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Ο Γζςηενηθυξ Κακμκηζμυξ Λεηημονγίαξ  ζοκηάζζεηαη φζηενα απυ εηζήγεζε  ηεξ Πνμσζηαμέκεξ 

ημο 1μο ΝΓ Κμνοδαιιμφ, . ηδενμπμφιμο με ηε ζομμεημπή υιςκ ηςκ μειχκ ημο ζοιιυγμο 

δηδαζθυκηςκ (Γ. Καμπαιμφνε, Α. Παοιίδμο, Φ. Λαδανίδμο) θαη εθπνμζχπμο ημο οιιυγμο 

γμκέςκ θαη θεδεμυκςκ, θαη έπεη εγθνηζεί απυ ηε οκημκίζηνηα Γθπαηδεοηηθμφ Ένγμο θ. Κ. 

Μέιιημο πμο έπεη ηεκ παηδαγςγηθή εοζφκε ημο ζπμιείμο μαξ .  Ο Γζςηενηθυξ Κακμκηζμυξ 

Λεηημονγίαξ με ηεκ έκανλε ημο ζπμιηθμφ έημοξ θμηκμπμηείηαη ζε υιμοξ ημο γμκείξ/θεδεμυκεξ  

με ηεκ ακάνηεζή ημο ζημκ ηζηυημπμ ημο πμιείμο   θαη βαζίδεηαη ζε υζα πνμβιέπμκηαη απυ 

ηα παναθάης γηα ηεκ εθπαίδεοζε θαη ηε ιεηημονγία ηςκ δεμυζηςκ ζπμιείςκ : 

1. ΦΓΚ 491/η.Β΄/09-02-2021   

2. ΠΔ 79/2020, «Ονγάκςζε θαη ιεηημονγία κεπηαγςγείςκ θαη δεμμηηθχκ ζπμιείςκ»   

3. Πνμγναμμαηηζμυξ Γθπαηδεοηηθμφ Ένγμο Νεπηαγςγείςκ 2020-2021 

(Αν.Πνςη.Φ7/74054/Δ1/15-06-2020/ΤΠΑΙΘ      

4.  «Λεηημονγία Νεπηαγςγείςκ γηα ημ ζπμιηθυ έημξ 2021-2022»( Αν. Πνςη.: 

Φ7/111145/Δ1  ) 

5. https://edu.klimaka.gr/nomothesia/kathhkontologio 

πνμθεημέκμο κα ελαζθαιηζημφκ μη ζοκζήθεξ θαη μη πνμτπμζέζεηξ χζηε κα ιεηημονγεί μμαιά ε 

ζπμιηθή δςή θαη κα ακαπηφζζμοκ υιμη μη μαζεηέξ πμιφπιεονα ηηξ δοκαηυηεηέξ ημοξ 

ροπμζςμαηηθέξ, δηακμεηηθέξ θαη ζοκαηζζεμαηηθέξ, θαζχξ θαη κα   ελαζθαιηζηεί ε  

αλημπνεπήξ θαη απμδμηηθή δηδαζθαιία, μάζεζε θαη ενγαζία. 

1. ΠΡΟΓΘΓΤΕ – ΠΑΡΑΙΟΚΕ  ΣΟ ΥΟΘΓΖΟ ΗΑΖ ΑΠΟΥΩΡΕΕ   

ΑΠΟ ΑΤΣΟ.  

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ:  

Τπξδξςή μαθηηώμ/ηοιώμ ρπξςοεωηικξύ ποξγοάμμαηξπ: 08.15-08.30 

Λήνη ρπξςοεωηικξύ ποξγοάμμαηξπ και απξςώοηζη μαθηηωμ/ηοιώμ: 13.00  

Πνμθεημέκμο θαηά ηεκ έκανλε ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ  κα δηεοθμιοκζεί ε μμαιή πνμζανμμγή 

ηςκ παηδηχκ οπάνπεη δοκαηυηεηα κα εθανμμζηεί εοέιηθημ ςνάνημ θαηά ηηξ δφμ πνχηεξ 

εβδμμάδεξ ιεηημονγίαξ , (παν. 7, άνζνμ 2, Π.Δ. 79/2017), ημ μπμίμ ζοκαπμθαζίδεη μ 

ζφιιμγμξ δηδαζθυκηςκ θαη εκεμενχκεη ακηίζημηπα ημοξ γμκείξ.  ε πενίπηςζε πμο ε 

πνμζανμμγή θάπμημο παηδημφ, απαηηεί ηδηαίηενε ακηημεηχπηζε μεηά ηεκ πάνμδμ ηςκ δφμ 

εβδμμάδςκ, μ ζφιιμγμξ δηδαζθυκηςκ απμθαζίδεη εθ κέμο θαη οιμπμηεί ζημπεομέκεξ 

ελαημμηθεομέκεξ  δνάζεηξ πνμθεημέκμο κα ελαζθαιηζηεί ε μμαιή πνμζανμμγή ημο παηδημφ ζηε 

ζπμιηθή πναγμαηηθυηεηα. Γπίζεξ, πνμβιέπεηαη ε μεηαθμνά ςνανίμο ενγαζίαξ ζε 

απμγεομαηηκέξ χνεξ έςξ δφμ θμνέξ θαηά ηε δηάνθεηα ημο ζπμιηθμφ έημοξ γηα ηεκ μπμία 

εκεμενχκμκηαη μ οκημκηζηήξ/οκημκίζηνηα Γθπαηδεοηηθμφ Ένγμο θαη μ 

Δηεοζοκηήξ/Δηεοζφκηνηα Γθπαίδεοζεξ (άνζνμ 16, παν. 10 Π.Δ. 79/2017).  

 

 

https://edu.klimaka.gr/nomothesia/kathhkontologio
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ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 

Σμ Νεπηαγςγείμ εθανμυδεη ημ ςνμιυγημ πνυγναμμα πμο πνμβιέπεηαη απυ ηηξ ακηίζημηπεξ 

εγθοθιίμοξ ημο ΤΠΑΙΘ, ζοκηάζζεηαη απυ ημ φιιμγμ δηδαζθυκηςκ θαη οπμβάιιεηαη πνμξ 

έγθνηζε ζημκ Πνμσζηάμεκμ εθπαηδεοηηθχκ ζεμάηςκ ηεξ μηθείαξ Δ/κζεξ ΠΓ. 

