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ΓζςηενηθυξΗακμκηζμυξΘεηημονγίαξ 

 
Γηζαγςγή  

Ο Γζςηενηθυξ Ηακμκηζμυξ Θεηημονγίαξ ημο πμιείμο (άνζνμ 37, Κ.4692/2020 & 

ΦΓΗ491/9-02-2021) επηδηχθεη κα ελαζθαιίζεη ηηξ πνμτπμζέζεηξ θαη ηηξ ζοκζήθεξ 

πμο είκαη απαναίηεηεξ γηα κα πναγμαημπμηείηαη υζμ θαιφηενα γίκεηαη ημ ένγμ ημο 

ζπμιείμο θαη κα επηηογπάκμκηαη υζμ γίκεηαη θαιφηενα μη ζηυπμη πμο ζέημομε θάζε 

θμνά ςξ ζπμιηθή θμηκυηεηα (μαζεηέξ, εθπαηδεοηηθμί, βμεζεηηθυ 

πνμζςπηθυ,γμκείξ/θεδεμυκεξ). 

Ο Ηακμκηζμυξ βαζίδεηαη ζε υζα πνμβιέπμκηαη απυ ηεκ πμιηηεία γηα ηεκ εθπαίδεοζε 

θαη ηε ιεηημονγία ηςκ δεμυζηςκ θαη ηδηςηηθχκ πμιείςκ, εκζςμαηχκεη απμδεθηέξ 

παηδαγςγηθέξ ανπέξ θαη είκαη πνμζανμμζμέκμξ ζηηξ ηδηαίηενεξ ζοκζήθεξ ιεηημονγίαξ 

ημο Κεπηαγςγείμο θαη ηα παναθηενηζηηθά  ηεξ ημπηθήξ ζπμιηθήξ θαη εονφηενεξ 

θμηκυηεηαξ 

 

φκηαλε, έγθνηζε θαη ηήνεζε ημο Ηακμκηζμμφ 
 

Ο Γζςηενηθυξ Κακμκηζμυξ Λεηημονγίαξ ζοκηάζζεηαη φζηενα απυ εηζήγεζε ηεξ 

Πνμσζηαμέκεξ ημο Νεπηαγςγείμο. Γγθνίκεηαη απυ ηε οκημκίζηνηα Γθπαηδεοηηθμφ Ένγμο 

πμο έπεη ηεκ παηδαγςγηθή εοζφκε ημο ζπμιείμο θαζχξ θαη απυ ημκ Δηεοζοκηή 

Γθπαίδεοζεξ. 

Ο Γζςηενηθυξ Κακμκηζμυξ Λεηημονγίαξ με ηεκ έκανλε ημο ζπμιηθμφ έημοξ θμηκμπμηείηαη 

με θάζε πνυζθμνμ μέζμ ζημοξ γμκείξ/θεδεμυκεξ θαη ακανηάηαη με ηεκ έκανλε ημο 

ζπμιηθμφ έημοξ ζημκ ηζηυημπμ ημο Νεπηαγςγείμο.  

Η αθνηβήξ ηήνεζή ημο απμηειεί εοζφκε θαη οπμπνέςζε υιςκ ηςκ μειχκ ηεξ ζπμιηθήξ 

θμηκυηεηαξ: ηεξ Δηεφζοκζεξ ημο Νεπηαγςγείμο, ηςκ εθπαηδεοηηθχκ θαη ημο βμεζεηηθμφ 

πνμζςπηθμφ, ηςκ μαζεηχκ ,ηςκ γμκέςκ θαη θεδεμυκςκ. 

Ο Κακμκηζμυξ, υηακ θνηζεί ακαγθαίμ, ακαπνμζανμυδεηαη, μέζς ηεξ πνμβιεπυμεκεξ απυ 

ημκ κυμμ ζομμεημπηθήξ δηαδηθαζίαξ υιςκ ηςκ μειχκ ηεξ ζπμιηθήξ θμηκυηεηαξ, χζηε κα 

ζομπενηιαμβάκεη κέεξ κμμμζεηηθέξ νοζμίζεηξ, κα ακηαπμθνίκεηαη ζηηξ αιιαγέξ ηςκ 

ζοκζεθχκ ιεηημονγίαξ ημο ζπμιείμο θαη ηηξ, θαηά θαηνμφξ, απμθάζεηξ ηςκ ανμυδηςκ 

ζοιιμγηθχκ μνγάκςκ ημο. Ιζπφεη γηα έκα ζπμιηθυ έημξ.  
 

Σαοηυηεηα θαη υναμα ημο ζπμιείμο μαξ 

 
Σμ Νεπηαγςγείμ μαξ είκαη έκα ηδηςηηθυ ζπμιείμ πμο ιεηημονγεί απυ ημ 1997 ζημ Λελμφνη 

Παιηθήξ  θαη απυ ημ 2006 έςξ ζήμενα ζε ηδηυθηεημ θηήνημ ζημ ζοκμηθηζμυ Μηπαιηηζάηα 

Παιηθήξ. Σμ «Ζδηςηηθυ οζηεγαδυμεκμ Κεπηαγςγείμ Βαιζάμμο Βαζηιηθή» ζοζηεγάδεηαη 

με ηε Ιμκάδα Φνμκηίδαξ Πνμζπμιηθήξ Αγςγήξ θαη Γθπαίδεοζεξ «ημ θαναβάθη»  θαη  

ημ ζπμιηθυ έημξ 2022-23 ζα ιεηημονγήζεη ςξ 1/ζέζημ Κεπηαγςγείμ με Βαζηθυ 

Τπμπνεςηηθυ Πνυγναμμα θαη Δηεονομέκμ Ωνμιυγημ Πνυγναμμα ζφμθςκα με υιεξ ηηξ 

δηαηάλεηξ θαη ημοξ κυμμοξ πμο επηβάιιεη ε κμμμζεζία.  

Γκςνίδμκηαξ  υηη  ημ Νεπηαγςγείμ  είκαη  μ  επυμεκμξ  ζηαζμυξ  θμηκςκηθμπμίεζεξ  μεηά  

ηεκ  μηθμγέκεηα,  ζέιμομε  ημ  παηδί  κα  αηζζάκεηαη  ημ  πχνμ  ημο ζπμιείμο  μηθείμ  θαη  



δεζηυ.  
Γη’  αοηυ: δεμημονγμφμε έκα ζπμιείμ πμο είκαη αγαπεηυ, υπμο ηα παηδηά, μη 

παηδαγςγμί  θαη μη μηθμγέκεηέξ ημοξ κηχζμοκ άκεηα θαη εοπάνηζηα ζακ ημ ζπίηη ημοξ.   

ημ θαζεμενηκυ πνυγναμμα πανέπμκηαη ζηα παηδηά πμιιέξ εοθαηνίεξ γηα παηπκίδη με 

οιηθά θαη παηπκίδηα νυιςκ θαη έηζη μη μηθνμί μαζεηέξ έπμοκ εοθαηνίεξ γηα  

αιιειεπηδνάζεηξ μεηαλφ ημοξ, γηα ηεκ εκίζποζε ηεξ πνςημβμοιίαξ, ηεξ 

δεμημονγηθυηεηαξ θαη ηεξ αοημκμμίαξ ημοξ, γηα ηεκ έθθναζε ηςκ ζοκαηζζεμάηςκ 

ημοξ.   

ημ ζπμιείμ μαξ παηδηά θαη εκήιηθεξ ακαδεημφμε ηεκ εοπανίζηεζε ζημ κα παίδμομε, 

κα δμοιεφμομε, κα ζοκμμηιμφμε, κα ζθεθηυμαζηε θαη κα επηκμμφμε πνάγμαηα 

ζοκενγαδυμεκμη.   

ΠΖΣΓΤΟΤΙΓ  υηη πνςηανπηθή ακάγθε ζηεκ πνςημζπμιηθή  εθπαίδεοζε είκαη κα 

ακαπηφλμοκ ηα παηδηά μαξ ηεκ θμηκςκηθή θαη ηεκ ζοκαηζζεμαηηθή κμεμμζφκε ημοξ. 

Αοηά είκαη ηα οιηθά ηα πημ απαναίηεηα γηα κα πηίζμοκ θαη ζημ μέιιμκ έκα γενυ 

μηθμδυμεμα γκχζεξ. Έηζη, ΙΑΔΖ βάδμομε ηα ζεμέιηα, υηακ μαζαίκμομε ζηα 

παηδηά: 

-κα είκαη οπεφζοκα 
-κα εκδηαθένμκηαη γηα ημκ θυζμμ πμο ηα πενηβάιιεη  
-κα πηζηεφμοκ ζημκ εαοηυ ημοξ 

-κα ζέβμκηαη ημοξ άιιμοξ, 

-κα ημοξ δείπκμοκ αιιειεγγφε θαη κα ζοκενγάδμκηαη μαδί ημοξ. 
 
 

Βαζηθέξ ανπέξ θαη ζηυπμη ημο Γζςηενηθμφ Ηακμκηζμμφ Θεηημονγίαξ 

Ο Κακμκηζμυξ, πενηιαμβάκεη υνμοξ θαη θακυκεξ, θαηακμμή ανμμδημηήηςκ θαη εοζοκχκ, 

δηθαηςμάηςκ θαη οπμπνεχζεςκ ,γηα υια ηα μέιε ηεξ ζπμιηθήξ θμηκυηεηαξ, έηζη χζηε κα 

δηαμμνθχκεηαη ζημ ζπμιείμ έκα παηδαγςγηθυ θαη δηδαθηηθυ θιίμα πμο δηεοθμιφκεη ηεκ 

απνυζθμπηε, μεζμδηθή θαη απμηειεζμαηηθή ιεηημονγία ημο. Σαοηυπνμκα μη δοζθμιίεξ θαη ηα 

πνμβιήμαηα πμο πνμθφπημοκ ακηημεηςπίδμκηαη απυ ηα μέιε ηεξ ζπμιηθήξ θμηκυηεηαξ ςξ 

πνμθιήζεηξ θαη εοθαηνίεξ βειηίςζεξ, ακάπηολεξ θαη εκδοκάμςζεξ παηδαγςγηθχκ 

,δηδαθηηθχκ ,θαη άιιςκ πναθηηθχκ. 

