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Αγαπθτοί γονείσ,  

Σο ταξίδι μασ ςτθ ςχολικι χρονιά ξεκίνθςε! 

Αυτι τθ διαδρομι κα τθν απολαφςουμε όλοι μαηί: παιδιά, παιδαγωγοί, γονείσ, με 

οδθγό το παιδαγωγικό μασ πρόγραμμα.  

Θ πρϊτθ ςχολικι περίοδοσ είναι μοναδικι και ξεχωριςτι ςτθ ηωι του παιδιοφ και θ 

προςχολικι εκπαίδευςθ είναι ςθμαντικι με μακροπρόκεςμθ αξία.  

Σο παιδαγωγικό πρόγραμμα ςχεδιάηεται λαμβάνοντασ υπόψθ τθ μοναδικότθτα, τισ 

ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα κάκε παιδιοφ, αλλά και τα χαρακτθριςτικά κάκε θλικίασ, με 

ςκοπό τθν ολόπλευρη ανάπτυξή του: νοθτικι, ςυναιςκθµατικι, κοινωνικι και 

ψυχοςωµατικι. Βαςίηεται ςτθν παιδοκεντρικι προςζγγιςθ με ςεβαςμό ςτισ ατομικζσ, 

κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ διαφορζσ των παιδιϊν και των οικογενειϊν τουσ.  

το πλαίςιο για τθν ανάπτυξθ του προγράμματοσ:  

 Ενιςχφεται θ αλλθλεπίδραςθ παιδιοφ και παιδαγωγοφ κακϊσ επίςθσ και του κάκε 

παιδιοφ με τα άλλα. 

 Δίνονται ευκαιρίεσ ςτα παιδιά για απόκτθςθ εμπειριϊν με βιωματικό τρόπο. 

 Γίνεται ςεβαςτόσ ο προςωπικόσ ρυκμόσ του κάκε παιδιοφ. 

 Χρθςιμοποιείται το παιχνίδι ωσ κυρίαρχοσ τρόποσ μάθηςησ. 

Για τα Βρζφη Α΄  (8 μθνϊν – 1,5 ετϊν) οργανϊνουμε εξατομικευμζνα προγράμματα που 

αποβλζπουν ςτθν εξζλιξι τουσ μζςα ς’ ζνα παιγνιϊδεσ περιβάλλον που προωκεί ςυνεχείσ 

ςχζςεισ αςφάλειασ, εμπιςτοςφνθσ και κατανόθςθσ, βοθκϊντασ τα να ανακαλφψουν, να 

μάκουν, να κατακτιςουν τθν αυτονομία τουσ και να αναπτυχκοφν φυςικά και αβίαςτα. 

Σα κζματα που κα διαπραγματευτοφμε με τα Βρζφη Β’ (1,5 - 2,5 ετϊν) και τα Μικρά 

Νήπια (2,5 – 3,5 ετϊν) προζρχονται από το οικείο περιβάλλον των παιδιϊν και μζςα απϋ 

αυτά επιδιϊκουμε να τα βοθκιςουμε να γνωρίςουν καλφτερα τον εαυτό τουσ, τουσ άλλουσ 

και τον κόςμο όπου ηουν. 

 Σο παιδαγωγικό μασ πρόγραμμα είναι ανοιχτό και ευζλικτο. τον αρχικό μασ 

ςχεδιαςμό κα προςτεκοφν και τα κζματα που μπορεί να αναδυκοφν από τα ίδια τα παιδιά. 

Αν παρατθρθκεί από τουσ παιδαγωγοφσ ότι ζνα κζμα δεν κατάφερε να διατθριςει ηωντανό 

το ενδιαφζρον και τον ενκουςιαςμό των παιδιϊν, μποροφν να επιλζξουν κάποιο άλλο. 

ασ παρακζτουμε τον ετιςιο προγραμματιςμό του παιδαγωγικοφ μασ προγράμματοσ 

για τα Βρζφθ Βϋ και τα Μικρά Νιπια. 

Για την αποτελεςματικότητα του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ο ρόλοσ τησ 

οικογζνειασ είναι θεμελιώδησ και η ςυνεργαςία ςχολείου - οικογζνειασ απαραίτητη.    

Τπεφκυνθ παιδαγωγικοφ προγράμματοσ: Ευαγγελι Μπουρλιοφ  

«Μαθαίνω ςημαίνει οικοδομώ γνώςεισ αλληλεπιδρώντασ με τουσ άλλουσ»                         

CRESAS, 1989 
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ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 

 Καλϊσ ιρκατε παιδιά ςτου ςχολειοφ τθν αγκαλιά  

 Φκινόπωρο, με τα ηουμερά τα φροφτα 
ΟΚΣΩΒΡΙΟ 

 Χρόνια πολλά παπποφ γιαγιά! (1θ Οκτωβρίου: Παγκόςμια Θμζρα Σρίτθσ 
Θλικίασ) 

 Πάπιεσ, κότεσ, γάτεσ, ςκφλοι είναι οι πιο καλοί μου φίλοι (4 Οκτωβρίου: 
Παγκόςμια Θμζρα των Ηϊων)  

 Θ θμαία μου (28θ Οκτωβρίου 1940) 
ΝΟΕΜΒΡΙΟ 

 Ο Νοζμβρθσ με βροχι, ςκάβει, ςπζρνει όλθ τθ γθ 

 Σα χρϊματα του ουράνιου τόξου 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 

 Χειμϊνασ παιδιά! Ντυκείτε ηεςτά… κάνει παγωνιά! 

