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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Δεδομένης της ευελιξίας στην εφαρμογή του και της δυνατότητας αναπροσαρμογής 

λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα, τις μαθησιακές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των 

μαθητών, έχει συνταχθεί ο ακόλουθος  ετήσιος εκπαιδευτικός προγραμματισμός για το 

σχολικό έτος 2021-2022, ο οποίος συμπεριλαμβάνει τις θεματικές ενότητες που θα 

προσεγγίσουμε. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι η επιλογή των θεμάτων βασίστηκε εν μέρει 

στα φύλλα γνωριμίας που συμπλήρωσαν οι γονείς, καταγράφοντας τα ενδιαφέροντα και τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών καθώς και στον εντοπισμό των αναγκών κι 

ενδιαφερόντων των μαθητών κατά τη διάρκεια της περιόδου προσαρμογής. Επίσης, στον 

ετήσιο προγραμματισμό δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένους στόχους, προβλέπεται 

ωστόσο η οργάνωση διαθεματικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα – μαθησιακές περιοχές (γλώσσα, μαθηματικά, προσωπική και κοινωνική 

ανάπτυξη, φυσικές επιστήμες, δημιουργία κι έκφραση, τεχνολογία κτλ.)  ώστε να 

παρέχονται ευκαιρίες ολόπλευρης ανάπτυξης. 

Ειδικά για το τρέχον σχολικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα 

και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη διασποράς της πανδημίας COVID-19 

οι εκπαιδευτικοί στόχοι που θέτουμε, προκειμένου να είναι ρεαλιστικοί και υλοποιήσιμοι, 

έχουν συγκεκριμένους περιορισμούς. 

Αναφορικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, ειδικά για το τρέχον σχολικό έτος θα 

είναι πολύ περιορισμένες, λόγω των μέτρων για την αποφυγής διασποράς της πανδημίας 

COVID-19 και θα πραγματοποιηθούν κυρίως μέσω τηλεδιασκέψεων με ειδικούς ή 

εικονικών περιηγήσεων σε χώρους εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. Επίσης, δεν θα 

πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις με την παρουσία γονέων και οι σχολικές γιορτές θα 

υλοποιηθούν στην τάξη με παρουσία εκπαιδευτικών και μαθητών. 

Τέλος, όσον αφορά τις συναντήσεις με τους γονείς, για το σχολικό έτος 2021-2022 θα 

υλοποιηθούν κατά κύριο λόγο μέσω τηλεδιασκέψεων κι εφόσον το επιτρέπουν τα 

επιδημιολογικά δεδομένα στον χώρο του σχολείου με αυστηρή τήρηση των 

προβλεπόμενων μέτρων (χρήση μάσκας, αποστάσεις). Οι προσωπικές συναντήσεις με 

γονείς για επίλυση εξατομικευμένων προβλημάτων και ενημέρωση για την πρόοδο των 

παιδιών θα υλοποιούνται κατόπιν ραντεβού, με υποχρεωτική χρήση μάσκας. Η ενημέρωση 

γονέων θα γίνεται μέσω mail και αναρτήσεων στο ιστολόγιο του σχολείου καθώς και με 

τηλεφωνική επικοινωνία. 



 

Καινοτόμα Προγράμματα – Εργαστήρια Δεξιοτήτων 

 
Κατά το σχολικό έτος 2021-2022, το 1ο τμήμα του πρωινού υποχρεωτικού 

προγράμματος θα συμμετάσχει στο eTwinning πρόγραμμα με τίτλο «π@π@κι SOS» 

Σύντομη περιγραφή προγράμματος: Σε μια θυελλώδη νύχτα του Ιανουαρίου του 1992 

στον Ειρηνικό Ωκεανό, 29.000 κίτρινα πλαστικά παπάκια, έπεσαν από ένα φορτηγό πλοίο 

και χάθηκαν στη θάλασσα. Για τα τελευταία 29 χρόνια, αυτά τα ανθεκτικά πλαστικά 

παιχνίδια για το μπάνιο επιπλέουν στις θάλασσες και τους ωκεανούς, ταξιδεύοντας στις 5 

ηπείρους. 