Βαζηθμί ζηυπμη ημο Κακμκηζμμφ είκαη ηα κήπηα  κα δηαμμνθχζμοκ ηεκ πνμζςπηθυηεηά ημοξ, 

κα δηαπαηδαγςγεζμφκ με ημκ θαιφηενμ δοκαηυ ηνυπμ ακαπηφζζμκηαξ δεληυηεηεξ μη μπμίεξ 

έπμοκ βαζηθυ θαη θονίανπμ νυιμ ζηε μαζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηαοηυπνμκα 



απμηειμφκ δεληυηεηεξ δςήξ, υπςξ ε δεμημονγηθυηεηα, μ αοημέιεγπμξ, ε ζοκαίζζεζε ηεξ 

εοζφκεξ ,ε ζοκενγαζία, ε εκζοκαίζζεζε, ε αιιειεγγφε, μ αμμηβαίμξ ζεβαζμυξ, ε 

αιιειμθαηακυεζε, ε  απμδμπή ηεξ δηαθμνεηηθυηεηαξ ,μ ζεβαζμυξ υιςκ ζε θμηκμφξ 

ζομθςκεμέκμοξ θακυκεξ ,ε πενηβαιιμκηηθή ζοκείδεζε, ε πνμζηαζία ηεξ ογείαξ, θαζχξ θαη ε 

εδναίςζε ηεξ ηζυηεηαξ, ηεξ αιιειεγγφεξ θαη ηεξ δεμμθναηίαξ. 

Μέζς ηςκ ζομθςκεμέκςκ ανπχκ/θαηεοζφκζεςκ ημο Κακμκηζμμφ ημο Νεπηαγςγείμο, 

επηδηχθεηαη: 

 Να ελαζθαιίδεηαη έκα οπμζηενηθηηθυ πιαίζημ γηα κα πναγμαημπμηείηαη με επηηοπία 

ημ εθπαηδεοηηθυ ένγμ θαη ε απνυζθμπηε ζομμεημπή υιςκ ηςκ κεπίςκ ζηεκ 

εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία. 

 Να ακαπηφζζεηαη θαηάιιειμ θιίμα γηα ηεκ ακάπηολε ηεξ πνμζςπηθυηεηαξ ηςκ 

κεπίςκ αιιά θαη υιςκ ηςκ μειχκ ηεξ ζπμιηθήξ θμηκυηεηαξ. 
 Να δηαζθαιίδεηαη ε ζςμαηηθή θαη ροπηθή ογεία υιςκ ηςκ μειχκ ηεξ ζπμιηθήξ 

θμηκυηεηαξ. 
 Να δεμημονγείηαη πιαίζημ ζοκζεθχκ γηα μοζηαζηηθή μάζεζε θαη ενγαζία. 

 
Ο πανχκ Γζςηενηθυξ Κακμκηζμυξ Λεηημονγίαξ είκαη πιήνςξ εκανμμκηζμέκμξ με ημ 

ΦΓΚ491/2021, υπςξ μνίδεηαη απυ ημ Ανηζμ.13423/ΓΔ4 θαη μηθμδμμείηαη ζημοξ 

αθυιμοζμοξ θεκηνηθμφξ άλμκεξ μη μπμίμη πνμζδημνίδμοκ ημ πενηεπυμεκυ ημο: 

 

1. Πνμζέιεοζε - παναμμκή ζημ Κεπηαγςγείμ θαη απμπχνεζε απυ αοηυ  

1.1. Πνςηκή πνμζέιεοζε - μεηαθμνά μαζεηχκ/ηνηχκ 
ΠΡΟΓΘΓΤΕ ΗΑΖ ΑΚΑΥΩΡΕΕ ΣΩΚ ΚΕΠΖΩΚ 

Η μεηαθμνά ηςκ κεπίςκ  απυ ηεκ θαημηθία ημοξ ζημ πμιείμ, θαη ακηίζηνμθα, γίκεηαη 

είηε με  ημ ζπμιηθυ ιεςθμνείμ πμο πιενμί υιμοξ ημοξ υνμοξ αζθαιείαξ, είηε με εοζφκε 

ηςκ γμκέςκ. Ακ πνεηαζηεί κα παναιάβεηε ημ παηδί ζαξ απυ ημ Κεπηαγςγείμ πνηκ 

απυ ηεκ θαζμνηζμέκε χνα ακαπχνεζεξ, ζα πνέπεη κα έπεηε πνμεγμομέκςξ 

εκεμενχζεη ημ ζπμιείμ ζπεηηθά. Όπςξ θαη ζηεκ πενίπηςζε πμο, γηα έθηαθημ ιυγμ, 

επηζθεθζείηε ημ Νεπηαγςγείμ ηηξ χνεξ ιεηημονγίαξ ημο.  Γηα ηεκ ζςζηή ιεηημονγία ημο 

πνμγνάμμαημξ ημ πνςί ηα κήπηα ζα πνέπεη κα είκαη ζημ κεπηαγςγείμ έςξ ηηξ 8.15. 

Σα κήπηα μπμνεί κα ηα παναιαμβάκεη απυ ημ ζπμιείμ  μυκμ άημμμ πμο μαξ έπεηε 

οπμδείλεη, ζε πενίπηςζε αιιαγήξ αοημφ ημο πνμζχπμο ζα πνέπεη μπςζδήπμηε κα 

μαξ έπεηε εηδμπμηήζεη . 
 

 ΙΓΣΑΦΟΡΑ ΙΓ ΥΟΘΖΗΟ  

Τπάνπεη ε δοκαηυηεηα πνήζεξ ημο ζπμιηθμφ ιεςθμνείμο. Σμ ζπμιηθυ ιεςθμνείμ 

παίνκεη ηα κήπηα  απυ θαζμνηζμέκε ζηάζε, ζηεκ μπμία πνέπεη κα βνίζθμκηαη ιίγα ιεπηά 

κςνίηενα απυ ημ πέναζμα ημο ιεςθμνείμο. ηε δηαθίκεζε ηςκ κεπίςκ ημ ιεςθμνείμ 

δηαζέηεη  απαναίηεηα θαη ζοκμδυ. Γηα ιυγμοξ αζθαιείαξ θαη πνυκμο παναμμκήξ μέζα ζημ 

ζπμιηθυ ιεςθμνείμ ηα κήπηα  ζα παναιαμβάκμκηαη θαη ζα παναδίδμκηαη απυ ηεκ ζοκμδυ 

ζηεκ ζηάζε ημοξ, ηεκ πνμγναμμαηηζμέκε χνα πςνίξ θαζοζηενήζεηξ. Ακ δεκ οπάνπεη 

θάπμημξ κα πενημέκεη ημ κήπημ ζηε ζηάζε ημο ιεςθμνείμο ηεκ χνα πμο επηζηνέθεη 

απυ ημ Κεπηαγςγείμ, ε ζοκμδυξ έπεη μδεγία κα ημ επηζηνέθεη ζημ ζπμιείμ, απυ 

υπμο ζα πνέπεη έγθαηνα κα ημ παναιάβμοκ μη γμκείξ ημο. ε πενίπηςζε πμο 

θάπμηα μένα απμθαζίζεηε κα με πνεζημμπμηήζεη ημ παηδί ζαξ ημ ζπμιηθυ 



ιεςθμνείμ, ζα πνέπεη απαναηηήηςξ κα εκεμενχζεηε έγθαηνα, ηυζμ ηε ζοκμδυ ημο 

ζπμιηθμφ ιεςθμνείμο υζμ θαη ηεκ Δηεφζοκζε ημο Κεπηαγςγείμο. Σμ μεζεμένη ημ 

ζπμιηθυ ιεςθμνείμ ακαπςνεί απυ ημ πμιείμ ζηηξ 14: 30 θαη ζηηξ 15:30. ε πενίπηςζε 

αιιαγήξ ηεξ θαζμνηζμέκεξ χναξ παναιαβήξ ή επηζηνμθήξ ηςκ κεπίςκ, ημ ζπμιείμ ζαξ 

εκεμενχκεη εγθαίνςξ. 

 

ΙΓΣΑΦΟΡΑ ΙΓ ΓΤΘΤΚΕ ΣΩΚ ΓΟΚΓΩΚ 

Οη γμκείξ πμο έπμοκ ακαιάβεη μη ίδημη ηεκ μεηαθμνά ημο κεπίμο ημοξ ζα ημ παίνκμοκ θαη ζα 

ημ θένκμοκ ηεκ χνα πμο έπεη θαζμνηζζεί απυ ημ ζπμιείμ. Σμ πνςί απυ ηηξ 8.00-8.15 

θαη ημ μεζεμένη απυ ηηξ 13.00-13.15,γηα υζα κήπηα θμηημφκ ζημ Τπμπνεςηηθυ  Πνςηκυ 

πςνίξ ζίηηζε θαη μεηαθμνά  θαη ζηηξ 15:30 γηα υζα κήπηα θμηημφκ ζημ Τπμπνεςηηθυ  

Πνςηκυ με Δηεονομέκμ Ωνμιυγημ Πνυγναμμα , ζίηηζε θαη μεηαθμνά.  
 

 1.2  Δηδαθηηθυ ςνάνημ  

Σμ Ιδηςηηθυ οζηεγαδυμεκμ Νεπηαγςγείμ Βαιζάμμο Βαζηιηθή Νεπηαγςγείμ  

ιεηημονγεί ηηξ πέκηε ενγάζημεξ μένεξ ηεξ εβδμμάδαξ. Γηα ηεκ ζςζηή ιεηημονγία 

ημο πνμγνάμμαημξ ημ πνςί ηα κήπηα ζα πνέπεη κα είκαη ζημ κεπηαγςγείμ έςξ 

ηηξ 8.15. Ε έγθαηνε πνμζέιεοζε βμεζά ζηεκ εφνοζμε ιεηημονγία ημο ζπμιείμο 

θαη ηεκ αζθάιεηα ηςκ κεπίςκ  θαη απμηειεί απαναίηεηε πνμτπυζεζε γηα ηεκ 

πναγμαημπμίεζε ημο παηδαγςγηθμφ  ένγμο. Οη γμκείξ - θεδεμυκεξ είκαη 

οπεφζοκμη/εξ γηα ηεκ ηήνεζε ημο ςνανίμο άθηλεξ/απμπχνεζεξ ηςκ παηδηχκ. 

1.3 Φμίηεζε  

Η έκανλε θαη ε ιήλε ημο ζπμιηθμφ έημοξ μνίδεηαη απυ ημ Τπμονγείμ Παηδείαξ θαη 

Θνεζθεομάηςκ (Π.Δ. 79/2017). Σμ ίδημ ηζπφεη θαη γηα ηηξ επίζεμεξ γημνηέξ, 

ανγίεξ θαη δηαθμπέξ, θαζχξ θαη γηα ηεκ πενίπηςζε ακαζημιήξ ιεηημονγίαξ ηςκ 

ζπμιείςκ. Γηδηθά γηα ηα ηδηςηηθά ζπμιεία ηζπφεη ηδηαίηενε κμμμζεηηθή νφζμηζε 

ζπεηηθά με ηηξ ανγίεξ (ΤΑ 79942/ΓΔ4/21-05-2019 

1.4 Γβδμμαδηαίμ Ωνμιυγημ Πνυγναμμα Δηδαζθαιίαξ ημο Κεπηαγςγείμο  

8:15-8:30 οπμδμπή μαζεηχκ/ηνηχκ. 

