετε τα παιδιά σας 
γιατί σίγουρα έχουν πολλά να σας πουν



Στόχος μας είναι να αποκτήσουν 
κίνητρα για την κατάκτηση του γραπτού 

λόγου, να καταλάβουν δηλαδή την 
κοινωνική του διάσταση, τη 

χρησιμότητα και τις επικοινωνιακές 
σκοπιμότητες που εξυπηρετεί

➢ περιορισμός ασκήσεων προγραφής

➢ ενθάρρυνση αλλά και επιβράβευση 
των μη συμβατικών γραφών των παιδιών

➢ δεν δίνουμε έμφαση στην ορθογραφία



Στον τομέα της ανάγνωσης εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις 
ώστε τα παιδιά να …



Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να…



Στόχοι: Τα παιδιά να…

Συμβουλές για την Αναγνωστική Διαδικασία



➢ να αποκτήσουν σταδιακά μαθηματικό 
τρόπο σκέψης 

➢ να κατανοήσουν τον ρόλο των 
μαθηματικών στην καθημερινή μας 

ζωή



Τα παιδιά έχουν ευκαιρίες να…



π.χ. ψηφίζουν το αγαπημένο τους φρούτο, παρατηρούν και 
καταγράφουν τις μεταβολές του καιρού στη διάρκεια ενός μήνα)



Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να…



➢ να πειραματιστούν με διάφορα υλικά & τεχνικές

➢ να εκφραστούν ελεύθερα

➢ να έρθουν σε επαφή με Έργα Τέχνης, να τα 
επεξεργαστούν και να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα

➢ να καλλιεργήσουν την καλαισθησία τους

➢ να αναπτύξουν την δημιουργικότητά τους

➢ να απολαύσουν τη χαρά της δημιουργίας



Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να…



… και κυρίως μην ξεχνάτε ότι

Το μηχανικό και συχνά βαρετό γέμισμα περιγραμμάτων 
περιορίζει τη φαντασία και την δημιουργικότητα 

Η Τέχνη δεν είναι η ρεαλιστική απεικόνιση της 
πραγματικότητας αλλά ένα μέσο έκφρασης

Ακόμη κι αν δεν καταλαβαίνετε τί ακριβώς είναι αυτό που κρατάτε στα 
χέρια σας (!!)



Τα παιδιά μέσα από βιωματικές δραστηριότητες…

Επιστημονικός γραμματισμός

Επιστημονικός τρόπος σκέψης



Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να…

Πριν εξηγήσετε κάτι στα παιδιά, φροντίστε να το έχετε 
μελετήσει

Μην ερμηνεύετε φυσικά φαινόμενα με μη επιστημονικό 
τρόπο γιατί δημιουργούνται παρανοήσεις

Προτιμήστε την χρήση επιστημονικής ορολογίας









Ψηφιακός γραμματισμός



Κίνδυνοι

εθισμός

παρακολούθηση ακατάλληλου 
περιεχομένου



Ο πλήρης αποκλεισμός μπορεί να οδηγήσει σε 
αντίθετα αποτελέσματα

ελεγχόμενη κι επιλεκτική χρήση

ποιοτικός χρόνος



1. Ζω καλύτερα-Ευ ζην 

2. Φροντίζω το περιβάλλον

3. Δημιουργώ και καινοτομώ/
Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία

4. Ενεργώ και ενδιαφέρομαι/
κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη.



Οι Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα υλοποιούνται υποχρεωτικά σε 
δύο (2) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως σε κάθε τμήμα, κατανεμημένες δύο 
(2) φορές την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές/τριες
αλληλεπιδρούν με έναν/μία εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής 
Φιλολογίας παρουσία του/της Νηπιαγωγού.

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής 
Φιλολογίας: Μαρία Παπαβασιλείου

Σκοπός της ενσωμάτωσης της Αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο είναι ο 
εμπλουτισμός του προγράμματος του Νηπιαγωγείου - μεθοδολογικά και 
θεματικά - σε σχέση με τη γλωσσική και ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων 
για την ενίσχυση της πολυγλωσσικής επίγνωσης, της διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας και τη διαμόρφωση της ταυτότητας του ενεργού πολίτη στη 
σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία.



Μέσα από παρατηρήσεις, συζητήσεις-ατομικές συνεντεύξεις, φύλλα 
εργασίας αλλά και μέσα από τα ίδια τα έργα των παιδιών 
(ζωγραφιές, κατασκευές, δείγματα γραφής… )….

αυτοξιολόγηση & αναστοχασμός
