 Ζρχονται Χριςτοφγεννα  
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 

 Ακοφω τθσ καρδιάσ μου το ρυκμό το ςϊμα μου το αγαπϊ. 

  Σρζφομαι υγιεινά για να είμαι μια χαρά 
ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 

 Θ αμυγδαλιά. Θ φφςθ ςιγά- ςιγά  ξυπνά! 

 Ιρκεσ πάλι τρελό καρναβάλι… 
ΜΑΡΣΙΟ 

 Καλϊσ όριςεσ άνοιξθ! 

 Ω! Πατρίδα Ελλάδα- Ελλάδα 
ΑΠΡΙΛΙΟ 

 Σο αγαπθμζνο μου βιβλίο το φζρνω ςτο ςχολείο (2 Απριλίου: Παγκόςμια 
Θμζρα Παιδικοφ Βιβλίου) 

 Ιρκε πάλι θ παςχαλιά με τα κόκκινα τ’ αυγά 
ΜΑΪΟ 

 Μια ωραία πεταλοφδα, περνά- περνά θ μζλιςςα… 

 Χρόνια Πολλά, μανοφλα! 
ΙΟΤΝΙΟ 

 του μπαμπά μου τθ γιορτι του ετοιμάηω ζκπλθξθ! 

 Σισ πρόβεσ ξεκινάω και ςτθ γιορτι κα πάω! 
ΙΟΤΛΙΟ 

 Γλυκό καλοκαιράκι αγαπθμζνο με πόςθ εγϊ λαχτάρα ςε προςμζνω! 
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ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 

 Καλϊσ ιρκατε παιδιά ςτου ςχολειοφ τθν αγκαλιά  

 Μια παρεοφλα είμαςτε πολφ αγαπθμζνθ – Γινόμαςτε όλοι φίλοι 
ΟΚΣΩΒΡΙΟ 

 Χρόνια πολλά παπποφ γιαγιά! (1θ Οκτωβρίου: Παγκόςμια Θμζρα Σρίτθσ 
Θλικίασ) 

 Ιρκε το φκινόπωρο πζφτουνε τα φφλλα 

 Παιδιά τθσ Ελλάδοσ παιδιά – Θ επζτειοσ του ΟΧΛ  
ΝΟΕΜΒΡΙΟ 

 Ο Νοζμβρθσ με βροχι, ςκάβει, ςπζρνει όλθ τθ γθ 

 Ελιά, δενδράκι ευλογθμζνο, με τον χρυςό καρπό 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 

 Εεε χειμϊνα παγερζ !  

 …σσσ κοιμικθκαν τα ηϊα 

 Χριςτοφγεννα – Πρωτοφγεννα πρϊτθ γιορτι του χρόνου 
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 

 πίτι μου … ςπιτάκι μου 

 Oικογζνεια είμαςτε ενωμζνθ και πολφ ευτυχιςμζνθ  

 Φροντίηω το ςϊμα μου – ωςτι διατροφι για υγεία και καλι ηωι 
ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 

 ‘Ολου του κόςμου τα παιδιά μια μεγάλθ αγκαλιά 

 Καλϊσ το καρναβάλι με τουσ τρελοφσ χοροφσ  

 Αμυγδαλιά. Θ φφςθ ξυπνά! 
ΜΑΡΣΙΟ 

 Χελιδονίςματα 

 Σθν κυρά αρακοςτι, που ‘ναι ζκιμο παλιό οι γιαγιάδεσ μασ τθ φτιάχναν με 
αλεφρι και νερό 

 Αχ! Ελλάδα ς’ αγαπϊ – 25θ Μαρτίου 1821 
ΑΠΡΙΛΙΟ 

 Σο αγαπθμζνο μου βιβλίο, το φζρνω ςτο ςχολείο ( 2 Απριλίου: Παγκόςμια 
Θμζρα Παιδικοφ Βιβλίου) 

 Ιρκε πάλι θ παςχαλιά με τα κόκκινα τ’ αυγά 
ΜΑΪΟ 

 Ο Μάιοσ μασ ζφταςε εμπρόσ βιμα ταχφ!  

 Σθ μαμά μου αγαπϊ, τθ γιορτι τθσ δεν ξεχνϊ! 

 Ο κιποσ των ςυναιςκθμάτων 
ΙΟΤΝΙΟ 

 Προςζχω τι πετϊ, ανακυκλϊνω ό,τι μπορϊ προςτατεφω το περιβάλλον που 
ηω 

 Ο καλφτεροσ μπαμπάσ του κόςμου είναι ο δικόσ μου! 

 Καλοκαίρι -  καλοκαίρι τι καλά μασ ζχεισ φζρει; 
ΙΟΤΛΙΟ 

  Πρϊτο μου ςχολειό  ςε αποχαιρετϊ… γλυκό καλοκαιράκι ς’αγαπϊ! 