ΠΡΟΓΛΓΤΗ – ΑΠΟΥΩΡΗΗ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΤΝΟΔΟΙ 

Η έγθαηνε πνμζέιεοζε θαη απμπχνεζε είκαη απαναίηεηεξ γηα ηεκ εφνοζμε ιεηημονγία ημο 

ζπμιείμο θαη γηα ηεκ αζθάιεηα ηςκ παηδηχκ. Γηα  ιυγμοξ αζθαιείαξ αιιά θαη γηα ηεκ μμαιή 

ιεηημονγία ημο ζπμιείμο μη πυνηεξ θιείκμοκ ζηηξ 08.30 θαη υιμη μθείιμοκ κα είκαη ζοκεπείξ, 

χζηε κα μεκ παναθςιφεηαη ημ παηδαγςγηθυ ένγμ ημο ζπμιείμο . Σα παηδηά δεκ απμπςνμφκ 

απυ ημ ζπμιείμ πνηκ ηε ιήλε ημο ςνανίμο, εθηυξ θη ακ οπάνλεη αζζέκεηα ή έθηαθηε ακάγθε, 

μπυηε εκεμενχκεηαη μ γμκέαξ,  πνμζένπεηαη ζημ κεπηαγςγείμ θαη ζομπιενχκμκηαξ ηεκ 

ακηίζημηπε ΤΔ  παναιαμβάκεη ημ παηδί, εκχ  εάκ θάπμημξ γμκέαξ/θεδεμυκαξ πνεηαζηεί, γηα 

εηδηθυ ιυγμ κα πάνεη ημ παηδί ημο πνηκ ηε ιήλε ηςκ μαζεμάηςκ, πνεηάδεηαη κα εκεμενχζεη 

εγθαίνςξ ηε Δηεφζοκζε ημο πμιείμο. Γπίζεξ πνυςνε απμπχνεζε ή θαζοζηενεμέκε 

πνμζέιεοζε ζημ ζπμιείμ, έπμοκ δηθαίςμα κα αηηεζμφκ μη γμκείξ/θεδεμυκεξ μυκμ γηα ιυγμοξ 

ηαηνηθήξ οπμζηήνηλεξ ή ζεναπεοηηθήξ πανέμβαζεξ ηςκ μαζεηχκ θαηυπηκ βεβαίςζεξ απυ 

δεμυζημ θμνέα. 

Οη εθπαηδεοηηθμί οπμδέπμκηαη ηα παηδηά ζηηξ πιασκέξ εηζυδμοξ ηςκ ηάλεςκ  θαη μη ζοκμδμί 

απμπςνμφκ. Καηά ηεκ έκανλε ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ δειχκμκηαη ζε ζπεηηθή θυνμα, ηα άημμα 

πμο ζα ζοκμδεφμοκ ημ παηδί θαη ηα ζημηπεία ημοξ.  

ε πενηπηχζεηξ εθηάθηςκ ακαγθχκ θαη δοζμεκχκ θαηνηθχκ ζοκζεθχκ δφκαηαη κα 

ηνμπμπμηεζεί ημ ςνάνημ πνμθεημέκμο κα μεκ ηεζεί ζε θίκδοκμ ε αζθάιεηα ηςκ παηδηχκ, 

επίζεξ ζε πενηπηχζεηξ δοζμεκχκ θαηνηθχκ ζοκζεθχκ ημ ζπμιείμ πνμβιέπεη πχνμοξ 

ακαμμκήξ (θεκηνηθή αίζμοζα εθδειχζεςκ, είζμδμξ απυ ηεκ θεκηνηθή πυνηα) θαη ηνμπμπμίεζε 

ηεξ δηαδηθαζίαξ χζηε κα μεηςζεί ζημ ειάπηζημ ε έθζεζε γμκέςκ θαη μαζεηχκ ζηηξ θαηνηθέξ 

ζοκζήθεξ δίπςξ κα ηεζεί ζε θίκδοκμ ε αζθάιεηα ηςκ μαζεηχκ.  

 

2. ΤΙΠΓΡΖΦΟΡΑ ΙΑΘΕΣΩΚ/ΣΡΖΩΚ – ΠΑΖΔΑΓΩΓΖΗΟ ΓΘΓΓΥΟ 

ΟΙ ΜΑΘΗΣΓ/ΣΡΙΓ 

  Γπηδεηθκφμοκ ζεβαζμυ, με ηε ζηάζε ημοξ, πνμξ θάζε μέιμξ ηεξ ζπμιηθήξ θμηκυηεηαξ.  

 Καηά ηε δηάνθεηα ηςκ μαζεμάηςκ ηενμφκ ημοξ θακυκεξ ηεξ ηάλεξ, ζομμεηέπμοκ εκενγά 

ζοκδηαμμνθχκμκηαξ ηεκ θαζεμενηκή εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία.  

 Απεοζφκμκηαη ζημοξ/ζηηξ εθπαηδεοηηθμφξ θαη ζηε Δηεφζοκζε ημο πμιείμο θαη δεημφκ ηε 

βμήζεηά ημοξ, γηα θάζε πνυβιεμα πμο ημοξ απαζπμιεί θαη ημοξ δεμημονγεί εμπυδημ ζηε 

ζπμιηθή δςή.  
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 Πνμζέπμοκ χζηε κα δηαηενμφκ θαζανμφξ υιμοξ ημοξ πχνμοξ θαη δείπκμοκ εκδηαθένμκ γηα 

ηεκ οιηθή πενημοζία ημο ζπμιείμο.  

 Απμθεφγμοκ νεηά ηεκ άζθεζε μπμηαζδήπμηε μμνθήξ βίαξ (ζςμαηηθή, ιεθηηθή ή 

ροπμιμγηθή).  

 Πνμζπαζμφκ κα ιφκμοκ ηηξ ακηηζέζεηξ ή δηαθςκίεξ με δηάιμγμ.  

  ομβάιιμοκ ζηεκ οημζέηεζε αεηθμνηθχκ πναθηηθχκ, υπςξ ε ακαθφθιςζε οιηθχκ.  

Απμθιίζεηξ ηςκ μαζεηχκ απυ ηε δεμμθναηηθή ζομπενηθμνά, ημοξ θακυκεξ ημο ζπμιείμο, ημοξ 

υνμοξ ηεξ ηζυηημεξ ζομμεημπήξ ζηε δςή ημο πμιείμο, απυ ημκ μθεηιυμεκμ ζεβαζμυ 

ζημκ/ζηεκ εθπαηδεοηηθυ, ζηε ζπμιηθή πενημοζία, ζημκ ζομμαζεηή/ηε ζομμαζήηνηα, πνέπεη κα 

ζεςνμφκηαη ζπμιηθά παναπηχμαηα. Σα ζπμιηθά παναπηχμαηα ζα ακηημεηςπίδμκηαη απυ 

ημ ζπμιείμ, ζφμθςκα με ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία θαη ζε θάζε πενίπηςζε θαη πνηκ απυ 

μπμηαδήπμηε απυθαζε,  ζα ιαμβάκεηαη οπυρε ε βαζηθή ανπή ημο ζεβαζμμφ ηεξ 

πνμζςπηθυηεηαξ θαη ηςκ δηθαηςμάηςκ ημο παηδημφ. 