8:30-9.15 Γιεφζενμ παηπκίδη- εκαζπυιεζε ζηα θέκηνα μάζεζεξ(γςκηέξ) 

9:15-10:00 μνγακςμέκεξ δναζηενηυηεηεξ θαη δηενεοκήζεηξ με βάζε ημ Δηαζεμαηηθυ 

Γκηαίμ Πιαίζημ Πνμγναμμάηςκ πμοδχκ –Ακαιοηηθά Πνμγνάμμαηα πμοδχκ , 

Αγγιηθά ,πνυγεομα (θάζε Σνίηε θαη Πέμπηε δναζηενηυηεηεξ Αγγιηθήξ γιχζζαξ) 

10:00-10:45 Δηάιεημμα /δεθαηηακυ  

10:45-11:30 μνγακςμέκεξ δναζηενηυηεηεξ θαη δηενεοκήζεηξ με βάζε ημ 

Δηαζεμαηηθυ Γκηαίμ Πιαίζημ Πνμγναμμάηςκ πμοδχκ –Ακαιοηηθά Πνμγνάμμαηα 

πμοδχκ , Αγγιηθά , Γνγαζηήνη Δελημηήηςκ (θάζε Δεοηένα- Σεηάνηε –Παναζθεοή  

Γνγαζηήνη Δελημηήηςκ) 

11:30-12:10 Γιεφζενμ παηπκίδη- εκαζπυιεζε ζηα θέκηνα μάζεζεξ(γςκηέξ) 

12:10-12:45 μνγακςμέκεξ δναζηενηυηεηεξ θαη δηενεοκήζεηξ με βάζε ημ 



Δηαζεμαηηθυ Γκηαίμ Πιαίζημ Πνμγναμμάηςκ πμοδχκ –Ακαιοηηθά Πνμγνάμμαηα 

πμοδχκ, Ακαζημπαζμυξ -ακαηνμθμδυηεζε- πνμγναμμαηηζμυξ ηεξ επυμεκεξ 

εμέναξ 

12:45-13:00 Πνμεημημαζία γηα απμπχνεζε 

13:00 απμπχνεζε 

13:00-13:45 πνμεημημαζία γεφμαημξ/ γεφμα/ παιάνςζε 

13:45-14:30 Πνυζζεηεξ  δναζηενηυηεηεξ θαη δηενεοκήζεηξ με βάζε ημ 

Δηαζεμαηηθυ Γκηαίμ Πιαίζημ Πνμγναμμάηςκ πμοδχκ –Ακαιοηηθά Πνμγνάμμαηα 

πμοδχκ 

                 14: 30-14:50 Δηάιεημμα 

14:50-15:15 ακαζημπαζμυξ  –ακαηνμθμδυηεζε ,πνμεημημαζία γηα απμπχνεζε 

                15:15 απμπχνεζε 

 

1.5 Πνμγνάμμαηα πμοδχκ  

 Σμ πνυγναμμα ημο Νεπηαγςγείμο  αθμιμοζεί ηα ακαιοηηθά πνμγνάμμαηα πμο 

ζοκηάζζεη ημ Τπμονγείμ Παηδείαξ. Γμπιμοηίδεηαη με εθπαηδεοηηθέξ δνάζεηξ, 

ζομπιενχκεηαη με ηε ζομμεημπή ηςκ κεπίςκ  ζε δνάζεηξ θαη εθδειχζεηξ θαη ζε 

άιιεξ ελςδηδαθηηθέξ δναζηενηυηεηεξ.  

Πενηιαμβάκεη:  

1. Σμ βαζηθυ οπμπνεςηηθυ πνυγναμμα με πανμπή πνυζζεηςκ εθπαηδεοηηθχκ 

οπενεζηχκ ζημ πιαίζημ ημο δηεονομέκμο ςνμιμγίμο πνμγνάμμαημξ  ζφμθςκα 

με ηεκ θείμεκε κμμμζεζία.   

2. Σμκ εμπιμοηηζμυ με θαηκμηυμα πνμγνάμμαηα θαη ζφγπνμκεξ εθπαηδεοηηθέξ 

μεζυδμοξ.   

3. Σεκ εκζςμάηςζε ηςκ κέςκ ηεπκμιμγηχκ ζηεκ εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία. 

4.  Σηξ ζπμιηθέξ δνάζεηξ πμο μνγακχκεη ημ Νεπηαγςγείμ  

ηε δηάνθεηα ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ εκδέπεηαη κα ακαζηείιεη  ηε ιεηημονγία 

ημο ή κα οπάνλμοκ μεηαηνμπέξ ζημ ζπμιηθυ πνυγναμμα γηα έθηαθημοξ 

ιυγμοξ, υπςξ θαηνηθέξ ζοκζήθεξ, εζκηθέξ εθιμγέξ θ.α. Σμ ζπμιείμ 

αθμιμοζεί ηηξ μδεγίεξ ημο Τπμονγείμο Παηδείαξ, ηεξ Πενηθενεηαθήξ  

Γκυηεηαξ Κεθαιιεκίαξ θαη ημο Δήμμο Λελμονίμο  γηα ηεκ πνμζςνηκή 

δηαθμπή ιεηημονγίαξ γηα έθηαθημοξ ιυγμοξ.  

    1.6 Ηαηκμηυμεξ πναθηηθέξ  

Η πνμεημημαζία ηςκ μαζεηχκ γηα ηεκ έκηαλή ημοξ ζηεκ θμηκςκία ηεξ γκχζεξ 

πνμτπμζέηεη ηεκ έκηαλε ηςκ θαηκμηυμςκ εθπαηδεοηηθχκ δνάζεςκ ζημ πνυγναμμα 

ημο Νεπηαγςγείμο. Σμ Νεπηαγςγείμ μαξ  ζοκδέεη ηηξ κέεξ ηεπκμιμγίεξ με ηηξ κέεξ 

παηδαγςγηθέξ πνμζεγγίζεηξ  ζημπεφμκηαξ κα  εμπκεφζεη ηα κήπηα  εμπιμοηίδμκηαξ 



ηηξ εμπεηνίεξ ημοξ. 

1.7 Δακεηζηηθή βηβιημζήθε 

Tα κήπηα  δακείδμκηαη βηβιία απυ ηε δακεηζηηθή βηβιημζήθε ημο ζπμιείμο μαξ. ηε 

γςκηά ηεξ βηβιημζήθεξ οπάνπμοκ πνμζήθεξ με βηβιία ζηηξ μπμίεξ ηα παηδηά έπμοκ 

εφθμιε πνυζβαζε. Πνυθεηηαη γηα μηα βηβιημζήθε πμο λεθίκεζε με ιίγα βηβιία θαη 

ζήμενα απανηζμεί 1800 βηβιία πενίπμο. Η βηβιημζήθε μαξ έπεη μνγακςζεί με βάζε 

ηεκ πνμηεηκυμεκε βηβιημγναθία γηα ηηξ πνμζπμιηθέξ δακεηζηηθέξ βηβιημζήθεξ. 

 

1.8 Αλημιυγεζε κεπίςκ 

 

        Ο έιεγπμξ θαη ε αλημιυγεζε ηεξ ακάπηολεξ ημο κεπίμο  απυ ηηξ κεπηαγςγμφξ      

ζηενίδεηαη: 

α)ηηξ πιενμθμνίεξ πμο πανέπεη ε μηθμγέκεηα γηα ημ ηζημνηθυ ηεξ ακάπηολεξ ημο 

κεπίμο θαη ηεκ εθηίμεζε ηεξ ζομπενηθμνάξ ημο ζημ μηθμγεκεηαθυ θαη εονφηενμ 

πενηβάιιμκ. 

β)ηε ζοκεπή παναηήνεζε ηεξ ζομπενηθμνάξ ημο κεπίμο ζημ κεπηαγςγείμ. 

γ)ηηξ εθηημήζεηξ ηςκ  κεπηαγςγχκ γηα ημ βαζμυ ακηαπυθνηζεξ ημο κεπίμο ζημοξ 

επημένμοξ ζηυπμοξ ημο επίζεμμο ακαιοηηθμφ πνμγνάμμαημξ. 

 

1.9 Δεθαηηακυ & ζίηηζε  

Σα  κήπηα πμο παναθμιμοζμφκ ημ δηεονομέκμ πνυγναμμα γεομαηίδμοκ ζημ ζπμιείμ. Η 

χνα ημο μεζεμενηακμφ γεφμαημξ δεκ θαιφπηεη μυκμ βημιμγηθέξ ακάγθεξ αιιά έπεη θαη 

παηδαγςγηθή αλία. Καηά ηε δηάνθεηα ημο, πνμζθένμκηαη εοθαηνίεξ ζηα κήπηα κα μάζμοκ 

κα αοημελοπενεημφκηαη, κα ακαπηφλμοκ ηεκ αοημκμμία ημοξ, κα επηθμηκςκήζμοκ, κα 

ζοκενγαζημφκ, κα απμθηήζμοκ ογηεηκέξ δηαηνμθηθέξ ζοκήζεηεξ, αιιά θαη κα 

θαηαθηήζμοκ δηάθμνεξ δεληυηεηεξ θαζχξ ζομμεηέπμοκ εκενγεηηθά ζε υιε ηε 

δηαδηθαζία. Θεςνείηαη ζεμακηηθυ κα δίκεηαη ζηα κήπηα μ απαηημφμεκμξ πνυκμξ χζηε κα 

γεομαηίδμοκ, ήνεμα, ανγά θαη πςνίξ ζυνοβμ.  

Σα γεφμαηα παναζθεοάδμκηαη απυ άνηζηεξ πμηυηεηαξ θαη θνέζθα οιηθά, θαζεμενηκά, 

μέζα ζημ πχνμ ημο Νεπηαγςγείμο, βαζηζμέκα ζ’ έκα πιήνεξ, ογηεηκυ θαη μεζμγεηαθυ 

δηαηημιυγημ γηα ηα παηδηά αοηήξ ηεξ ειηθίαξ. Τπάνπεη εκεμένςζε ηςκ γμκέςκ γηα ημ 

θαζεμενηκυ μεκμφ θάζε μήκα. ε πενίπηςζε αιιενγίαξ ζε θάπμημ ζογθεθνημέκμ 

θαγχζημμ ή άιιμο ιυγμο ογείαξ ημο παηδημφ, μη γμκείξ παναθαιμφκηαη κα εκεμενχκμοκ 

ημ Νεπηαγςγείμ εγθαίνςξ. 