Βασισμένο σε αυτό το αληθινό γεγονός θα είναι το έργο με το οποίο επιδιώκουμε να 

μυήσουμε τα παιδιά στην επιστημονική σκέψη και να καλλιεργήσουμε ήπιες και ψηφιακές 

δεξιότητες. Μέσα από την ιστορία, τα παιδιά θα αναπτύξουν την ενσυναίσθηση, θα μάθουν 

για τις αξίες ζωής (Life skills) και θα ευαισθητοποιηθούν σε περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Μέσα από δραστηριότητες STEM θα αναπτύξουν την επιστημονική και υπολογιστική 

σκέψη, θα κάνουν πειράματα και θα εισαχθούν με παιγνιώδη τρόπο στη ρομποτική. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα ενταχθεί στα εργαστήρια δεξιοτήτων, καθώς 

συμπεριλαμβάνει θεματικές από όλους τους άξονες των εργαστηρίων και ειδικότερα: 

 

1ος θεματικός κύκλος: 

Ενδιαφέρομαι και ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη 

Τίτλος: «ΝΗΠΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ: Το πρώτο βήμα στη δημοκρατία» 

Υποθεματική: Συμπερίληψη, Αλληλοσεβασμός & Διαφορετικότητα, Δικαιώματα 

Διάρκεια: 7 εργαστήρια (Οκτώβριος – Νοέμβριος) 

 

2ος θεματικός κύκλος: Ζω καλύτερα – Ευ ζην 

Τίτλος: «Το Παπάκι Πάει» (το Χαμόγελο του Παιδιού) 

Υποθεματική: Αυτομέριμνα & Πρόληψη, Ψυχική Υγεία 

Διάρκεια: 5 εργαστήρια (Δεκέμβριος – Ιανουάριος) 

 

3ος θεματικός κύκλος: 

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία 

Τίτλος: «Μικροί Μετεωρολόγοι (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ STEM)» 

Υποθεματική: STEM/STEAM 

Διάρκεια: 5 εργαστήρια (Φεβρουάριος-Μάρτιος) 

 

4ος θεματικός κύκλος: Φροντίζω το Περιβάλλον 

Τίτλος: «Παιδική HELMEPA - Η φίλη μας η θάλασσα» HELMEPA – Ελληνική 

Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 

Υποθεματική: Οικολογική Συνείδηση, Αειφόρος Ανάπτυξη, Κλιματική Αλλαγή 

Διάρκεια: 7 εργαστήρια (Απρίλιος - Μάιος) 



ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 

Α΄ Τρίμηνο: 11/9/2021 έως 10/12/2021 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
 

Δραστηριότητες Γνωριμίας και Προσαρμογής 

 Παιχνίδια γνωριμίας 

 Εξοικείωση παιδιών με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (εναλλαγή ελεύθερων κι 

οργανωμένων δραστηριοτήτων, ώρα φαγητού, διάλειμμα), τους χώρους της τάξης 

& του σχολείου (γωνιές, τουαλέτες, αυλή κτλ.) και με τον τρόπο λειτουργίας τους  

 Ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με την πανδημία COVID-19 - 

Εκμάθηση των κανόνων υγιεινής και των μέτρων ατομικής προστασίας 

(αποστάσεις, πλύσιμο χεριών, ατομική χρήση υλικών) – εκπαίδευση στη σωστή 

χρήση μάσκας προστασίας 

 Εισαγωγή στους κανόνες και τις “ρουτίνες” της τάξης  

 Έκφραση σκέψεων και προσδοκιών των παιδιών για το νηπιαγωγείο 

Οι κανόνες τη τάξη μας 

 Οι κανόνες της τάξης μας: κατανόηση της αναγκαιότητας θέσπισης κανόνων,  

συζήτηση και θέσπιση κανόνων με κοινές αποφάσεις της ολομέλειας - σταδιακή 

συμπλήρωση βάσει περιστατικών που προκύπτουν (π.χ. διαμάχη παιδιών, μη 

τακτοποίηση υλικών) - Επεξεργασία σχετικών παραμυθιών  

Αυτοπαρουσιάσεις 

 Εξοικείωση παιδιών με το όνομά τους (αναγνώριση και γραφή) μέσα από παιχνίδια 

και κατασκευές 

 Αυτοπαρουσιάσεις παιδιών (μιλάω για τον εαυτό μου-ενδιαφέροντα, ικανότητες, 

προτιμήσεις) 

 «Το πορτρέτο μου»: εικαστική απόδοση 

22/9: Παγκόσμια Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο 

 Δράσεις για την ευαισθητοποίηση των παιδιών   

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

 

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων (1η Οκτωβρίου) 

 συζήτηση για τους παππούδες και τις γιαγιάδες: ανταλλαγή προσωπικών 

εμπειριών, αναφορά στα ηλικιακά στάδια του ανθρώπου 

 Εικαστική έκφραση – κατασκευή δώρου για την γιαγιά και τον παππού 

 

Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείων (9η Οκτωβρίου) 

 συζήτηση για τον ρόλο του ταχυδρομείου 

 εξοικείωση με διάφορα είδη αλληλογραφίας (λογαριασμοί, προσκλήσεις, 

ευχετήριες κάρτες, γράμματα, διαφημιστικά φυλλάδια….)  