 

 3. ΠΡΟΘΕΦΕ ΦΑΖΚΟΙΓΚΩΚ ΒΖΑ ΗΑΖ ΥΟΘΖΗΟΤ ΓΗΦΟΒΖΙΟΤ 

H ακάπηολε ζεηηθμφ ζπμιηθμφ θιίμαημξ απμηειεί ζεμακηηθυ πανάγμκηα ηεξ δηαδηθαζίαξ 

πνυιερεξ ή/θαη ακηημεηχπηζεξ θαηκμμέκςκ βίαξ, πανεκυπιεζεξ, ελακαγθαζμμφ θαη ζπμιηθμφ 

εθθμβηζμμφ. Υαναθηενηζηηθά ημο ζεηηθμφ θαη ογημφξ ζπμιηθμφ θιίμαημξ είκαη μ αμμηβαίμξ 

ζεβαζμυξ, ε απμδμπή ηεξ δηαθμνεηηθυηεηαξ, ε πνμχζεζε ηεξ ζοκενγαζίαξ με Φμνείξ, 

ε ζοκενγαζία ημο πμιείμο με ηεκ μηθμγέκεηα, θ.ά. 

Γηα ηε δηαμυνθςζε εκυξ ζεηηθμφ θαη ογημφξ θιίμαημξ ζηεκ ηάλε: δεμημονγμφκηαη ειθοζηηθέξ 

«γςκηέξ» δναζηενημηήηςκ υπςξ δςγναθηθήξ, παηπκηδημφ, μίμεζεξ, πεηναμαηηζμμφ ή άιιςκ 

εθπαηδεοηηθχκ θαη ροπαγςγηθχκ δνάζεςκ γηα κα πνμζθένμοκ αθμνμέξ πνμξ ζοδήηεζε θαη 

έθθναζε ηςκ κεπίςκ. Γπίζεξ, ζεμακηηθή είκαη  ε φπανλε πχνμο υπμο ημ κήπημ ζα μπμνεί κα 

απμμμκχκεηαη θαη κα παιανχκεη, αιιά θαη ε φπανλε  πχνςκ ηεξ μμάδαξ υπμο εθεί ζα 

ζοκοπάνπμοκ υια ηα κήπηα ηεξ ηάλεξ. Η ζομμεημπή υιςκ ηςκ παηδηχκ, ζε θμηκά ζπέδηα 

ενγαζίαξ θαη ζε μνγακςμέκεξ μμαδηθέξ δναζηενηυηεηεξ ,  θνίκεηαη ακαγθαία, γηαηί εθηυξ υηη 

ακηηιαμβάκμκηαη ηεκ έκκμηα ηεξ θμηκυηεηαξ, αιιειεπηδνμφκ ηυζμ μεηαλφ ημοξ υζμ θαη με ημκ 

εθπαηδεοηηθυ, με απμηέιεζμα κα πηίδεηαη μηα ζπέζε εμπηζημζφκεξ πμο μδεγεί πμιιέξ θμνέξ 

ηυζμ ζηεκ άμεζε ακαθμνά πενηζηαηηθχκ εθθμβηζμμφ υζμ θαη ζηεκ έγθαηνε επίιοζή ημοξ.  

Γπίζεξ με ηε πνήζε  ζοκενγαηηθχκ δνάζεςκ- δναζηενημηήηςκ εκηζπφεηαη  ε ζηάζε απμδμπήξ 

ηςκ μαζεηχκ ζηε δηαθμνεηηθυηεηα, ημκ αιιειμζεβαζμυ, ηεκ επηθμηκςκία, ηεκ  αοημεθηίμεζε 

θαη ηεκ ηζυηημε ζομμεημπή. 

Γηα ηε δηαπείνηζε θαη ακηημεηχπηζε πενηζηαηηθχκ εθθμβηζμμφ: πνεζημμπμημφμε δεληυηεηεξ 

θαη ηεπκηθέξ υπςξ: 1. Απμθιημάθςζε ηεξ έκηαζεξ 2. Γκενγεηηθή αθνυαζε εκζάννοκζε 

έθθναζεξ 3. Απμθογή παναθηενηζμχκ με ζηηγμαηηζηηθυ παναθηήνα 4. πνήζε ακμηθηχκ 

ενςηήζεςκ χζηε κα εθθναζζμφκ ειεφζενα θαη κα ακαπηφλμοκ ηεκ ζθέρε ημοξ μη 
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εμπιεθυμεκμη 5. Υνήζε ημο παηπκηδημφ χζηε μέζα απυ παηπκίδηα νυιςκ, παηπκίδηα 

εμπηζημζφκεξ θαη ζοκμπήξ ηεξ μμάδαξ, επηηναπέδηα ή παηπκίδηα ζοκαηζζεμάηςκ κα 

θαιιηενγήζμοκ ηα παηδηά  ηε ζοκαηζζεμαηηθή εοαηζζεζία, κα  ακαπηφλμοκ ηεκ εκζοκαίζζεζε 

γφνς απυ ηηξ ζοκέπεηεξ ημο εθθμβηζμμφ θαη κα  εκδοκαμχζμοκ ηεκ ακηίζηαζε ημοξ πνμξ ημ 

θαηκυμεκμ. 

4. ΥΟΘΖΗΓ ΓΗΔΕΘΩΓΖ - ΔΡΑΣΕΡΖΟΣΕΣΓ 

ημ πιαίζημ ηεξ ζπμιηθήξ δςήξ θαη θαηά ηε δηάνθεηα ημο δηδαθηηθμφ ςνανίμο , ζπεδηάδμκηαη 

ηυζμ με απυθαζε ημο ζοιιυγμο δηδαζθυκηςκ υζμ θαη με πνςημβμοιίεξ, ηδέεξ θαη εοζφκε θαη 

ηςκ ίδηςκ ηςκ μαζεηχκ/μαζεηνηχκ, δηυηη έηζη αοημί/αοηέξ αηζζάκμκηαη 

οπεφζοκμη/οπεφζοκεξ, ακαδεηθκφμοκ ηηξ ηθακυηεηέξ ημοξ, ηηξ θιίζεηξ ημοξ, ηα εκδηαθένμκηά 

ημοξ θαη ημ ηαιέκημ ημοξ, θαη πναγμαημπμημφκηαη πμηθίιεξ δνάζεηξ πμο ζηυπμ έπμοκ κα 

ροπαγςγήζμοκ αιιά θαη κα  ζομπιενχζμοκ θαη κα εμπιμοηίζμοκ ηα πνμγνάμμαηα ζπμοδχκ 