 

1.10 Άκεημξ νμοπηζμυξ θαη αοημελοπενέηεζε 

Η εμθάκηζε ηςκ κεπίςκ πνέπεη κα παναθηενίδεηαη απυ απιυηεηα θαη  θαζανηυηεηα Δεκ 

επηηνέπμκηαη: ηα θμζμήμαηα θαη ηα βαμμέκα κφπηα ζηα θμνίηζηα. Σμ κήπημ πνεηάδεηαη κα 

κηφκεηαη θαη κα λεκηφκεηαη μυκμ ημο, κα θνεμάεη ηα νμφπα ημο, κα βάδεη θαη κα βγάδεη 



ηα παπμφηζηα ημο, κα πνεζημμπμηεί ηεκ ημοαιέηα ζςζηά θαη κα ηενεί ημοξ θακυκεξ 

ογηεηκήξ(πιφζημμ πενηχκ), κα μαδεφεη θαη κα ηαθημπμηεί ηα παηπκίδηα ημο. 

1.11Πνμζςπηθά ακηηθείμεκα/παηπκίδηα απυ ημ ζπίηη 

Πνέπεη κα απμθεφγεηαη κα θηάκμοκ ζημ ζπμιείμ ακηηθείμεκα ή παηπκίδηα.  

Ηενάζμαηα ζε γημνηέξ/γεκέζιηα 

Σμ θέναζμα ηςκ κεπίςκ ζε γημνηέξ ή γεκέζιηα μνγακχκεηαη απυ ηεκ μηθμγέκεηα 

φζηενα απυ  ζοκεκκυεζε με ηεκ κεπηαγςγυ 

1.12 Δηάιεημμα  

    ημ δηάιεημμα ηα κήπηα επηθμηκςκμφκ ειεφζενα θαη εκζαννφκμκηαη κα παίδμοκ 

μμαδηθά. ημ  δηάιεημμα ηα κήπηα μνγακχκμοκ ηα παηπκίδηα ημοξ, επηθμηκςκμφκ, 

ζοκενγάδμκηαη θαη επηιφμοκ ηηξ δηαθμνέξ ημοξ. ε πενίπηςζε δοζθμιηχκ 

εκζαννφκμκηαη κα απεοζφκμκηαη ζηε κεπηαγςγυ  πμο επηηενεί ημκ πνμαφιημ πχνμ. Σα 

δηαιείμμαηα ημο Νεπηαγςγείμο πναγμαημπμημφκηαη δηαθμνεηηθέξ χνεξ απυ αοηά ηεξ 

Μ.ΦΠ.Α. 

1.14 Φανμαθεοηηθή αγςγή μαζεηχκ/ηνηχκ εκηυξ ημο ζπμιηθμφ ςνανίμο 

  ημ ζπμιείμ δεκ πμνεγμφκηαη θάνμαθα, αοηυ απμηειεί εοζφκε ημο γμκέα. Ακ θάπμημ 

παηδί αζζεκήζεη ηεκ χνα πμο βνίζθεηαη ζημ ζπμιείμ, μη παηδαγςγμί ζα πανάζπμοκ ηηξ 

πνχηεξ βμήζεηεξ θαη ζα θαιέζμοκ ημκ θεδεμυκα κα ημ παναιάβεη. 

ε πενίπηςζε αζζέκεηαξ ε απμοζία δειχκεηαη εγθαίνςξ απυ ημοξ γμκείξ ζηε 

Δηεφζοκζε ημφ ζπμιείμο . Καηά ηεκ επάκμδμ ημο κεπίμο ζημ ζπμιείμ, μεηά απυ απμοζία 

ηνηχκ (3) εμενχκ, απαηηείηαη ηαηνηθή βεβαίςζε. Όηακ ε απμοζία παναηαζεί πένακ ηςκ 

ηνηχκ (3) εμενχκ, απαηηείηαη ηαηνηθή βεβαίςζε ζηεκ μπμία πνέπεη κα ακαθένεηαη ε 

αζζέκεηα θαη κα ημκίδεηαη ζαθχξ ε δοκαηυηεηα ημο κεπίμο κα παναθμιμοζεί ημ 

πνυγναμμα ημο ζπμιείμο πςνίξ ημκ θίκδοκμ μεηάδμζεξ ηεξ  κυζμο. 

1.15 Απμπχνεζε  

  Η ζςζηή μνγάκςζε ηεξ άθηλεξ θαη απμπχνεζεξ ηςκ παηδηχκ έπεη μεγάιε ζεμαζία γηα 

ιυγμοξ αζθάιεηαξ θαη γηα ιυγμοξ θακμκηθήξ νμήξ ημο ζπμιηθμφ πνμγνάμμαημξ. Σα κήπηα 

ένπμκηαη ζημ ζπμιείμ θαη θεφγμοκ απυ αοηυ ηηξ πνμθαζμνηζμέκεξ χνεξ. Οη γμκείξ - 

θεδεμυκεξ έπμοκ ηεκ εοζφκε κα εκεμενχζμοκ ημ Νεπηαγςγείμ ζε πενίπηςζε πηζακήξ 

έθηαθηεξ αιιαγήξ ζηεκ χνα ή/θαη ζημκ ηνυπμ απμπχνεζεξ ημο παηδημφ ημοξ ή ζε 

πενίπηςζε αιιαγήξ ημο πνμζχπμο πμο παναιαμβάκεη ημ παηδί ημοξ. ε έθηαθηεξ 

πενηπηχζεηξ (π.π. έκημκε βνμπυπηςζε ηεκ χνα απμπχνεζεξ ηςκ παηδηχκ, ζεηζμυξ ) 

εθανμυδεηαη εηδηθυ ζπέδημ απμπχνεζεξ. φμθςκα με αοηυ μη γμκείξ - 

θεδεμυκεξ/ζοκμδμί  παναιαμβάκμοκ ηα παηδηά απυ ημ ζπμιηθυ θηίνημ. Οη γμκείξ - 

θεδεμυκεξ εκεμενχκμκηαη γηα ηεκ εθανμμγή ημο.  

 

1.16 Θέμαηα Αζθάιεηαξ  /Αζθάιεηα αζηηθήξ εοζφκεξ 

 Σα κήπηα  θαη ημ πνμζςπηθυ θαιφπημκηαη απυ μμαδηθή αζθάιηζε αζηηθήξ εοζφκεξ θαηά 



αηοπήμαημξ ή ηναομαηηζμμφ. 

 

1.17 Γίζμδμξ - έλμδμξ επηζθεπηχκ/γμκέςκ 

 Γηα ιυγμοξ αζθαιείαξ ε πνμζέιεοζε ηςκ γμκέςκ ζημ Νεπηαγςγείμ γίκεηαη μεηά ηε ιήλε 

ημο ςνμιυγημο πνμγνάμμαημξ.  Οη γμκείξ πμο δεκ θάκμοκ πνήζε ζπμιηθμφ ζα πνέπεη κα 

εηζένπμκηαη /απμπςνμφκ ηηξ πνμγναμμαηηζμέκεξ χνεξ.  Γηα ιυγμοξ αζθαιείαξ δεκ 

επηηνέπεηαη ε είζμδμξ γμκέςκ θαη άιιςκ αηυμςκ ζημ ζπμιείμ , πανά μυκμ ακ οπάνπεη 

πνμγναμμαηηζμέκε ζοκάκηεζε με ηε Νεπηαγςγυ. 

 

2 ομπενηθμνά κεπίςκ  - Παηδαγςγηθυξ έιεγπμξ  
 

2.1 Δεμημονγία θιίμαημξ δεμμθναηηθήξ ζομπενηθμνάξ 

 Σμ κεπηαγςγείμ μαξ απμηειεί πχνμ μάζεζεξ,  ακαθάιορεξ, δεμημονγίαξ, παηπκηδημφ, 

έθθναζεξ ζοκαηζζεμάηςκ θαη θμηκςκηθμπμίεζεξ. Όια αοηά ηα ζημηπεία εκζαννφκμκηαη 

ζηεκ θαζεμενηκυηεηα ηςκ κεπίςκ ηυζμ  ζε αημμηθυ υζμ θαη ζε  μμαδηθυ επίπεδμ. Θέιμομε 

ημ κεπηαγςγείμ μαξ   κα είκαη έκαξ πχνμξ μηθείμξ θαη θηιυλεκμξ. Πηζηεφμομε  υηη ημ 

κεπηαγςγείμ  μθείιεη κα πανέπεη έκα πενηβάιιμκ αζθαιέξ,  με λεθάζανμοξ  θακυκεξ 

ιεηημονγίαξ, μέζα ζημ μπμίμ ηα κήπηα  μπμνμφκ κα λεδηπιχζμοκ ηεκ πνμζςπηθυηεηά ημοξ, 

κα εθθνάζμοκ ηηξ ακεζοπίεξ ημοξ, κα μμηναζημφκ ηα εκδηαθένμκηά ημοξ.  

  2.1.1  Ο νυιμξ ηεξ Πνμσζηαμέκεξ ημο Κεπηαγςγείμο 

Η Πνμσζηαμέκε ημο Νεπηαγςγείμο ζοκενγάδεηαη με κήπηα, γμκείξ, γηα ηεκ απυ θμηκμφ 

επίηεολε ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ζηυπςκ. οκενγάδεηαη με ηα ζηειέπε Δημίθεζεξ θαη ηεκ 

οκημκίζηνηα Γθπαηδεοηηθμφ Ένγμο. Έπεη ηεκ παηδαγςγηθή εοζφκε γηα ηε δηαμυνθςζε 

ζεηηθμφ θιίμαημξ ζημ Νεπηαγςγείμ 

2.1.2 Ο νυιμξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ημο Κεπηαγςγείμο 

Η Νεπηαγςγυξ: 

 ακηημεηςπίδεη ημ θάζε κήπημ ςξ δηαθμνεηηθή θαη λεπςνηζηή πνμζςπηθυηεηα θαη 

πνμςζεί ηε μαζεζηαθή θαη ροπμθμηκςκηθή πνμζανμμγή θάζε κεπίμο ακάιμγα με ηηξ 

ακάγθεξ ημο.  

 πνμςζεί θαη εκζαννφκεη ηεκ εκενγή ζομμεημπή υιςκ ηςκ κεπίςκ. 

 Σα εκζαννφκεη κα ακαιαμβάκμοκ πνςημβμοιίεξ.  

Γεκηθά ε κεπηαγςγυξ με ηηξ πναθηηθέξ ηεξ  θαη ηεκ παηδαγςγηθή ηεξ  πνμζέγγηζε 

εδναηχκεη ανμμκηθέξ ζπέζεηξ με ημ ζφκμιμ ηεξ μμάδαξ. 