 ηλεκτρονική και έντυπη αλληλογραφία 

 επίσκεψη ταχυδρόμου, συζήτηση για το επάγγελμά του, σύγκριση με τον 

ταχυδρόμο παλαιότερων εποχών μέσω εποπτικού υλικού 

 εξοικείωση με τη διαδικασία αποστολής γράμματος – ένα γράμμα για τους φίλους 

μας που φοιτούν στην Α΄Δημοτικού 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού (codeweek) 

συμμετοχή τμήματος σε σχετικές δράσεις-εισαγωγή στην έννοια του Προγραμματισμού 

Φθινόπωρο 

 Γνωριμία με τα χαρακτηριστικά του φθινοπώρου: καιρός, αγροτικές εργασίες, 

συνήθειες, χρώματα, φυλλοβόλα δέντρα, αποδημητικά πουλιά 

 Η «γωνιά» του φθινοπώρου: συλλογή και μελέτη φθινοπωρινών «θησαυρών» που 

συλλέγουν τα παιδιά (φύλλα, καρποί….) 

 «Το σύννεφο έφερε βροχή…»: διαθεματική προσέγγιση 

Εθνική Επέτειος (28η Οκτωβρίου) / Πόλεμος & Ειρήνη 

 Αναφορά στα ιστορικά γεγονότα κι επεξεργασία σχετικού εποπτικού υλικού 

(φωτογραφίες, βίντεο, μουσική, πίνακες ζωγραφικής) 

 Προβληματισμός για τα δεινά του Πολέμου και τα αγαθά της Ειρήνης 

 Έκφραση σκέψεων, συναισθημάτων και προβληματισμών 

 Εικαστικές δημιουργίες 

 Η ελληνική σημαία ως εθνικό σύμβολο 

 Προετοιμασία σχολικής γιορτής – ποιήματα & τραγούδια 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

 

Δανειστική Βιβλιοθήκη 

 Έναρξη λειτουργίας δανειστικής βιβλιοθήκης σε ψηφιακή μορφή (ebooks) λόγω των 

μέτρων αποφυγής διασποράς της πανδημίας 

Ο Κόσμος των Φυτών: Σπορά – Ανάπτυξη  

 Τα μέρη των φυτών και οι λειτουργίες τους 

 Η διαδικασία της σποράς και τα στάδια ανάπτυξης των φυτών 

 Φυτεύουμε σπόρους, παρακολουθούμε και καταγράφουμε την πορεία ανάπτυξής 

τους – Δημιουργία σχολικού κήπου 

Η Επέτειος του Πολυτεχνείου 

 Αναφορά στα ιστορικά γεγονότα, συζήτηση και προβληματισμοί 

 «Ντενεκεδούπολη» (Φακίνου): Αντιπαραβολή της δικτατορίας του Παπαδόπουλου 

με την ιστορία του Λαδένιου 

 Tα πολιτεύματα της Δημοκρατίας & της Δικτατορίας, η σημασία των εκλογών 

 Εικαστικές κατασκευές και τραγούδια για το Πολυτεχνείο 

 Εκλογές στην τάξη 

20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

 Ενημέρωση, συζήτηση, προβληματισμός 

 Δημιουργία βιβλίου/αφίσας με τα δικαιώματα του παιδιού. 



 Προτάσεις παιδιών για παροχή βοήθειας σε παιδιά που καταπατούνται τα 

δικαιώματά τους – οργάνωση σχετικών δράσεων 

 Ευαισθητοποίηση στο θέμα προστασίας της ταυτότητας κάθε παιδιού - Επίσκεψη 

γονέων από άλλες χώρες (γνωριμία με έθιμα, γλώσσα…) 

Etwinning «π@π@κι SOS» 

 Μαθαίνουμε για τα συναισθήματά μας 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

 

3 Δεκεμβρίου: παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

 ενίσχυση των γνώσεων των παιδιών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις 