θαη κα δεμημονγήζμοκ έκα ζπμιείμ ακμηθηυ πνμξ ηεκ θμηκςκία. Οη δνάζεηξ αοηέξ μπμνμφκ κα 

οιμπμηεζμφκ θαη ζε ζοκενγαζία με άιια ζπμιεία ηεξ Γιιάδαξ ή θαη ημο ελςηενηθμφ 

πνμγνάμμαηα ERASMUS +, eTwinning θ.α. ή θαη με άιιμοξ θμνείξ. Γπμοκ δηαζεμαηηθυ 

βηςμαηηθυ παναθηήνα θαη απμζθμπμφκ ζηεκ ακάπηολε ηςκ ηθακμηήηςκ θαη δελημηήηςκ ηςκ 

παηδηχκ, ζηεκ αηζζεηηθή ημοξ θαιιηένγεηα, ζηεκ έθθναζε ηεξ δεμημονγηθυηεηαξ, ζηε 

ζοκενγαηηθυηεηα, ζηεκ ακάπηολε ηεξ αοημκμμίαξ θαη ηεξ οπεοζοκυηεηαξ θαη ζηεκ 

εοαηζζεημπμίεζε ζε ζέμαηα πμο αθμνμφκ ημ θοζηθυ θαη ακζνςπμγεκέξ πενηβάιιμκ θαη 

μπμνμφκ κα ζοκδοαζημφκ θαη με ηηξ δνάζεηξ πμο βαζίδμκηαη ζημοξ ηέζζενηξ ζεμαηηθμφξ 

άλμκεξ ηςκ ενγαζηενίςκ δελημηήηςκ.  

ΥΟΛΙΚΟΙ ΓΟΡΣΑΜΟΙ 

Γμνηαζηηθέξ εθδειχζεηξ πναγμαημπμημφκηαη α) ζηηξ 27 Οθηχβνε (γηα ηεκ 28ε) β) ζηηξ 24 

Μάνηε (γηα ηεκ 25ε) γ) ζηηξ 17 Νμέμβνε γηα ηεκ επέηεημ ημο Πμιοηεπκείμο δ) ηεκ πενίμδμ 

ηςκ Υνηζημογέκκςκ θαη ε) με ηε ιήλε ημο ζπμιηθμφ έημοξ. 

 

5. ΤΚΓΡΓΑΖΑ ΥΟΘΓΖΟΤ-ΟΖΗΟΓΓΚΓΖΑ – ΤΘΘΟΓΟΤ ΓΟΚΓΩΚ / 

ΗΕΔΓΙΟΚΩΚ 

● Γίκαη πμιφ ζεμακηηθή ε  επηθμηκςκία θαη ε ζοκενγαζία ζπμιείμο-μηθμγέκεηαξ γηα ηε   

ζοκμιηθή ιεηημονγία ημο Νεπηαγςγείμο θαη ημο θιίμαημξ πμο δεμημονγείηαη. Η εμπηζημζφκε 

ημο παηδημφ ζημ ζπμιείμ εκηζπφεηαη απυ ηε ζεηηθή ζηάζε ηςκ γμκέςκ/θεδεμυκςκ πνμξ ημ 

πμιείμ θαη ημκ εθπαηδεοηηθυ. Γηα μπμημδήπμηε αίηεμά ημοξ, μη γμκείξ/θεδεμυκεξ 

απεοζφκμκηαη ζημκ/ηεκ εθπαηδεοηηθυ ηεξ ηάλεξ. ε πενίπηςζε πμο δεκ οπάνλεη θμηκά 

απμδεθηή ιφζε ή ζοκεκκυεζε, απεοζφκμκηαη ζημκ Πνμσζηάμεκμ/Πνμσζηαμέκε ημο 

Νεπηαγςγείμο.  

● Δηαδηθαζίεξ εκεμένςζεξ θαη επηθμηκςκίαξ πμιείμο θαη γμκέςκ/θεδεμυκςκ Οη 

ζοκακηήζεηξ γηα εκεμένςζε ηςκ γμκέςκ/θεδεμυκςκ με ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ 

πνμγναμμαηίδμκηαη με απυθαζε ημο οιιυγμο Δηδαζθυκηςκ: 1. ηεκ ανπή ημο δηδαθηηθμφ 
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έημοξ, υπμο ιαμβάκεη πχνα εκεμένςζε γηα δεηήμαηα πμο αθμνμφκ ζηεκ εφνοζμε ιεηημονγία 

ημο κεπηαγςγείμο. 2. Μηα θμνά ημοιάπηζημκ ημ μήκα ζε πνμθαζμνηζμέκε απυ ημκ/ηεκ 

εθπαηδεοηηθυ ημο ημήμαημξ εμένα θαη χνα, γηα ζέμαηα πμο αθμνμφκ ζηεκ αγςγή θαη πνυμδμ 

ηςκ μαζεηχκ/μαζεηνηχκ. 3. Μία ζογθεθνημέκε μένα ηεκ εβδμμάδα μεηά ημ ζπυιαζμα ζε 

εμένα πμο μνίδεη ε εθπαηδεοηηθυξ. 4. Κάζε θμνά πμο μ/ε εθπαηδεοηηθυξ ηεξ ηάλεξ θνίκεη 

ακαγθαία μηα έθηαθηε ζοκάκηεζε.  5.  Καηά ηεκ εκεμένςζε πνμυδμο με ημ πέναξ θάζε 

ηνημήκμο, υπμο πναγμαημπμηείηαη παηδαγςγηθή ζοκάκηεζε ημο/ηεξ εθπαηδεοηηθμφ ηεξ ηάλεξ 

με ημοξ γμκείξ/θεδεμυκεξ ηςκ μαζεηχκ/μαζεηνηχκ, πνμθεημέκμο κα εκεμενςζμφκ γηα ηεκ 

πνυμδμ ηςκ παηδηχκ ημοξ. 

● Οη γμκείξ-θεδεμυκεξ μθείιμοκ κα επηθαηνμπμημφκ ηα ζημηπεία επηθμηκςκίαξ ημοξ θαη κα 

εκεμενχκμοκ άμεζα ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ γηα θάζε αιιαγή, χζηε ημ Νεπηαγςγείμ κα έπεη ηα 

ηζπφμκηα ηειέθςκά ημοξ θαη ηηξ έγθονεξ ειεθηνμκηθέξ δηεοζφκζεηξ ημοξ γηα ηεκ απμζημιή 

εκεμενςηηθχκ ζεμεηςμάηςκ ή/θαη οπεφζοκςκ δειχζεςκ γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε 

εθπαηδεοηηθχκ επηζθέρεςκ/δνάζεςκ/εθδειχζεςκ θ.ιπ..  