2.1.3 Ο νυιμξ ηςκ Γμκέςκ/Ηεδεμυκςκ 

Οη γμκείξ θαη μη θεδεμυκεξ εγγνάθμοκ ηα κήπηα ζημ ζπμιείμ, επηθμηκςκμφκ με ηεκ 

κεπηαγςγυ  ηεξ ηάλεξ ζε υιε ηε δηάνθεηα ημο ζπμιηθμφ έημοξ , παναθμιμοζμφκ με 

εκδηαθένμκ ηε θμίηεζε, ημ ήζμξ θαη ηεκ ελέιηλε ,  εκεμενχκμοκ οπεφζοκα ημ ζπμιείμ γηα 



υια ηα δεηήμαηα, ηα μπμία ζπεηίδμκηαη με ημ παηδί ημοξ θαη επενεάδμοκ ηε ζομπενηθμνά 

ημο ζημ κεπηαγςγείμ.  

2.1.4 Ε ζηάζε ηςκ κεπίςκ 

Σα κήπηα αθμιμοζμφκ ημοξ θακυκεξ πμο δηέπμοκ ηε ζπμιηθή δςή, υπςξ αοημί μνίδμκηαη 

απυ ηεκ θείμεκε εθπαηδεοηηθή κμμμζεζία θαη ημκ Γζςηενηθυ Κακμκηζμυ Λεηημονγίαξ ημο 

Νεπηαγςγείμο  Κάζε πνάλε ή πανάιεηρε πμο ένπεηαη ζε ακηίζεζε με αοημφξ απμηειεί 

ακηηθείμεκμ παηδαγςγηθμφ ειέγπμο θαη ακηημεηςπίδεηαη  ζε ζοκενγαζία με ηεκ μηθμγέκεηα. 

2.2 πμιηθμί πχνμη 

Σμ Ιδηςηηθυ οζηεγαδυμεκμ Νεπηαγςγείμ Βαιζάμμο Βαζηιηθή βνίζθεηαη ζηεκ Θέζε 

Κήπμξ ζηα Μηπαιηηζάηα, ζημ Λελμφνη Παιιηθήξ. οζηεγάδεηαη με ηεκ Μμκάδα Φνμκηίδαξ  

«ΣΟ ΚΑΡΑΒΑΚΙ». Δηαζέηεη:  Αίζμοζα απαζπυιεζεξ με άνηηα οιηθμηεπκηθή οπμδμμή, 

βηβιημζήθε, ηαηνείμ , γναθείμ εθπαηδεοηηθχκ, ηναπεδανία, ζεαηνάθη, ζφγπνμκμοξ πχνμοξ 

ογηεηκήξ, πνμαφιημ πχνμ με παηδηθή πανά, πχνμ γηα παηπκίδη ζημ γναζίδη θαη θήπμ γηα 

δναζηενηυηεηεξ με ηα παηδηά. 

2.3 Ηακμκηζηηθυ πιαίζημ ιεηημονγίαξ  

Πνμτπυζεζε γηα ηεκ μμαιή ιεηημονγία ημο Νεπηαγςγείμο  απμηειμφκ μη ζπέζεηξ 

εμπηζημζφκεξ μεηαλφ κεπίςκ , εθπαηδεοηηθχκ, γμκηχκ - θεδεμυκςκ θαη υιςκ υζςκ 

εμπιέθμκηαη ζηε ζπμιηθή δςή. Σμ πιαίζημ ζοκενγαζίαξ μεηαλφ ηςκ μειχκ μνίδεηαη απυ 

ημκ πανυκηα θακμκηζμυ ιεηημονγίαξ.  

2.4 Παηδαγςγηθυξ έιεγπμξ  

ημ Νεπηαγςγείμ μαξ ακαδεημφμε ηε ζηεκή ζοκενγαζία με ημοξ γμκείξ. ημ πιαίζημ αοηήξ 

ηεξ ζοκενγαζίαξ μνγακχκμομε : 

 ηαθηηθέξ ζοκακηήζεηξ γμκέςκ με ηε κεπηαγςγυ. Οη γμκείξ εκεμενχκμκηαη γηα 

εθπαηδεοηηθά θαη άιια ζέμαηα ηεξ ζπμιηθήξ δςήξ θαζχξ θαη γηα ηα πνμγνάμμαηα ή ηηξ 

δνάζεηξ  ημο Νεπηαγςγείμο.  

  Έθηαθηεξ ζοκακηήζεηξ, μη μπμίεξ πναγμαημπμημφκηαη μεηά απυ αίηεμα ηεξ κεπηαγςγμφ 

ή ηςκ γμκέςκ.   

 Σειεθςκηθή απμγεομαηηκή επηθμηκςκία με ηε κεπηαγςγυ ζε θαζμνηζμέκεξ χνεξ.  

Γπίζεξ ζε πενηπηχζεηξ πμο απαηηείηαη οπάνπεη ζοκενγαζία με ηεκ  

οκημκίζηνηα Γθπαηδεοηηθμφ Ένγμο θαη ηεκ Κμηκςκηθή Λεηημονγυ ημο ζπμιείμο 

 

3 Πνυιερε θαηκμμέκςκ βίαξ θαη ζπμιηθμφ εθθμβηζμμφ  
 

3.1 Ακάπηολε ζεηηθμφ ζπμιηθμφ θιίμαημξ 

 ηυπμξ είκαη ημ Νεπηαγςγείμ  μαξ κα είκαη έκαξ πχνμξ μηθείμξ θαη θηιυλεκμξ, έκα 

πενηβάιιμκ υπμο υιμη κμηχζμοκ «ζακ ημ ζπίηη ημοξ»., 

3.2 Πνυιερε ή/θαη ακηημεηχπηζε θαηκμμέκςκ βίαξ θαη ζπμιηθμφ εθθμβηζμμφ 



   Η Νεπηαγςγυξ πανεμβαίκεη έγθαηνα πςνίξ κα αγκμεί ή κα οπμηημά επηζεηηθέξ   

ζομπενηθμνέξ. 

3.3 Απμδμπή ηεξ δηαθμνεηηθυηεηαξ θαη ζομπενίιερε 

 Σα κήπηα  ακηημεηςπίδμκηαη ςξ άημμα με ηα δηθά ημοξ μμκαδηθά παναθηενηζηηθά, δειαδή 

ημ πενηβάιιμκ ημοξ, , ηα γκςνίζμαηα, ηα πανίζμαηα θαη ηηξ ηδηαηηενυηεηεξ ημοξ.  Γίκαη θαη 

μέιε ηεξ μμάδαξ ημο ζπμιείμο , αθμιμοζχκηαξ ημοξ θακυκεξ ανμμκηθήξ ζοκφπανλεξ με 

ηα άιια παηδηά. Σα κήπηα , ακαγκςνίδμκηαξ ημοξ εαοημφξ ημοξ θαη μαζαίκμκηαξ κα 

επελενγάδμκηαη θα  κα αλημπμημφκ ηα ιάζε ημοξ, ελειίζζμκηαη ζοκέπεηα.  

3.4 οκενγαζία ημο Κεπηαγςγείμο με ηεκ μηθμγέκεηα 

ημοξ Κφθιμοξ οκακηήζεςκ  μεηαλφ γμκέςκ θαη θμηκςκηθμφ ιεηημονγμφ μη γμκείξ 

εκεμενχκμκηαη με ζηυπμ ηεκ θαηακυεζε ηεξ επίδναζεξ πμο έπεη ζηα παηδηά θαη ε δηθή 

ημοξ ζηάζε απέκακηη ζηεκ επίιοζε ζογθνμφζεςκ. 

 

3.5 οκενγαζία ημο Κεπηαγςγείμο με Φμνείξ - Παηδαγςγηθέξ πανεμβάζεηξ 

Όηακ απαηηείηαη επηδηχθεηαη ε ζοκενγαζία με Φμνείξ.  Σμ ζπμιείμ μαξ πνμςζεί 

πνμγνάμμαηα πνυιερεξ εκάκηηα ζηε ζπμιηθή βία θαη ημκ εθθμβηζμυ με αλημπμίεζε 

ηαοηυπνμκα, ημο Ακαιοηηθμφ Πνμγνάμμαημξ πμοδχκ, ηςκ Γνγαζηενίςκ Δελημηήηςκ θαη 

θάζε είδμοξ δηαζεηηθχκ δναζηενημηήηςκ. 

3.5.1 Ιε ηε οκημκίζηνηα Γθπαηδεοηηθμφ Ένγμο Κεπηαγςγχκ, με ηε οκημκίζηνηα 

Γηδηθήξ Αγςγήξ θαη Γκηαληαθήξ Γθπαίδεοζεξ, με ημ Ηέκηνμ Δηεπηζηεμμκηθήξ 

Αλημιυγεζεξ, ομβμοιεοηηθήξ θαη Τπμζηήνηλεξ (ΗΓΔΑΤ) 

 

Αλημπμίεζε ζοκενγαζηχκ με ηηξ ανμυδηεξ δηεοζφκζεηξ ημο Τ.ΠΑΙ.Θ θαη με θμνείξ( Με 
ηε οκημκίζηνηα Γθπαηδεοηηθμφ Ένγμο Νεπηαγςγχκ, με ηε οκημκίζηνηα Γηδηθήξ Αγςγήξ 
θαη Γκηαληαθήξ Γθπαίδεοζεξ,με ημ Κέκηνμ Δηεπηζηεμμκηθήξ Αλημιυγεζεξ, 
ομβμοιεοηηθήξ θαη Τπμζηήνηλεξ (ΚΓΔΑΤ) 

ε πενίπηςζε πμο παναηενεζμφκ θαηκυμεκα βίαξ, πανεκυπιεζεξ ή ζπμιηθμφ 

εθθμβηζμμφ ε κεπηαγςγυξ  πνμβαίκεη ζε ζπμιηθή δηαμεζμιάβεζε θαη μδεγεί  ημοξ 

εμπιεθυμεκμξ ζε επίιοζε ημο πνμβιήμαημξ. 

ε πενίπηςζε επακαιαμβακυμεκςκ θαηκμμέκςκ απυ ημοξ ίδημοξ μαζεηέξ, ημ ζπμιείμ 

επηθμηκςκεί με ημ μηθμγεκεηαθυ πενηβάιιμκ ηςκ μαζεηχκ, χζηε κα ζοκενγαζημφκ θαηά 

ηεκ ακηημεηχπηζε ημο θαηκμμέκμο. 