ιδιαίτερες ικανότητές τους, ευαισθητοποίηση και αποδοχή διαφορετικότητας 

 Διαδικτυακή συνάντηση με το ειδικό σχολείο 

 

Β΄ Τρίμηνο: 11/12/2021 έως 10/3/2022 

 

Το νόημα των Χριστουγέννων 

 Η Γέννηση του Ιησού 

 Χριστουγεννιάτικα έθιμα (χριστουγεννιάτικο δέντρο, κάλαντα…) 

 Γράμμα στον Άγιο Βασίλη - η αξία των μη υλικών δώρων 

 Χριστουγεννιάτικα παραμύθια 

 Δράση αγάπης και αλληλεγγύης – προσφοράς σε άτομα που έχουν ανάγκη 

Χριστουγεννιάτικα έθιμα και κατασκευές 

 Παρασκευή παραδοσιακών χριστουγεννιάτικων γλυκών  

 Κατασκευή Χριστουγεννιάτικων καρτών και στολιδιών 

 Προετοιμασία γιορτής: ποιήματα και τραγούδια 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

 

Η νέα χρονιά 

 Η ιστορία της βασιλόπιτας 

 Παρασκευή και κόψιμο της βασιλόπιτας της τάξης 

 Οι στόχοι μας για τη νέα χρονιά 

Χρόνος – εποχές - μήνες 

 Γνωριμία με τις Εποχές και τους Μήνες (ονομασίες, χαρακτηριστικά, χρονική 

ακολουθία) 

 Κατασκευή ημερολογίου για τη νέα χρονιά 

Χειμώνας 

 Τα χαρακτηριστικά του χειμώνα (καιρός, φρούτα, συνήθειες…) 

 Ο χειμώνας μέσα από την τέχνη (μουσική, ζωγραφική, λογοτεχνία) 

 Χιονάνθρωπος: διαθεματικές δραστηριότητες 



Ζώα σε χειμερία νάρκη 

 Γνωριμία με τα ζώα που πέφτουν σε χειμερία νάρκη μέσα από βιβλία, παιχνίδια, 

κατασκευές, τραγούδια 

Οι 3 Ιεράρχες (30 Ιανουαρίου) 

Δράσεις αφιερωμένες στους 3 Ιεράρχες (πληροφορίες, κατασκευή) 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

 

5 Φεβρουαρίου: Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο  

 Εκμάθηση βασικών αρχών ψηφιακής ασφάλειας στα πλαίσια του προγράμματος 

«Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου» 

Αμυγδαλιά: η νυφούλα του χειμώνα 

 Γνωριμία με το δέντρο που ανθίζει τον χειμώνα  

 Ο μύθος της Αμυγδαλιάς  

 Φτιάχνουμε σοκολατάκια με αμύγδαλα: μελέτη των εννοιών “τήξη-πήξη” 

Ελληνική Μυθολογία 

Μέσα από βιβλία, δραματοποιήσεις, εικαστικές δημιουργίες γνωρίζουμε τους παρακάτω 

μύθους: 

 Ηρακλής (Τα μήλα των Εσπερίδων – Λερναία Ύδρα – Το Λιοντάρι της Νεμέας) 

 Δαίδαλος και Ίκαρος  

 Θησέας και Μινώταυρος 

Απόκριες / Καθαρά Δευτέρα  

 Αποκριάτικα έθιμα & κατασκευές 

 Τα έθιμα της Καθαράς Δευτέρας 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

 

Καθαρά Δευτέρα  

 Τα έθιμα της Καθαράς Δευτέρας (νηστίσιμες τροφές, χαρταετός...) 

6 Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού 

 Ευαισθητοποίηση σε θέματα ενδοσχολικής βίας 

 Δημιουργία αφίσας – συμμετοχή σε δράσεις που οργανώνει το «Χαμόγελο του 

Παιδιού» 

 

Γ΄ Τρίμηνο: 11/3/2022 έως 15/6/2022 

 

Η κυρά  Σαρακοστή και η Πυραμίδα της Διατροφής 

 Η κυρά-Σαρακοστή, νηστίσιμες κι αρτύσιμες τροφές  

 Οι κατηγορίες τροφίμων (φρούτα, λαχανικά, δημητριακά…) και η Πυραμίδα της 

Υγιεινής Διατροφής  

 Έρευνα: οι διατροφικές μας συνήθειες 



Άνοιξη - Χελιδόνια  

 Η επιστροφή των χελιδονιών: αναφορά στα αποδημητικά πουλιά, κατασκευή 

φωλιάς, τα “χελιδονίσματα”  