● Γπίζεξ, κα αλημπμημφκ θάζε πνυζθμνμ μέζμ επηθμηκςκίαξ πμο πανέπεηαη απυ ημ 

Νεπηαγςγείμ γηα κα εκεμενχκμκηαη θαη  ζε έθηαθηεξ πενηπηχζεηξ ζα πνέπεη κα έπμοκ 

θνμκηίζεη είηε μη ίδημη ή πνυζςπα πμο έπμοκ ελμοζημδμηήζεη κα είκαη άμεζα δηαζέζημμη.  

● Έκα ακμηπηυ ζηεκ θμηκςκία, ζοκενγαηηθυ θαη δεμμθναηηθυ ζπμιείμ έπεη ακάγθε απυ ηε 

ζφμπναλε υιςκ ηςκ μειχκ ηεξ εθπαηδεοηηθήξ θμηκυηεηαξ  μ θαζέκαξ με ημ δηαθνηηυ ημο 

νυιμ, πνμθεημέκμο κα επηηφπεη ζηεκ απμζημιή ημο. Τέλος κάζε θμνά πμο δεμημονγείηαη ζέμα 

ημ μπμίμ ζπεηίδεηαη με ζογθεθνημέκμ μαζεηή/ζογθεθνημέκε μαζήηνηα, μ πνχημξ πμο ζα 

πνέπεη κα εκεμενςζεί ζπεηηθά είκαη μ γμκέαξ/θεδεμυκαξ, μ μπμίμξ ζα πνέπεη κα ζοκενγαζηεί 

με ημ πμιείμ. 

 

6. ΠΟΖΟΣΕΣΑ ΣΟΤ ΥΟΘΖΗΟΤ ΥΩΡΟΤ 

Ο ζεβαζμυξ ζηα πενημοζηαθά ζημηπεία ημο Νεπηαγςγείμο, ηηξ οπμδμμέξ, ημκ ελμπιηζμυ αιιά 

θαη ημ θοζηθυ πενηβάιιμκ ημο ζπμιείμο απμηειεί βαζηθή οπμπνέςζε υιςκ ηςκ μειχκ ηεξ 

ζπμιηθήξ θμηκυηεηαξ. Γπίζεξ θνμκηίδα υιςκ είκαη κα δηαηενείηαη ημ κεπηαγςγείμ θαζανυ. 

Φζμνέξ, δεμηέξ θαη θαθή πνήζε ηεξ πενημοζίαξ ημο Νεπηαγςγείμο απμδοκαμχκμοκ ηηξ 

εθπαηδεοηηθέξ δοκαηυηεηέξ ημο θαη δεκ βμεζμφκ ηα παηδηά κα ακαπηφλμοκ ζηάζεηξ ζεβαζμμφ 

θαη πνμζηαζίαξ ηεξ δεμυζηαξ πενημοζίαξ. 

 

ΥΟΘΖΗΕ ΗΑΖ ΗΟΖΚΩΚΖΗΕ ΔΩΕ 

ΦΟΙΣΗΗ 

 Η θμίηεζε ηςκ μαζεηχκ/μαζεηνηχκ ζηα Νεπηαγςγεία είκαη δίπνμκε  οπμπνεςηηθή,  

επμπηεφεηαη απυ ημκ/εκ εθπαηδεοηηθυ ηεξ ηάλεξ, πμο θαηαγνάθεη ηηξ θαζεμενηκέξ απμοζίεξ 

θαη ε Πνμσζηαμέκε  ηηξ θαηαπςνίδεη ζημ πιενμθμνηαθυ ζφζηεμα my school. ε πενίπηςζε 
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ζοζηεμαηηθχκ θαη αδηθαημιυγεηςκ απμοζηχκ  μ/ε εθπαηδεοηηθυξ ηεξ ηάλεξ εκεμενχκεη ηεκ 

Πνμσζηαμέκε θαη αοηή με ηε ζεηνά ηεξ ακαδεηά ημ παηδί επηθμηκςκχκηαξ ανπηθά ηειεθςκηθά 

με ημοξ γμκείξ/θεδεμυκεξ θαη ζηε ζοκέπεηα με ζπεηηθή επηζημιή.  Γηα κα μιμθιενςζεί ε 

θμίηεζε ζα πνέπεη μ /ε μαζεηήξ/ηνηα κα έπεη παναθμιμοζήζεη πνμκηθυ δηάζηεμα μεγαιφηενμ 

απυ ημ μηζυ δηδαθηηθυ έημξ. Οη γμκείξ μθείιμοκ κα εκεμενχκμοκ ημ ζπμιείμ γηα ηηξ απμοζίεξ 

ηςκ παηδηχκ ημοξ. Σεκ μοζηαζηηθή αιιά θαη ηεκ ηοπηθή εοζφκε απέκακηη ζημ ζπμιείμ θαη ηεκ 

πμιηηεία γηα ηε θμίηεζε ηςκ μαζεηχκ θένμοκ μη γμκείξ θαη θεδεμυκεξ.  

ΓΜΒΟΛΙΑΜΟ  

 φμθςκα με ηεκ γκςμμδυηεζε ηεξ Γζκηθήξ Γπηηνμπήξ Γμβμιηαζμχκ οπμπνεςηηθά είκαη υια 

εθείκα ηα εμβυιηα πμο είκαη εκηαγμέκα ζημ Γζκηθυ Πνυγναμμα Γμβμιηαζμχκ. Έκα απυ ηα 

δηθαημιμγεηηθά εγγναθήξ, απμηειεί θαη ε επίδεηλε ημο Βηβιηανίμο Τγείαξ ή άιιμ ζημηπείμ απυ 

ημ μπμίμ απμδεηθκφεηαη υηη έγηκακ ηα πνμβιεπυμεκα εμβυιηα.  

ΦΑΡΜΑΚΓΤΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Οη εθπαηδεοηηθμί δεκ είκαη οπμπνεςμέκμη κα πμνεγμφκ θάνμαθα απυ ημ ζηυμα ή ζε εκέζημε 

μμνθή, γηα ημ ιυγμ αοηυ  ζε πενηπηχζεηξ πμο απαηηείηαη θανμαθεοηηθή αγςγή, μη 

γμκείξ/θεδεμυκεξ αηημφκηαη άδεηαξ απυ ηεκ Πνμσζηαμέκε πνμθεημέκμο κα εηζέιζμοκ ζημ 

ζπμιείμ χζηε κα ηε πμνεγήζμοκ. Οη εθπαηδεοηηθμί είκαη οπμπνεςμέκμη κα πανέπμοκ ηηξ 

ζημηπεηχδεηξ πνχηεξ βμήζεηεξ υηακ οπάνλεη ακάγθε.   