 
 
 

4 πμιηθέξ Γθδειχζεηξ - Δναζηενηυηεηεξ  

4.1 Eμνηαζηηθέξ εθδειχζεηξ 

 Οη γημνηέξ ζημ κεπηαγςγείμ είκαη πενηζζυηενμ ή ιηγυηενμ ακμηπηέξ εθδειχζεηξ πμο 

μνγακχκμκηαη είηε με ηεκ εοθαηνία μηα γημνηήξ (π.π. ε γημνηή ηςκ Υνηζημογέκκςκ) είηε 

εκυξ ζεμακηηθμφ γηα ηε ζπμιηθή δςή γεγμκυημξ (π.π. ε γημνηή γηα ημ ηέιμξ ηεξ πνμκηάξ).  

Η πνμεημημαζία ηςκ γημνηχκ δεκ είκαη απμθμμμέκε απυ ηεκ θαζεμενηκή παηδαγςγηθή 



ενγαζία ζημ κεπηαγςγείμ, ακηίζεηα απμηειεί μένμξ θαη ζοκέπεηά ηεξ. Καηά ηεκ 

πνμεημημαζία ηςκ εμνηχκ ε έμθαζε δίκεηαη ζηε δηαδηθαζία, θαηά ηεκ μπμία εκενγμπμηείηαη 

θαη δηαηενείηαη ημ εκδηαθένμκ ημ παηδηχκ. Πανάιιεια ημοξ δίκμκηαη εοθαηνίεξ γηα 

δεμημονγηθή έθθναζε με ζηυπμ ημ ηειηθυ απμηέιεζμα κα ακηαπμθνίκεηαη ζηηξ δοκαηυηεηεξ 

θαη ηα εκδηαθένμκηα ημοξ. Κάζε κήπημ , ακ ζέιεη μπμνεί κα εμνηάζεη ηα γεκέζιηα ή ηεκ 

μκμμαζηηθή ημο εμνηή ζηεκ ηάλε, μαδί με ημοξ ζομμαζεηέξ θαη ηηξ ζομμαζήηνηεξ ημο. 

Μπμνεί κα θένεη ημφνηα ή γιοθά ζημ Νεπηαγςγείμ . 

ημ ηέιμξ θάζε ζπμιηθήξ πνμκηάξ πνμβιέπεηαη ε μνγάκςζε εθδήιςζεξ, πμο εκηάζζεηαη  

ζηεκ υιε ενγαζία ημο ζπμιείμο.  
 

4.2 Γθδειχζεηξ/δναζηενηυηεηεξ ζφκδεζεξ ζπμιηθήξ θαη θμηκςκηθήξ δςήξ 

Σμ Νεπηαγςγείμ παίνκεη μένμξ ζημ γεκηθυ εμνηαζμυ ηςκ εζκηθχκ θαη ημπηθχκ εμνηχκ, 

ζφμθςκα με ημ πνυγναμμα ηεξ Δεμμηηθήξ Ανπήξ. Αθυμε μνγακχκεη ή ζομμεηέπεη ζε 

δνάζεηξ πμιηηηζηηθέξ θαη πενηβαιιμκηηθέξ δνάζεηξ 

 

4.3 Γκδμζπμιηθέξ εθδειχζεηξ 

Σμ πνυγναμμα εθδειχζεςκ- δναζηενημηήηςκ  , ζομπιενχκεηαη με εθπαηδεοηηθέξ 

επηζθέρεηξ  με ζνεζθεοηηθέξ θαη επεηεηαθέξ εθδειχζεηξ, ζηηξ μπμίεξ ε ζομμεημπή ηςκ 

μαζεηχκ- ηνηχκ είκαη πνμαηνεηηθή θαη με ακηίζημηπεξ εθδειχζεηξ- δναζηενηυηεηεξ 

ζημκ πχνμ ημο ζπμιείμο. Καηά ηεκ πναγμαημπμίεζε ηςκ εθδειχζεςκ- δναζηενημηήηςκ 

ηενείηαη ημ εμενήζημ ζπμιηθυ δηδαθηηθυ ςνάνημ. ε πενίπηςζε εθδειχζεςκ- 

δναζηενημηήηςκ πμο πναγμαημπμημφκηαη εθηυξ ημο ζπμιείμο θαη απαηημφκ μεηαθίκεζε 

ηςκ μαζεηχκ απυ ημ ζπμιείμ οπάνπεη πάκηα έγθαηνε εκεμένςζε πνμξ ημοξ γμκείξ θαη 

γναπηή έγθνηζή ημοξ.  

4.4 Τιμπμίεζε εθδειχζεςκ με ηήνεζε ζπεηηθχκ ογεημκμμηθχκ πνςημθυιιςκ ιυγς 

πακδεμίαξ 

Όιεξ μη εθδειχζεηξ πναγμαημπμημφκηαη με ηεκ ηήνεζε ηςκ ζπεηηθχκ ογεημκμμηθχκ 

πνςημθυιιςκ ιυγς ηεξ πακδεμίαξ. 

4.5Πνμζηαζία Πνμζςπηθχκ Δεδμμέκςκ Κεπίςκ 

Καηά ηεκ εγγναθή εκυξ κεπίμο μη γμκείξ – θεδεμυκεξ, αθμφ πνχηα εκεμενςζμφκ γηα ηεκ 

πμιηηηθή δηαπείνηζεξ ηςκ πνμζςπηθχκ δεδμμέκςκ, οπμγνάθμοκ εηδηθυ έκηοπμ 

ζογθαηάζεζεξ γηα ηε δηαπείνηζε ηςκ πνμζςπηθχκ δεδμμέκςκ, ηυζμ ηςκ ίδηςκ (π.π. e-mail 

επηθμηκςκίαξ), υζμ θαη ηςκ παηδηχκ ημοξ (π.π. δηαπείνηζε θςημγναθίαξ) – GDPR.  

Οη γμκείξ μθείιμοκ κα εκεμενχκμοκ εγγνάθςξ ημ Νεπηαγςγείμ  γηα μπμηαδήπμηε αιιαγή 

ζηα δεμμγναθηθά ημοξ ζημηπεία θαη/ή γηα μπμηαδήπμηε μεηαβμιή ζηεκ άζθεζε ηεξ 

επημέιεηαξ ημο κεπίμο , θαζχξ θαη κα απμζηέιιμοκ ζπεηηθυ email με ηηξ αιιαγέξ ζηεκ 

ειεθηνμκηθή δηεφζοκζε karavakivalsamou@gmail.com 

 

5 οκενγαζία πμιείμο - Οηθμγέκεηαξ   
 
 

5.1 εμαζία ηεξ επηθμηκςκίαξ θαη ηεξ ζοκενγαζίαξ ζπμιείμο - μηθμγέκεηαξ 

mailto:karavakivalsamou@gmail.com


 

οκηζημφμε ζημοξ γμκείξ κα   ακηαπμθνίκμκηαη  ζηηξ πνμζθιήζεηξ ημο Νεπηαγςγείμο θαη 

κα ζομμεηέπμοκ ζηηξ ζοκακηήζεηξ γμκέςκ θαη κεπηαγςγχκ πμο μνγακχκμκηαη θαη μη 

μπμίεξ  γκςζημπμημφκηαη έγθαηνα, με ζπεηηθά εκεμενςηηθά ζεμεηχμαηα . Η επηθμηκςκία 

ηςκ γμκέςκ  με ηε κεπηαγςγυ ημο παηδημφ  είκαη απαναίηεηε, πνμθεημέκμο κα 

εκεμενχκμκηαη  γηα ηεκ πνυμδμ ημο. ε πενίπηςζε δηεδεογμέκςκ γμκέςκ ζα πνέπεη ημ 

ζπμιείμ κα εκεμενχκεηαη άμεζα ζπεηηθά με ημ πμημξ απυ ημοξ δφμ γμκείξ έπεη ηεκ 

επημέιεηα ημο παηδημφ. 

Γπίζεξ, ζα πνέπεη κα γκςζημπμημφκ εμπηζηεοηηθά μπμηαδήπμηε ηδηαηηενυηεηα ή αιιαγή 

ζηε δςή ημο παηδημφ (απχιεηα, δηαδφγημ γέκκεζε κέμο παηδημφ, αζζέκεηα ζημ 

μηθμγεκεηαθυ πενηβάιιμκ θηι) πνμθεημέκμο ε κεπηαγςγυξ  κα επηιεθζεί ηςκ ηδηαίηενςκ 

ζοκζεθχκ θαη κα ηηξ ιάβεη οπυρε ζημ παηδαγςγηθυ ηεξ ένγμ. 

Οη γμκείξ/θεδεμυκεξ ηςκ κεπίςκ  παναθαιμφκηαη κα πνμζθμμίδμοκ ζημ ζπμιείμ ηοπυκ 

δηαγκχζεηξ απυ ηαηνμπαηδαγςγηθμφξ θμνείξ, Δεμυζηα κμζμθμμεία θαη ηδηςηηθά θέκηνα 

πνμθεημέκμο ε κεπηαγςγυξ  κα εκεμενχκεηαη  θαη κα πνμζανμυδεη ημ παηδαγςγηθυ ηεξ 

ένγμ ακάιμγα με ηηξ ακάγθεξ ηςκ κεπίςκ. 

 

5.2 Δηαδηθαζίεξ θαη ηνυπμη εκεμένςζεξ θαη επηθμηκςκίαξ πμιείμο θαη 

γμκέςκ/θεδεμυκςκ 

Η εκεμένςζε ηςκ γμκέςκ γίκεηαη εθηυξ δηδαθηηθμφ ςνανίμο μεηά απυ πνυζθιεζε ηεξ 

κεπηαγςγμφ. Η εκεμένςζε γίκεηαη ζοιιμγηθά υηακ πνυθεηηαη γηα γεκηθά ζέμαηα θαη γηα 

ζέμαηα ιεηημονγίαξ ημο κεπηαγςγείμο θαη πνμζςπηθά υηακ πνυθεηηαη γηα ζέμαηα πμο 

αθμνμφκ ζογθεθνημέκμ κήπημ. Γηα ημ ζπμιηθυ έημξ 2022-2023 μνίδεηαη εμένα 

ζοκενγαζίαξ με ημοξ γμκείξ ηςκ μαζεηχκ ε πνχηε Σεηάνηε θάζε μήκα .Οη χνεξ 

ζοκενγαζίαξ μνίδμκηαη θαηυπηκ επηθμηκςκίαξ με ημοξ γμκείξ ηςκ μαζεηχκ 
 

Σμ ζπμιείμ δηαζέηεη θαη ιεηημονγεί ηζημιυγημ: https://tokaravaki.com 

Τπεφζοκε γηα ηε δηαπείνηζε ημο παναπάκς ηζηυημπμο είκαη ε κεπηαγςγυξ ημο ζπμιείμο, 

πμο μενημκά γηα ηεκ αζθάιεηα ηςκ εοαίζζεηςκ πνμζςπηθχκ δεδμμέκςκ ηςκ κεπίςκ  

ζημ Δηαδίθηομ, ζφμθςκα με ηηξ ζπεηηθέξ μδεγίεξ ημο Π..Δ. 