 Τα χαρακτηριστικά της Άνοιξης (καιρός, φρούτα, συνήθειες…) 

 Η Άνοιξη μέσα από την Τέχνη 

22 Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα Νερού 

Εθνική Επέτειος 25ης Μαρτίου – Ευαγγελισμός Θεοτόκου 

 Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου μέσα από έργα τέχνης 

 Αναφορά στα ιστορικά γεγονότα, η έννοια της “Επανάστασης” και του «ήρωα» 

 Παραδοσιακή ενδυμασία (τσολιάς και Αμαλία) 

 Σχολική Γιορτή: ποιήματα και τραγούδια 

Φιλαναγνωσία (2 Απριλίου - Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου) 

 Συζήτηση για το πώς φτιάχνεται ένα βιβλίο (συγγραφέας, εικονογράφος, εκδότης) 

και τα εξωτερικά του στοιχεία (εξώφυλλο, τίτλος…) 

 Αφιέρωμα στα λαϊκά παραμύθια – γνωριμία με τον Αίσωπο 

 Επεξεργασία παραμυθιών κι εντοπισμός των βασικών στοιχείων της ιστορίας 

(ήρωες, χρόνος, τόπος, πλοκή, πρόβλημα, λύση…) 

 Παραμυθοσαλάτα: φτιάχνουμε το δικό μας παραμύθι με ήρωες από διάφορα 

παραμύθια 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

 

4 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων  

 Ευαισθητοποίηση στο πρόβλημα των αδέσποτων ζώων - έρευνα στη γειτονιά μας  

 Αναζήτηση λύσεων – δημιουργία καταφυγίων για αδέσποτα, παροχή φαγητού και 

νερού, επικοινωνία με φιλοζωική εταιρεία 

 Ανάρτηση αφισών για ευαισθητοποίηση τοπικής κοινωνίας 

Πάσχα 

 Η Μεγάλη Εβδομάδα και τα Θεία Πάθη – η σημασία της Ανάστασης 

 Πασχαλινά έθιμα και κατασκευές  

 

ΜΑΙΟΣ 

 

8 Μαϊου: Η Γιορτή της Μητέρας 

 Ανταλλαγή προσωπικών εμπειριών, έκφραση συναισθημάτων 

 Οι μητέρες στον κόσμο αλλά και στο ζωικό βασίλειο 

 Η μητέρα μέσα από έργα τέχνης, παραμύθια, ποιήματα 

 Κάρτα και δώρο για τη μαμά, ένα βιβλίο-λεύκωμα για τη μαμά 

Η Σημασία του Δάσους 

 Συζήτηση για την προσφορά του δάσους  

 Προβληματισμός για την καταστροφή δασών και τις συνέπειές της  

 Κίνδυνοι και μέτρα προστασίας του δάσους 



 Επίσκεψη εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας 

 Δημιουργία αφίσας για ευαισθητοποίηση τοπικής κοινωνίας 

18 Μαΐου-Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων 

 Εικονική περιήγηση σε λαογραφικό μουσείο 

 Αναζήτηση παλιών αντικειμένων και δημιουργία ψηφιακού μουσείου με αυτά 

Τζίτζικας και Μέρμηγκας 

 Γνωριμία με τον κόσμο των τζιτζικιών και των μυρμηγκιών με αφορμή τον μύθο του 

Αισώπου 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

 

5 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος  

Καλοκαίρι 

 Τα χαρακτηριστικά του καλοκαιριού (καιρός, φρούτα, συνήθειες..) 

 Το καλοκαίρι μέσα από την Τέχνη 

 Καλοκαιρινές κατασκευές και τραγούδια 

 Μέτρα Ηλιοπροστασίας 

Ομαλή μετάβαση στο Δημοτικό 

 Σκέψεις και προσδοκίες παιδιών για το δημοτικό σχολείο, σύγκριση με το 

νηπιαγωγείο (διάταξη αίθουσας, έπιπλα...) 