ΔΙΑΛΓΙΜΜΑ 

Καηά ηε δηάνθεηα ημο δηαιείμμαημξ ηα παηδηά  βγαίκμοκ ζημ πνμαφιημ, υπςξ έπεη θαζμνηζηεί 

απυ ημ Ωνμιυγημ Πνυγναμμα. ε πενίπηςζε θαθμθαηνίαξ μνίδμκηαη απυ ηηξ εθπαηδεοηηθμφξ 

μη πνμθαζμνηζμέκμη πχνμη παναμμκήξ ηςκ μαζεηχκ θαη μαζεηνηχκ.  Καηά ηε δηάνθεηα ημο 

δηαιείμμαημξ ζηεκ αοιή βνίζθμκηαη θαη μη κεπηαγςγμί θαη  δεκ επηηνέπεηαη θακέκαξ ακήιηθμξ 

ή εκήιηθμξ κα παναθμιμοζεί, κα ζοκμμηιεί ή κα δίκεη ακηηθείμεκα ζε μαζεηέξ θαη μαζήηνηεξ 

ημο ζπμιείμο απυ ηα θάγθεια ημο πνμαφιημο πχνμο. 

ΑΔΓΙΑ ΓΙΟΔΟΤ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΓΙΟ 

Η ακαίηηα είζμδμξ ηνίηςκ πνμζχπςκ ζημ κεπηαγςγείμ δεκ επηηνέπεηαη. ημ πιαίζημ 

εθπαηδεοηηθχκ δνάζεςκ πμο πναγμαημπμημφκηαη εκηυξ ημο ζπμιηθμφ πχνμο, ε είζμδμξ 

ηνίηςκ επηηνέπεηαη με ηε ζφμθςκε γκχμε ημο οιιυγμο δηδαζθυκηςκ. ε θαμία πενίπηςζε 

δεκ επηηνέπεηαη ε δηαθήμηζε ή πχιεζε πνμσυκηςκ/οπενεζηχκ ζημ πχνμ ημο κεπηαγςγείμο. 

Δνάζεηξ θμνέςκ πμο οιμπμημφκηαη ζημ πιαίζημ άζθεζεξ θμηκςκηθήξ πμιηηηθήξ θαη δεκ 

εκηάζζμκηαη ζηηξ εθπαηδεοηηθέξ δνάζεηξ οιμπμημφκηαη μεηά ημ πέναξ ημο ςνμιυγημο 

πνμγνάμμαημξ. 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΓΔΟΜΓΝΩΝ 

ηα πιαίζηα πνμζηαζίαξ ηςκ πνμζςπηθχκ δεδμμέκςκ απμθεφγεηαη ε ακάνηεζε θςημγναθηχκ 

θαη βίκηεμ με μαζεηέξ/ηνηεξ ζημοξ δηθηοαθμφξ ηυπμοξ ηεξ ζπμιηθήξ μμκάδαξ θαη μηηδήπμηε 
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έπεη ζπέζε με πνμζςπηθά δεδμμέκα (απμζήθεοζε, επελενγαζία θιπ) επηηνέπεηαη μυκμ με ηε 

ζογθαηάζεζε ηςκ γμκέςκ/θεδεμυκςκ ηςκ μαζεηχκ /ηνηχκ.  

ΚΟΛΑΣΙΟ – ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΑΝΣΙΚΓΙΜΓΝΑ 

Σμ θμιαηζηυ  ηςκ μαζεηχκ/μαζεηνηχκ παναζθεοάδεηαη ζημ ζπίηη με εοζφκε ηςκ 

γμκέςκ/θεδεμυκςκ ημοξ, ε κεπηαγςγυξ  βμεζά ηα παηδηά  χζηε κα απμθηήζμοκ ηηξ 

απαναίηεηεξ δεληυηεηεξ πμο αθμνμφκ ζηε δηαδηθαζία ημο γεφμαημξ θαη κα ελοπενεημφκηαη 

αοηυκμμα. ηεκ ανπή ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ ε κεπηαγςγυξ πνμηείκεη κα απμθεφγμκηαη ζημ 

θμιαηζηυ, ιηπμοδηέξ θαη  γιοθίζμαηα θαη κα πνμηημμφκηαη πημ ογηεηκέξ επηιμγέξ, πμο μπμνμφκ 

κα ζοκδοαζημφκ θαη με ακηίζημηπεξ δναζηενηυηεηεξ γηα ηεκ ογηεηκή δηαηνμθή. Σα παηδηά ζηεκ 

ηζάκηα ημοξ έπμοκ ημ μπμοθάιη με ημ κενυ ημοξ, ημ θμιαηζηυ ημοξ θαη μηα αιιαληά. 

ΥΟΛΙΚΓ ΑΡΓΙΓ 

 Η 28ε Οθηχβνε θαη ε 25ε Μανηίμο (εζκηθέξ γημνηέξ) 

 Απυ 24/12/-7/01 (δηαθμπέξ Υνηζημογέκκςκ) 

 Απυ Μ. Δεοηένα μέπνη θαη ηεκ Παναζθεοή ηεξ δηαθμκεζίμμο (δηαθμπέξ Πάζπα) 

 Η Καζανά Δεοηένα 

 Η 1ε Μαίμο 

 Η γημνηή ημο Αγίμο Πκεφμαημξ 

 Η 8/11 εμένα ηςκ πμιημφπςκ Παμεγίζηςκ Σαληανπχκ. 

ΤΙΠΓΡΖΦΟΡΑ – ΔΖΗΑΖΩΙΑΣΑ ΗΑΖ ΤΠΟΥΡΓΩΓΖ 

Η ΠΡΟσΣΑΜΓΝΗ 

  Έπεη ηεκ εοζφκε γηα ηε δηαμυνθςζε ζεηηθμφ θιίμαημξ ζημ ζπμιείμ, γηα ηεκ ακάπηολε 

ανμμκηθχκ ζπέζεςκ ακάμεζα ζηα μέιε ηεξ ζπμιηθήξ θμηκυηεηαξ θαη ηεκ μμαιή ιεηημονγία ημο 

κεπηαγςγείμο. 

  Γκεμενχκεη ηα μέιε ηεξ εθπαηδεοηηθήξ θμηκυηεηαξ γηα ηεκ εθπαηδεοηηθή κμμμζεζία, ηηξ 

εγθοθιίμοξ θαη ηηξ απμθάζεηξ πμο αθμνμφκ ηε ιεηημονγία ημο Νεπηαγςγείμο θαη ηηξ 

ανμμδηυηεηεξ ημο οιιυγμο Δηδαζθυκηςκ.  