Σμ ζπμιείμ δηαηενεί ζοπκή επηθμηκςκία με ημοξ γμκείξ μέζς ηςκ ειεθηνμκηθχκ ηάλεςκ  

ζηεκ ηζημζειίδα ημο ζπμιείμο θαη με ημ ειεθηνμκηθυ ηαποδνμμείμ.  
 

 

5.3 Παηδαγςγηθέξ ζοκακηήζεηξ - εκεμένςζε γηα ζέμαηα αγςγήξ θαη πνμυδμο 

ηςκ κεπίςκ 

Γθηυξ απυ ηηξ απμγεομαηηκέξ ζογθεκηνχζεηξ γηα ηηξ μπμίεξ ζα εκεμενχκεζηε με ηηξ 

ζπεηηθέξ ακαθμηκχζεηξ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ζπμιηθήξ πνυκηαξ, οπάνπεη θαη ε 

δοκαηυηεηα κα έπεηε ηειεθςκηθή ή πνμζςπηθή επηθμηκςκία ζε θαζεμενηκυ πνυκμ με ηηξ 

οπεφζοκεξ παηδαγςγμφξ θάζε ημήμαημξ. Οπμηαδήπμηε δοζθμιία οπάνπεη πμο κα αθμνά 

ζημ παηδί ζαξ με δηζηάζεηε κα ημ ζοδεηήζεηε με ημ ανμυδημ εθπαηδεοηηθυ πνμζςπηθυ. 

Ακ θνίκεηε υηη, γηα θάπμημ ζμβανυ ιυγμ, πνέπεη εθηάθηςξ κα ζοκακηεζείηε με ηεκ 

κεπηαγςγυ ημο παηδημφ ζαξ, μπμνείηε κα επηθμηκςκήζεηε με ημ ζπμιείμ θαη κα δεηήζεηε 

κα ζαξ μνηζηεί εμένα θαη χνα ζοκάκηεζεξ μαδί ηεξ. 



 
 

5.4 Απμοζίεξ Κεπίςκ  

ε πενίπηςζε απμοζίαξ κεπίμο  γηα μεγάιμ πνμκηθυ δηάζηεμα θαη γηα μπμημδήπμηε 

ιυγμ ζα πνέπεη ημ ζπμιείμ κα εκεμενχκεηαη έγθαηνα θαη κα πνμζθμμίδμκηαη απυ ηεκ 

μηθμγέκεηα ηα θαηάιιεια δηθαημιμγεηηθά. Γηα αοηυ θαη γηα μπμημδήπμηε άιιμ ιυγμ μη 

γμκείξ/θεδεμυκεξ πνμζθμμίδμοκ ηα ηειέθςκα ηεξ μηθμγέκεηαξ ή εκεμενχκμοκ γηα 

μπμηαδήπμηε ζπεηηθή αιιαγή. ε πενίπηςζε πμο θάπμημ παηδί κηχζεη αδηαζεζία ε 

εθπαηδεοηηθυξ ή ε πνμσζηάμεκε εκεμενχκεη άμεζα ημοξ γμκείξ/θεδεμυκεξ 

πνμθεημέκμο κα πνμζέιζμοκ θαη κα ημ παναιάβμοκ. Θα πνέπεη αθυμα κα 

πνμζθμμίδμοκ μπμημδήπμηε επίζεμμ έγγναθμ ημοξ δεηεζεί απυ ημ ζπμιείμ (π.π π.π. 

Α.Δ.Τ.Μ., Βηβιηάνηα Γμβμιίςκ, Τπεφζοκεξ Δειχζεηξ, θ.ά.) 

 

5.5 Τπμζηενηθηηθέξ δμμέξ 

Πηζηεφμομε ηη ε μοζηχδεξ θαη δεμημονγηθή ζοκενγαζία ηςκ γμκέςκ με ημ ζπμιείμ  έπεη 

ζεηηθά απμηειέζμαηα ζηεκ επίδμζε αιιά θαη ηε ζομπενηθμνά ημο παηδημφ ζημ ζπμιείμ.. 

Με ηεκ οιμπμίεζε ζοκακηήζεςκ γμκέςκ θαη εθπαηδεοηηθχκ ,ηε ζοπκή επηθμηκςκία με 

ημοξ γμκείξ, ηε ζηήνηλε ηςκ γμκέςκ ζηε δηαπείνηζε ζεμάηςκ πμο αθμνμφκ ζηεκ 

ακαπηοληαθή θαη μαζεζηαθή πμνεία ηςκ παηδηχκ ημοξ, ηε δημνγάκςζε δναζηενημηήηςκ 

με ηε ζομμεημπή ηςκ γμκέςκ επηηογπάκεηαη ε δεμημονγηθή εμπιμθή ηςκ γμκέςκ ζηε 

ζπμιηθή μαξ δςή. 

Οη «Κφθιμη οκακηήζεςκ Γμκέςκ»  απμηειμφκ έκα αθυμε ζεμακηηθυ βήμα ζηεκ 

πνμζπάζεηα αοηή. Σα ζέμαηα ζπεδηάδμκηαη ζε ζοκενγαζία με Κμηκςκηθή Λεηημονγυ θαη 

αθμνμφκ έκα εονφ θάζμα ηεξ ακαπηοληαθήξ πμνείαξ ηςκ παηδηχκ ηεξ πνμζπμιηθήξ 

ειηθίαξ. Σα ζέμαηα δηαμμνθχκμκηαη με γκχμμκα ηεκ εκεμένςζε ηςκ γμκέςκ χζηε κα 

μπμνμφκ κα δηαπεηνίδμκηαη με πενηζζυηενε αοημπεπμίζεζε αιιά θαη ηεθμενηςμέκε 

γκχζε ηα πμιιαπιά ενςηήμαηα πμο πνμθφπημοκ ζημ δφζθμιμ νυιμ ημοξ . 

 

5.5.1 Πνχημε εθπαηδεοηηθή θαη οπμζηενηθηηθή πανέμβαζε κεπίςκ  

Γηα ημοξ μαζεηέξ/ηνηεξ πμο πνυθεηηαη κα θμηηήζμοκ ζημ κεπηαγςγείμ θαη απυ ζπεηηθή 

ηαηνηθή γκςμάηεοζε πνμθφπηεη ε ακάγθε ιήρεξ μέηνςκ πνχημεξ εθπαηδεοηηθήξ θαη 

οπμζηενηθηηθήξ πανέμβαζεξ, μη γμκείξ/ θεδεμυκεξ ημοξ δφκακηαη κα οπμβάιμοκ αίηεζε 

ζημ ανμυδημ ΚΓ.Δ.Α..Τ. γηα ηε δηενεφκεζε θαη αλημιυγεζε ηςκ εθπαηδεοηηθχκ θαη 

ροπμθμηκςκηθχκ ακαγθχκ ηςκ μαζεηχκ/ηνηχκ, απυ ημκ επηέμβνημ πνμ ημο έημοξ ηεξ 

πνχηεξ εγγναθήξ ημοξ ζημ κεπηαγςγείμ, πνμθεημέκμο κα ιεθζμφκ εγθαίνςξ 

ελαημμηθεομέκα μέηνα οπμζηήνηλεξ αοηχκ θαη ηςκ μηθμγεκεηχκ ημοξ με ηεκ έκανλε ηεξ 

θμίηεζήξ ηςκ μαζεηχκ/ηνηχκ ζημ Νεπηαγςγείμ. 
 

5.5.2 Γπακάιερε θμίηεζεξ κεπίμο 

Νήπηα, ηα μπμία γηα ζμβανμφξ μηθμγεκεηαθμφξ ιυγμοξ θαζχξ θαη γηα ιυγμοξ ογείαξ πμο 

πηζημπμημφκηαη με βεβαίςζε ηαηνμπαηδαγςγηθήξ οπενεζίαξ ή δεμμζίμο  ζεναπεοηενίμο 

δεκ μπμνμφκ κα παναθμιμοζήζμοκ ηεκ Α’ ηάλε ημο δεμμηηθμφ, παναμέκμοκ γηα μηα αθυμε 

πνμκηά ζημ κεπηαγςγείμ, φζηενα απυ δήιςζε ημο γμκέα θαη ηε ζπεηηθή έγθνηζε ηεξ 

οκημκίζηνηαξ Γθπαηδεοηηθμφ Ένγμο Νεπηαγςγχκ.   
 
 



6 Πμηυηεηα ημο ζπμιηθμφ πχνμο  
 

6.1 Δηαμυνθςζε αηζμοζχκ - ζοκηήνεζε θαη θαζανηυηεηα Δηαμυνθςζε 

αφιεημο πχνμο 

 

Σμ ζπμιείμ έπεη ηεκ εοζφκε κα ζοκηενεί ημοξ πχνμοξ  θαη κα ακακεχκεη ηα ακαιχζημα 

οιηθά. Όια ηα μέιε ηεξ ζπμιηθήξ θμηκυηεηαξ έπμοκ ηεκ εοζφκε κα ακαθένμοκ ζηεκ 

Πνμσζηάμεκε ημο Νεπηαγςγείμο μπμηαδήπμηε θζμνά, δεμηά ή έιιεηρε οιηθμφ πέζεη ζηεκ 

ακηίιερή ημοξ.  
 

Σα κήπηα εκζαννφκμκηαη  κα ζομπενηθένμκηαη με ζεβαζμυ θαη εογέκεηα ζε υιμοξ/εξ 

ημοξ/ηηξ ενγαδυμεκμοξ/εξ ημο ζπμιείμο θαη κα αθμιμοζμφκ ηηξ μδεγίεξ πμο δέπμκηαη 

απυ αοημφξ/έξ.  Οθείιμοκ, επίζεξ, ζεβαζμυ θαη ζε υια ηα παηδηά  ημο ζπμιείμο, 

ακελανηήηςξ ειηθίαξ. Σα κήπηα  μθείιμοκ κα δηαηενμφκ ημοξ πχνμοξ ημο ζπμιείμο 

(αίζμοζα απαζπυιεζεξ, ζέαηνμ, ηναπεδανία, αοιή, πχνμοξ ογηεηκήξ θ.α.) θαζανμφξ θαη 

ηαθημπμηεμέκμοξ. εβαζμυξ, επίζεξ, απαηηείηαη ζηε ζπμιηθή πενημοζία  (οιηθμηεπκηθή 

οπμδμμή). Η θαθή πνήζε αοηχκ ελμηθεηχκεη ημκ/ηεκ μαζεηή/ηνηα ζηεκ ακηίιερε ηεξ 

απαλίςζεξ ηεξ δεμυζηαξ πενημοζίαξ. Με ημκ ίδημ ηνυπμ ηα κήπηα εκζαννφκμκηαη κα 

ζέβμκηαη ηεκ πενημοζία ηςκ ζομμαζεηχκ/ηνηχκ ημο. ε πενίπηςζε θζμνάξ, είηε ηεξ 

ζπμιηθήξ είηε ηεξ μαζεηηθήξ πενημοζίαξ, δεηείηαη  ε ακηηθαηάζηαζή ηεξ. 

