
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ  
ΣΥΝΟΔΕΥΣΟΥΝ ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΣΤΟ Κ.Π.Ε .ΑΡΑΧΘΟΥ                                  
                       
  
     Για τη ομαλή υλοποίηση των εκπαιδευτικών  προγραμμάτων στο 
Κ.Π.Ε. Αράχθου ο ρόλος των νηπιαγωγών που συνοδεύουν τα νήπια 
είναι πολύ σημαντικός. 
Έτσι καλό θα είναι να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες: 
 
            ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
             

 Προετοιμάζουν τα παιδιά για το χώρο που θα επισκεφτούν. 
 Τι είναι το ΚΠΕ Αράχθου; 
 Που βρίσκεται ; 
 Τι θα δουν κατά την επίσκεψη; 
 Σε τι χρησιμεύει το ΚΠΕ Αράχθου ;  κ.λ.π. 

 
 
 
Συζητούν και αποφασίζουν μαζί  με τα παιδιά τους κανόνες που 
πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και στη 
συνέχεια τους καταγράφουν. 
 
                 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ * 
              

 Σέβομαι το χώρο και στο εσωτερικό του μιλώ με σιγανή φωνή. 
 Ακολουθώ τις οδηγίες που δίνουν οι εκπαιδευτικοί του κέντρου  
     και οι νηπιαγωγοί. 
 Κινούμαι ήσυχα χωρίς να τρέχω και να σπρώχνω. 
 Παρατηρώ προσεκτικά τα εκθέματα των μουσείων χωρίς  
     να αγγίζω τις γυάλινες επιφάνειες. 

        
 
 
  
 

 
        



 
                        ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
 
     Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι εκπαιδευτικοί του Κέντρου: 

 Χωρίζουν τα παιδιά σε ομάδες και κάθε ομάδα έχει τον υπεύθυνο 
εκπαιδευτικό. 

 Τοποθετούν πάνω στη μπλούζα των παιδιών καρτελάκι με το όνομά 
τους. 

            Οι νηπιαγωγοί που συνοδεύουν τα παιδιά:  
 Είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των παιδιών. 
 Υπενθυμίζουν του κανόνες σωστής συμπεριφοράς. 
 Συνοδεύουν τα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος 

               και συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς  του Κέντρου. 
 

 
             ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 
             (εάν και εφόσον συνοδεύουν τα παιδιά στην επίσκεψη) 
 

 Είναι μαζί με τις/τους νηπιαγωγούς υπεύθυνοι για την ασφάλεια 
    των παιδιών . 
 Ακολουθούν τις εντολές των νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών 

            του Κέντρου. 
 Συμμετέχουν μόνο σε όσες δραστηριότητες του προγράμματος 

         τους προτείνουν οι νηπιαγωγοί και οι εκπαιδευτικοί του Κέντρου. 
 

 
                 
*Οι συγκεκριμένοι κανόνες είναι γενικοί!  
     Εξαρτάται από την ομάδα των παιδιών που πραγματοποιεί  
     την  επίσκεψη εάν θα προσθέσει ή όχι και άλλους κανόνες! 
 
Οι οδηγίες και η παρουσίαση με τίτλο: «Μια μέρα με τα παιδιά του 
Νηπιαγωγείου Πέτα ,στο Κ.Π.Ε.Αράχθου» προέκυψαν από 
δραστηριότητες που έγιναν  στο Νηπιαγωγείο μας πριν ,κατά τη 
διάρκεια και μετά την επίσκεψη μας στο Κ.Π.Ε. Αράχθου . 
 
ΣΚΟΥΡΑ ΧΑΡΟΥΛΑ – νηπιαγωγός- σε συνεργασία με την: 
ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ -Μέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Αράχθου 
 