●οκενγάδεηαη με ημοξ ανμυδημοξ δεμμηηθμφξ θμνείξ πνμθεημέκμο κα γίκμοκ μη απαναίηεηεξ 

θηηνηαθέξ επηζθεοέξ θαη βειηηχζεηξ θαη υηη πνεηάδεηαη γηα κα ελαζθαιηζηεί ε αζθαιήξ 

πανμοζία ηςκ παηδηχκ ζημ κεπηαγςγείμ. 

ΟΙ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΟΙ 

  Γθπαηδεφμοκ ημοξ μαζεηέξ θαη ηηξ μαζήηνηεξ, ζφμθςκα με ημοξ ζθμπμφξ θαη ημοξ ζηυπμοξ 

ηεξ πνμζπμιηθήξ εθπαίδεοζεξ πνμεημημάδμκηαξ θαζεμενηκά θαη μνγακχκμκηαξ ηεκ 

εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία, εθανμυδμκηαξ ζφγπνμκεξ θαη θαηάιιειεξ μεζυδμοξ δηδαζθαιίαξ, με 

βάζε ηηξ ακάγθεξ θαη ηδηαηηενυηεηεξ ηςκ μαζεηχκ/μαζεηνηχκ.  
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 μενημκμφκ γηα ηε δεμημονγία θιίμαημξ ανμμκηθήξ ζοκενγαζίαξ θαη ζοκεπμφξ θαη αμθίδνμμεξ 

επηθμηκςκίαξ με ημοξ γμκείξ/θεδεμυκεξ ηςκ μαζεηχκ/μαζεηνηχκ, θαη ημοξ εκεμενχκμοκ γηα 

ηε θμίηεζε, ηε ζομπενηθμνά θαη ηεκ ελέιηλε ηςκ παηδηχκ ημοξ.  

 ζομβάιιμοκ ζηεκ εμπέδςζε εκυξ ήνεμμο, ζεηηθμφ, ζοκενγαηηθμφ, ζομπενηιεπηηθμφ, 

επμηθμδμμεηηθμφ ζπμιηθμφ θιίμαημξ, θαιιηενγχκηαξ ηηξ ανπέξ θαη ημ πκεφμα αιιειεγγφεξ θαη 

ζοιιμγηθυηεηαξ. 

 οκενγάδμκηαη με ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ εηδηθήξ αγςγήξ πνμθεημέκμο κα οπμζηενηπζμφκ μη 

μαζεηέξ με εηδηθέξ εθπαηδεοηηθέξ ακάγθεξ θαζχξ θαη μη μηθμγέκεηέξ ημοξ.  

 Ακακεχκμοκ θαη εμπιμοηίδμοκ ηηξ γκχζεηξ ημοξ, ζπεηηθά με ηηξ επηζηήμεξ ηεξ αγςγήξ ηυζμ 

μέζς ηςκ δηάθμνςκ μμνθχκ επημυνθςζεξ, πμο πανέπμκηαη ζεζμηθά απυ ημ ζφζηεμα ηεξ 

μνγακςμέκεξ εθπαίδεοζεξ θαη με ηεκ αοημεπημυνθςζε. 

ΟΙ ΜΑΘΗΣΓ/ΣΡΙΓ 

  Γπηδεηθκφμοκ ζεβαζμυ, με ηε ζηάζε ημοξ, πνμξ θάζε μέιμξ ηεξ ζπμιηθήξ θμηκυηεηαξ.  

 Καηά ηε δηάνθεηα ηςκ μαζεμάηςκ ηενμφκ ημοξ θακυκεξ ηεξ ηάλεξ, ζομμεηέπμοκ εκενγά 

ζοκδηαμμνθχκμκηαξ ηεκ θαζεμενηκή εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία.  

 Απεοζφκμκηαη ζημοξ/ζηηξ εθπαηδεοηηθμφξ θαη ζηε Δηεφζοκζε ημο πμιείμο θαη δεημφκ ηε 

βμήζεηά ημοξ, γηα θάζε πνυβιεμα πμο ημοξ απαζπμιεί θαη ημοξ δεμημονγεί εμπυδημ ζηε 

ζπμιηθή δςή.  

 Πνμζέπμοκ χζηε κα δηαηενμφκ θαζανμφξ υιμοξ ημοξ πχνμοξ θαη δείπκμοκ εκδηαθένμκ γηα 

ηεκ οιηθή πενημοζία ημο ζπμιείμο. 

 Πνμζπαζμφκ κα ιφκμοκ ηηξ ακηηζέζεηξ ή δηαθςκίεξ με δηάιμγμ.  

  ομβάιιμοκ ζηεκ οημζέηεζε αεηθμνηθχκ πναθηηθχκ, υπςξ ε ακαθφθιςζε οιηθχκ.  

ΓΟΝΓΙ & ΚΗΔΓΜΟΝΓ 

● Φνμκηίδμοκ χζηε ημ παηδί κα ένπεηαη έγθαηνα θαη ακειιηπχξ ζημ ζπμιείμ θαη κα 

εκεμενχκμοκ ζε πενίπηςζε απμοζίαξ ημο.  

● Δηαβάδμοκ πνμζεθηηθά υιεξ ηηξ ακαθμηκχζεηξ, έκηοπεξ ή ειεθηνμκηθέξ, χζηε κα 

εκεμενχκμκηαη γηα ζέμαηα ιεηημονγίαξ ημο πμιείμο.  

● οκενγάδμκηαη ανμμκηθά ζε πνμζςπηθυ επίπεδμ αιιά θαη μέζς ημο οιιυγμο Γμκέςκ με ηε 

Δηεφζοκζε θαη ημκ φιιμγμ ηςκ Δηδαζθυκηςκ γηα ζέμαηα πμο αθμνμφκ ημοξ 

μαζεηέξ/μαζήηνηεξ. – 

● Γκεμενχκμοκ έγθαηνα θαη πνμζθμμίδμοκ ηα ζπεηηθά έγγναθα, ακ οπάνπμοκ, γηα θάζε εηδηθυ 

ζέμα πμο ακηημεηςπίδμοκ ηα παηδηά ημοξ - ζέμαηα ογείαξ, εηδηθέξ εθπαηδεοηηθέξ ηθακυηεηεξ 

ή ακάγθεξ, ζέμαηα μηθμγεκεηαθήξ θαη θμηκςκηθήξ θαηάζηαζεξ - ηα μπμία μπμνμφκ κα 
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επενεάζμοκ ηεκ επίδμζε, ηε θμίηεζε θαη ζομπενηθμνά ημο παηδημφ θαη δεημφκ ηε ζοκδνμμή 

ημο ζπμιείμο. 