 Επικοινωνία με τα παιδιά της Α΄ τάξης δημοτικού μέσω ηλεκτρονικών μέσων 

(τηλεδιάσκεψη, mail) (λόγω μη δυνατότητας επίσκεψης στο Δημοτικό) 

Ανασκόπηση σχολικής χρονιάς 

 Ανακεφαλαίωση όσων μάθαμε, αξιολόγηση σχολικής χρονιάς από τα παιδιά 

(τι μου άρεσε, τι δεν μου άρεσε) 

 Προετοιμασία σχολικής γιορτής στον αύλειο χώρο 

 

 

 

  



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 
 Περίπατος στη γειτονιά του σχολείου στα πλαίσια δράσεων για τα αδέσποτα ζώα 

(εντοπισμός προβλήματος – ευαισθητοποίηση τοπικής κοινωνίας με ανάρτηση 

αφισών) 

 Επίσκεψη στον Κούταβο στα πλαίσια του eTwinning Προγράμματος «π@π@κι SOS»  

 Επίσκεψη (με τηλεδιάσκεψη) στο Ειδικό Σχολείο στα πλαίσια της Παγκόσμιας 

Ημέρας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 

 Επίσκεψη (με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό Σχολείο Βλαχάτων στα πλαίσια 

προγράμματος Ομαλής Μετάβασης 

 Επίσκεψη σε κοντινή παραλία στα πλαίσια του εργαστηρίου «Η φίλη μας η 

θάλασσα» 

 

 

      Επισκέψεις ειδικών στο σχολείο μας οι οποίες θα πραγματοποιηθούν είτε εξ 

αποστάσεως με μορφή τηλεδιάσκεψης είτε δια ζώσης τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα 

μέτρα : 

 

 Ταχυδρόμος (Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείων) 

 Εθελοντική ομάδα δασοπροστασίας 

 Γονείς παιδιών από άλλες χώρες για παρουσίαση εθίμων του τόπου τους 

 Αστυνομικός στα πλαίσια του εργαστηρίου «Το Παπάκι Πάει» 

 Συγγραφέας (Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου) 

 

Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι ενδέχεται να προκύψουν κι άλλες επισκέψεις στα πλαίσια 

του εκπαιδευτικού προγράμματος, τις οποίες δεν έχουμε συμπεριλάβει στο αρχικό 

προγραμματισμό μας.  

 

 

 

  

  



ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ 

 

Κατά το σχολ. έτος 2021-2022 οι συναντήσεις με τους γονείς για λόγους αποφυγής 

διασποράς της πανδημίας θα γίνουν εξ αποστάσεως με μορφή τηλεδιάσκεψης 

 

Α΄ Συνάντηση (Σεπτέμβριος)  

 Τρόπος λειτουργίας και οργάνωσης του νηπιαγωγείου – Εσωτερικός Κανονισμός 

 Εισαγωγή Αγγλικών κι Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο Νηπιαγωγείο 

 Μέτρα αποφυγής διασποράς της πανδημίας COVID-19 (υποχρεωτική χρήση 

μάσκας, ατομική υγιεινή, τεστ αυτοδιαγνωστικού ελέγχου…) 

 Συμβουλές για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών 

 Τρόποι ενημέρωσης κι επικοινωνίας με γονείς 

 Ελεύθερη συζήτηση για προβληματισμούς των γονιών 

 

Β΄ Συνάντηση (Οκτώβριος)  

 Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου  

 Προτάσεις για την επέκταση της μάθησης στο σπίτι 

 Ετήσιος σχεδιασμός εκπαιδευτικού έργου – Καινοτόμα Προγράμματα & 

Εργαστήρια Δεξιότητων 

 

Γ΄ Συνάντηση (Φεβρουάριος)  

 Θέματα διαχείρισης συμπεριφοράς παιδιών 

 Σχέσης παιδιών και τεχνολογίας: όρια – προβλήματα εξάρτησης – ασφαλής 

πλοήγηση στο διαδίκτυο 

 

Ε΄ Συνάντηση (Μάιος)  

 Ανασκόπηση σχολικής χρονιάς – Παρουσίαση Προγραμμάτων   

 Αξιολόγηση Έργου Σχολικής Μονάδας 

 

Επίσης, προβλέπονται ατομικές συναντήσεις κατά τη λήξη κάθε τριμήνου με σκοπό την 

ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των μαθητών οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με 

ατομικά ραντεβού, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. 

 

 Ορίζεται η πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα ως ημέρα συνάντησης με τους γονείς, κατόπιν 

ραντεβού, με ώρες συνεργασίας  12:10 – 12:45 για το πρωινό τμήμα με Υπεύθυνη 

Νηπιαγωγό την κ. Ματθαιάκη Ειρήνη και 11:45 – 12:10 για το ολοήμερο τμήμα με 

Υπεύθυνη Νηπιαγωγό την κ. Μενεγάτου Μαριλένα 