Η  Πνμσζηαμέκε  ηεξ ζπμιηθήξ μμκάδαξ μενημκά γηα ηεκ θαζανηυηεηα, θαη ηεκ 

θαιή θαηάζηαζε ηςκ εγθαηαζηάζεςκ ημο ζπμιηθμφ πενηβάιιμκημξ (Θένμακζε 

,οδναοιηθή-ειεθηνμιμγηθή ζοκηήνεζε, γεκηθυηενμ έιεγπμ ζηηξ λφιηκεξ θαη μεηαιιηθέξ 

θαηαζθεοέξ ) πανέπμκηαξ έκα αζθαιέξ πενηβάιιμκ (ποναζθάιεηα θηηνίμο –ελάιεηρε 

εζηηχκ πνυθιεζεξ αηοπεμάηςκ, επάνθεηα πχνμο) θαηάιιειμ γηα ηεκ μαζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Γίκαη ανμυδηα πνμθεημέκμο κα ελαζθαιίδεηαη ε έγθνηζε ηςκ ανμυδηςκ 

ανπχκ θαη οπενεζηχκ γηα θάζε ενγαζία θηηνηαθήξ θφζεςξ θαη έπεη ιυγμ ζηεκ 

μπμηαδήπμηε δηαμυνθςζε ημο θοζηθμφ πχνμο ημο ζπμιείμο ή γηα μπμημδήπμηε ένγμ 

εθηειείηαη ζημ πιαίζημ αοηυ. οκάμα, είκαη οπεφζοκε γηα ηεκ θαηαιιειυηεηα  ηςκ 

δηδαθηηθχκ θαη ελμπιηζηηθχκ μέζςκ. Αλημιμγεί θαη ειέγπεη ηεκ δηαμυνθςζε ημο 

αφιεημο πχνμο , έηζη χζηε κα είκαη θαηάιιειμξ. 

 

 

7 Οηθμκμμηθέξ οπμπνεχζεηξ ηςκ γμκέςκ/θεδεμυκςκ 
 

Σα δίδαθηνα πμο θαζμνίδμκηαη απυ ημκ θακμκηζμυ αοηυ, είκαη εηήζηα θαη οπμπνεςηηθά 

γηα υια ηα κήπηα πμο θμηημφκ ζε θάζε ημήμα πςνηζηά. Σμ πμζυ ηςκ δηδάθηνςκ γηα θάζε 

ζπμιηθυ έημξ θαζμνίδεηαη ζφμθςκα με ηηξ θείμεκεξ δηαηάλεηξ ημο Τπμονγείμο Γμπμνίμο, 

πνηκ ηηξ εγγναθέξ ημο ζπμιηθμφ έημοξ πμο ζα θμηηήζμοκ ηα παηδηά. ηα θαζμνηζμέκα 

δίδαθηνα ζομπενηιαμβάκμκηαη ηα έλμδα μεηαθμνάξ θαη ηα ηνμθεία. 

 Οη οπυπνεμη ζηεκ θαηαβμιή δηδάθηνςκ γμκείξ-θεδεμυκεξ ζα πνέπεη κα έπμοκ οπυρε 

ημοξ υηη: 1. Η απαιιαγή απυ ηηξ μηθμκμμηθέξ οπμπνεχζεηξ ημο γμκέα ζημ ζπμιείμ 

οθίζηαηαη εθυζμκ ε δηεφζοκζε εκεμενςζεί γναπηχξ γηα ηε δηαθμπή ηεξ πανμπήξ 

οπενεζηχκ έκα (1) μήκα πνηκ απυ ηεκ πναγμαημπμίεζε ηεξ δηαθμπήξ. ε ακηίζεηε 

πενίπηςζε μη ζπεηηθέξ μηθμκμμηθέξ οπμπνεχζεηξ ελαθμιμοζμφκ κα οθίζηακηαη απέκακηη 

ζημ Νεπηαγςγείμ. 2. Σμ πμζυ πμο θαηαβιήζεθε γηα ηεκ εγγναθή ή επακεγγναθή εκυξ 



κεπίμο δεκ επηζηνέθεηαη, ακ ημ κήπημ  δεκ θμηηήζεη ηειηθά ζημ Νεπηαγςγείμ 3. ε 

πενίπηςζε πμο έκα κήπημ  απμπςνήζεη θαηά ηε δηάνθεηα ημο ζπμιηθμφ έημοξ, μ γμκέαξ 

θεδεμυκαξ ημο έπεη ηεκ οπμπνέςζε κα θαηαβάιεη ηα δίδαθηνα γηα ημοξ μήκεξ πμο 

θμίηεζε ημ παηδί. ηα δίδαθηνα μπμνεί κα ζομθςκεζεί μείςζε υηακ: α) υηακ  πνυθεηηαη 

γηα 2 ή πενηζζυηενα αδέιθηα. Καηά ηε δηάνθεηα ημο δηδαθηηθμφ έημοξ δεκ γίκεηαη αφλεζε 

ηςκ δηδάθηνςκ. 

 

 Σα δίδαθηνα ημο Κεπηαγςγείμο γηα ημ ζπμιηθυ έημξ 2022-2023 θαζανίδμκηαη ζημ 

πμζυ ηςκ 4500 εονχ γηα θμίηεζε κεπίμο ζημ Τπμπνεςηηθυ Πνςηκυ  ημήμα ημο 

Νεπηαγςγείμο  με Δηεονομέκμ Ωνμιυγημ Πνυγναμμα , ζίηηζε θαη μεηαθίκεζε με ημ 

ζπμιηθυ.  

Ακαιοηηθυηενα :  

Σα δίδαθηνα θαηαβάιιμκηαη  ζε δέθα (10) μεκηαίεξ δυζεηξ ηςκ 400 εονχ. 

Γπηπιέμκ:  
ημκ μήκα επηέμβνημ (με ηεκ έκανλε ηςκ εθπαηδεοηηθχκ δναζηενημηήηςκ)  
θαηαβάιιεηαη πμζυ 50 εονχ(οιηθά )  
Σμοξ μήκεξ Δεθέμβνημ θαη Απνίιημ θαηαβάιιεηαη επηπιέμκ θαη  ημ πμζυ ηςκ 250 
θαη 200 εονχ ακηίζημηπα . 
Σοπυκ άιιεξ εηδηθέξ οπενεζίεξ (παναθμιμφζεζε ζεαηνηθχκ ή άιιςκ παναζηάζεςκ- 

εθδειχζεςκ, εθπαηδεοηηθέξ εθδνμμέξ, εκμηθίαζε ή αγμνά ζημιχκ γηα ζπμιηθέξ 

εθδειχζεηξ ή ζομμεημπή ζε πμιηηηζηηθέξ εθδειχζεηξ, ζομμεημπή γμκέςκ ζε θφθιμοξ 

ζοκακηήζεςκ γμκέςκ), πμο πανέπμκηαη απυ ημ Νεπηαγςγείμ  εθυζμκ μ γμκηυξ ηηξ 

επηιέλεη ζα επηβανφκμοκ μηθμκμμηθά ημκ ίδημ . 

 
 
 

Ο πανχκ Γζςηενηθυξ Κακμκηζμυξ Λεηημονγίαξ ζοκηάζζεηαη απυ ηεκ Πνμσζηαμέκεξ ημο 

Ιδηςηηθμφ οζηεγαδυμεκμο Νεπηαγςγείμο Βαιζάμμο Βαζηιηθή  βάζεη ημο Πναθηηθμφ με αν 

/202  εηδηθήξ ζοκεδνίαζεξ. 

Ο  Κακμκηζμυξ βαζίδεηαη ζηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία θαη ζηηξ ζφγπνμκεξ παηδαγςγηθέξ 

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

,εθπαηδεοηηθμφξ, γμκείξ/θεδεμυκεξ, βμεζεηηθυ πνμζςπηθυ) με αμμηβαίμ ζεβαζμυ ζημκ 

δηαθνηηυ ζεζμηθυ νυιμ ημοξ απμηειεί πνμτπυζεζε ηεξ εφνοζμεξ ιεηημονγίαξ ημο 

Νεπηαγςγείμο. Γίκαη ημ ζεμέιημ πάκς ζημ μπμίμ μπμνεί ημ ζπμιείμ κα μηθμδμμήζεη γηα κα 

πεηφπεη ημοξ ζηυπμοξ θαη ημ υναμά ημο. 

Θέμαηα πμο ακαθφπημοκ ζηεκ εθπαηδεοηηθή θαζεμενηκυηεηα θαη δεκ πνμβιέπμκηαη απυ 

ημκ Κακμκηζμυ, ακηημεηςπίδμκηαη θαηά πενίπηςζε απυ ηεκ Πνμσζηαμέκε ζφμθςκα με ηηξ 

ανπέξ ηεξ παηδαγςγηθήξ επηζηήμεξ θαη ηεκ εθπαηδεοηηθή κμμμζεζία, ζε πκεφμα ζοκενγαζίαξ 

με υια ηα μέιε ηεξ ζπμιηθήξ θμηκυηεηαξ. 

Οη γμκείξ /θεδεμυκεξ ημο Νεπηαγςγείμο εκεμενχκμκηαη με θάζε πνυζθμνμ μέζμ, 

έκηοπμ ή ειεθηνμκηθυ, ζπεηηθά με ημκ θακμκηζμυ  ημο Νεπηαγςγείμο. 

 
 

 

 

 



 

Μηπαιηηζάηα 29 Αογμφζημο   2022 

 

Η Πνμσζηαμέκε ημο Νεπηαγςγείμο 

 
 

 
 
 

Εγκρίνεται 

Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου2ου ΠΕΚΕΣ 
Νηπιαγωγών Ιονίων Νήςων  

 
 
 
 
 
 

 

Ημερομηνία:…………………………………………………. 

Διευθυντήσ Εκπαίδευςησ 

 
 
 
 
 
 

Ημερομηνία : …………………………………………………. 
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