  

ΠΟΘΖΣΖΗΕ ΠΡΟΣΑΖΑ ΣΟΤ ΚΕΠΖΑΓΩΓΓΖΟΤ Γ ΗΑΣΑΣΑΓΖ ΓΗΣΑΗΣΕ 

ΑΚΑΓΗΕ 

 Οη ζπμιηθέξ μμκάδεξ, ςξ ιεηημονγηθμί πχνμη θηιμλεκίαξ θαη δναζηενημπμίεζεξ μηθνχκ 

παηδηχκ, απαηημφκ αολεμέκμ βαζμυ εημημυηεηαξ έκακηη ηςκ θηκδφκςκ απυ θοζηθέξ 

θαηαζηνμθέξ. Σμ Νεπηαγςγείμ πνμβαίκεη ζε  έγγναθε θαη μνγακςμέκε απμηφπςζε αοηχκ 

ηςκ θηκδφκςκ , ζε επίπεδμ ζπμιηθήξ μμκάδαξ,  υπμο ζοκηζηά ημ πνςηυθμιιμ - ζπέδημ 

δηαπείνηζεξ θνίζεςκ γηα κα δηαζθαιηζηεί ε ζςμαηηθή θαη ροπηθή αθεναηυηεηα υιςκ.  

 Οη θάζεηξ ημο ζπεδίμο οιμπμίεζεξ ηεξ δηαπείνηζεξ θνίζεςκ είκαη μη ελήξ: 1. Πνμζδημνηζμυξ 

ηεξ θνίζεξ - γεγμκυημξ (π.π. πιεμμφνα, πονθαγηά). 2. Γπίπεδμ ακηημεηχπηζεξ. 3. Γηδμπμίεζε 

- εκεμένςζε υζςκ εμπιέθμκηαη ζηεκ ακηημεηχπηζε ηεξ θνίζεξ. 4. Γπηιμγή ηνυπμο θαη 

πιαηζίμο εκεμένςζεξ ηςκ εμπιεθυμεκςκ οπενεζηχκ θαη θμνέςκ, ηςκ γμκέςκ θαη θεδεμυκςκ. 

5. Αλημιυγεζε δηαπείνηζεξ ηεξ θνίζεξ. ηεκ θαηεφζοκζε αοηή ιμηπυκ ζημ Νεπηαγςγείμ 

δεμημονγείηαη  μηα Ομάδα Δηαμυνθςζεξ πεδίμο Ακηημεηχπηζεξ Κνίζεςκ, πμο ζοκήζςξ είκαη 

μ φιιμγμξ Δηδαζθυκηςκ με επηθεθαιήξ ηεκ Πνμσζηαμέκε θαη ζοκηάζζεηαη έκα ζπέδημ-

μκεμυκημ πνμεημημαζίαξ ημο ζπμιείμο γηα ηεκ ακηημεηχπηζε θνίζεςκ.  

Γηα ηεκ πνμζηαζία απυ ζεηζμμφξ θαη ζοκμδά θοζηθά θαηκυμεκα επηθαηνμπμηείηαη ηαθηηθά ημ 

πέδημ Μκεμμκίμο Γκενγεηχκ γηα ηε δηαπείνηζε ημο εηζμηθμφ Κηκδφκμο ζηεκ ανπή ηεξ 

ζπμιηθήξ πνμκηάξ θαη οιμπμημφκηαη αζθήζεηξ εημημυηεηαξ  (3 θμνέξ) θαηά ηε δηάνθεηα ημο 

ζπμιηθμφ έημοξ, ζημ μπμίμ εμπενηέπμκηαη  α.  μ μνηζμέκμξ πχνμξ ζογθέκηνςζεξ ζε 

πενίπηςζε ακάγθεξ  β. ημ ζπέδημ δηαθογήξ.   

 Δηεοθνηκίδεηαη υηη ζε πενίπηςζε θνίζεξ μη μαζεηέξ/μαζήηνηεξ παναδίδμκηαη μυκμ ζημοξ 

γμκείξ/θεδεμυκεξ ημοξ ή ζηα πνυζςπα πμο μη γμκείξ/θεδεμυκεξ έπμοκ μνίζεη γναπηχξ γηα 

ηεκ παναιαβή ηςκ μαζεηχκ/ηνηχκ απυ ηε ζπμιηθή μμκάδα. Σέιμξ, ζε θαηαζηάζεηξ πακδεμίαξ 

ή αθναίςκ-επηθίκδοκςκ θαηκμμέκςκ μη εθπαηδεοηηθμί, μαζεηέξ/μαζήηνηεξ, γμκείξ/θεδεμυκεξ  

Πνμσζηαμέκεξ μθείιμοκ κα ζομμμνθχκμκηαη θαη κα αθμιμοζμφκ νεηά ηηξ μδεγίεξ πμο 

εθδίδμοκ μη εθάζημηε ανμυδημη θμνείξ/οπενεζίεξ: π.π. ΓΟΔΤ, ΤΠΑΙΘ, Τπμονγείμ Πμιηηηθήξ 

Πνμζηαζίαξ, θ.ι.π. γηα ηεκ εφνοζμε ιεηημονγία ηεξ ζπμιηθήξ μμκάδαξ θαη ηεκ αζθάιεηα ηςκ 

μειχκ ηεξ. 

 Ο θμηκά ζομθςκεμέκμξ Κακμκηζμυξ βαζίδεηαη ζηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία θαη ζηηξ ζφγπνμκεξ 

παηδαγςγηθέξ θαη δηδαθηηθέξ ανπέξ. Η ηήνεζή ημο απυ υιμοξ ημοξ πανάγμκηεξ ημο ζπμιείμο 

(μαζεηέξ/μαζήηνηεξ, εθπαηδεοηηθμφξ, γμκείξ/θεδεμυκεξ, βμεζεηηθυ πνμζςπηθυ) με αμμηβαίμ 

ζεβαζμυ ζημκ δηαθνηηυ ζεζμηθυ νυιμ ημοξ απμηειεί πνμτπυζεζε ηεξ εφνοζμεξ ιεηημονγίαξ 

ημο Νεπηαγςγείμο. Θέμαηα πμο δεκ πνμβιέπμκηαη απυ ημκ Κακμκηζμυ, ακηημεηςπίδμκηαη θαηά 

πενίπηςζε απυ ηεκ Πνμσζηαμέκε θαη ημ φιιμγμ Δηδαζθυκηςκ. Οη γμκείξ/θεδεμυκεξ ηςκ 

μαζεηχκ θαη μαζεηνηχκ εκεμενχκμκηαη με θάζε πνυζθμνμ μέζμ, έκηοπμ ή ειεθηνμκηθυ, 

ζπεηηθά με ημκ θακμκηζμυ ημο Νεπηαγςγείμο.  


