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Προς: Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

 

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση εγχειριδίου για εκπαιδευτικούς νηπιαγωγείου και 

πρώτων τάξεων δημοτικού με τον τίτλο «Βήματα για τη ζωή: Οδηγός για το 

ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς τον καιρό της πανδημίας» από το Παιδαγωγικό 

Τμήμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Πρόκειται για οδηγό ο οποίος δημιουργήθηκε για να 

βοηθήσει τον εκπαιδευτικό στην υποστήριξη των μαθητών, με το άνοιγμα των 

σχολείων κατά το σχολικό έτος 2020-21, κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. 

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς μαθητών νηπιακής και πρώτης παιδικής ηλικίας γιατί 

τα μικρά παιδιά είναι πιο ευάλωτα στις κρίσεις, έχουν αυξημένες συναισθηματικές 

ανάγκες και μεγαλύτερη δυσκολία στην κατανόηση και έκφραση των επώδυνων 

συναισθημάτων τους. 

Ο οδηγός περιλαμβάνει α) θεωρητική εισαγωγή και γενικές πρακτικές οδηγίες και β) 

προτεινόμενες δομημένες διδασκαλίες για τις πρώτες ημέρες με το άνοιγμα των 

σχολείων. 

  

 



Με τον οδηγό αυτόν επιδιώκεται: 

 να καθιερωθούν ρουτίνες οι οποίες βοηθούν στην ανάπτυξη και διατήρηση 

αισθήματος ασφάλειας στους μαθητές 

 να αναπτυχθεί η αίσθηση της κοινότητας στους μαθητές   

 να μάθουν οι μαθητές  να συγκεντρώνουν την προσοχή τους ώστε να τηρούν τα 

μέτρα προφύλαξης κάτω από τις νέες συνθήκες συνύπαρξης στην τάξη (τήρηση 

αποστάσεων, χρήση μάσκας, κ.λπ.) 

 να μάθουν οι μαθητές τρόπους διαχείρισης του στρες 

 να συμφωνηθούν το πλαίσιο και οι κανόνες που είναι χρήσιμοι για την ομαλή 

λειτουργία του σχολείου και για την ασφάλεια όλων  

Ο οδηγός διατίθεται χωρίς κόστος για τους ενδιαφερόμενους στις ιστοσελίδες του 

Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. https://aspete-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/agian_aspete_gr/EZQ0Z035lddKvJiYIXDhYqUB-

j6jQXPYjFGWCD6FSOdzVQ?e=x1LEbt  και του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων 

Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. https://edutech.uniwa.gr/news/announcements/egcheiridio-

ekpaideytikoy-gia-to-nipiagogeio-kai-tis-protes-taxeis-dimotikoy-vimata-gia-ti-zoi-

odigos-gia-to-xekinima-tis-scholikis-chronias-ton-kairo-tis-pandimias/ . 

 

 

Η Πρόεδρος 

του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

 

Καθηγήτρια 

Καλλιόπη Κουνενού 
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