
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

    Σύκθσλα θαη κε ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ ΥΠΑΙΘ ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ζύγρξνλε θαη αζύγρξνλε πνπ έρεη  αλαπηπρζεί απνηειεί κία ελαιιαθηηθή 

ζπκπιεξσκαηηθή επηινγή θαη έρεη σο ζηόρν λα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ  νη καζεηέο καο  

επαθή κε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

    Η απόθαζε γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζα ππνζηεξίμεηε ηνπο καζεηέο ζαο είλαη θαζαξά 

δηθή ζαο γηαηί ν θαζέλαο από εζάο γλσξίδεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ 

έρνπλ νη καζεηέο ζαο θαη αλάινγα κπνξείηε λα πξνζαξκόζεηε ην πξόγξακκα ηεο 

ππνζηήξημήο ηνπο. 

  Όζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο κεηαμύ ησλ άιισλ θαινύκαζηε   

λα θαζνδεγήζνπκε ηνπο γνλείο πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζνπλ απηό ην ρξόλν 

δεκηνπξγηθά κε ηα παηδηά ηνπο θαη έρνληαο πάληα ππόςε καο όηη νη γνλείο δελ 

αλαιακβάλνπλ ξόιν εθπαηδεπηηθνύ αιιά γνλέα πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αλάγθε ηνπ 

παηδηνύ γηα κάζεζε. 

     Πξνϋπόζεζε γηα λα κε ράζεη ν καζεηήο ηελ επαθή ηνπ κε ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θα πξέπεη ινηπόλ λα νξγαλώζνπκε 

γηα ηνπο καζεηέο καο κία όκνξθε δηαδξνκή ζαλ απηή πνπ έρνπκε θαη ζην ζρνιείν 

δειαδή  λα αθνινπζνύλ ξνπηίλεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ ζπηηηνύ θαη λα έρνπλ  

νξγαλσκέλεο δξαζηεξηόηεηεο  πνπ ζα ζπλάδνπλ κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ Αλαιπηηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ. 

Ενδεικηικό ζενάπιο για ηην εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζη. 

     Τν πξνηεηλόκελν ζελάξην απνηειείηαη από δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλάδνπλ κε ηνπο 

ζηόρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ γηα ην Νεπηαγσγείν.  

  Πξόηαζή καο είλαη νη δξαζηεξηόηεηεο λα είλαη πιαηζησκέλεο/ζεκαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο.    Επίζεο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ελδηαθέξνληα, ζηηο αλάγθεο 

θαη ην καζεζηαθό πξνθίι ησλ καζεηώλ ζαο. Να πξνθαινύλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηώλ ζαο ώζηε λα εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη γηα λα κε 

ράλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο νη δξαζηεξηόηεηεο λα είλαη βησκαηηθέο θαη λα 

ελαιιάζζνληαη. Σηε ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε νη δξαζηεξηόηεηεο είλαη νξγαλσκέλεο κε 

αθνξκή ηελ αλάγλσζε-αθήγεζε ελόο παξακπζηνύ.  

     Επηιέμηε παξακύζηα από ηηο πξνηεηλόκελεο ηζηνζειίδεο νη νπνίεο ππάξρνπλ ζην 

ςεθηαθό πιηθό πνπ ζαο έρεη απνζηαιεί. 
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