ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αγαπητοί γονείς,
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη ουσιαστικής και αποδοτικής συνεργασίας µεταξύ
µας είναι η δηµιουργία κλίµατος αµοιβαίου σεβασµού και εµπιστοσύνης. Για να επιτευχθεί
αυτό, θα θέλαµε να είστε και εσείς ενεργά συµµέτοχοι στην εκπαιδευτική διαδικασία, κυρίως
µέσω της ενηµέρωσης για τις δραστηριότητες του Σχολείου και για την εξέλιξη των
παιδαγωγικών στόχων που θέτουµε. Σας προτρέπουµε µε αυτόν τον τρόπο, να διατυπώσετε
ερωτήσεις, να αναφερθείτε στους προβληµατισµούς και τις απαιτήσεις σας, ώστε να µας
βοηθήσετε στην παροχή ακόµη καλύτερης εκπαίδευσης των παιδιών σας.
Καθώς η σχολική χρονιά ξεκινά, θα θέλαµε να σας γνωστοποιήσουµε τους κανονισµούς που
αφορούν την οργάνωση και την οµαλή λειτουργία του Σχολείου. Επίσης θα ενηµερωθείτε για:
-

Τις διαδικασίες επικοινωνίας σας µε το Σχολείο, πώς θα ενηµερώνεστε για τις
εξελίξεις αλλά και τους τρόπους µε τους οποίους µπορείτε να συµµετέχετε ενεργά στο
εκπαιδευτικό µας έργο.
Τα είδη που το παιδί σας πρέπει να φέρει στο αλλά και για τις καθηµερινές
διαδικασίες φαγητού - εκπαίδευσης.
Το πρόγραµµα προσαρµογής των παιδιών στο νέο σχολικό πλαίσιο κατά τις δύο
πρώτες εβδοµάδες.
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά τη ∆ευτέρα 13 Σεπτεµβρίου. Ο αγιασµός θα γίνει στις 9.00 πµ. Τα παιδιά
θα έρθουν στο σχολείο µαζί µε σας περίπου στις 8.30 για την πρώτη µέρα και από την εποµένη µε τα
σχολικά αυτοκίνητα για όσους χρησιµοποιούν την σχολική µεταφορά και θα φύγουν στις 12.45 ή στις
3.15 µµ. όπως έχετε κανονίσει την ηµέρα της εγγραφής.
Με αφορµή την έναρξη της σχολικής περιόδου κρίνουµε σκόπιµο να σα ενηµερώσουµε για τα
παρακάτω βήµατα:
•

Η µεταφορά µε τα λεωφορεία προς και από το σχολείο γίνεται από τη στάση που έχει
καθοριστεί κατά την εγγραφή του µαθητή και η οποία επιλέγεται από το προκαθορισµένο
πρόγραµµα των δροµολογίων του σχολείου.

•

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς δεν επιτρέπεται η αλλαγή δροµολογίου παρά µόνο για
σηµαντικές περιπτώσεις και ασφαλώς µόνο κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του Τµήµατος
Σχολικής Μεταφοράς. Η όποια αλλαγή θα γίνεται στο χρονικό διάστηµα από 10.00 - 12.00
καθηµερινά και θα αφορά στην επόµενη εργάσιµη. Μόνο σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις
το Τµήµα Σχολικής Μεταφοράς θα ειδοποιείται την ίδια µέρα.

•

Σε περίπτωση που ο µαθητής αλλάξει κατοικία ή αριθµό τηλεφώνου, πρέπει ο γονέαςκηδεµόνας να ενηµερώσει άµεσα και εγγράφως τη Γραµµατεία του Σχολείου καθώς και το
Τµήµα Σχολικής Μεταφοράς.

•

Το πρωί ο µαθητής δε χρειάζεται να βρίσκεται στη στάση του αλλά να περιµένει το τηλέφωνο
της συνοδού για να κατέβει. Κάθε γονιός θα ενηµερωθεί έγκαιρα για τον οδηγό και την
συνοδό που µεταφέρει το παιδί του στο Σχολείο ή το επιστρέφει στο σπίτι (τηλέφωνο, ώρα
που θα περνάει το λεωφορείο από την στάση).

•

Μέσα στο λεωφορείο οι µαθητές δεν αλλάζουν µόνοι τους θέσεις και κάθονται εκεί όπου
ορίζει η συνοδός φορώντας πάντα ζώνη ασφαλείας.

•

Η συµπεριφορά των µαθητών στο σχολικό αποτελεί προέκταση της σχολικής τους ζωής. Η
συνοδός και ο οδηγός έχουν την ευθύνη για την ασφαλή µεταφορά των µαθητών και την
τήρηση κανόνων συµπεριφοράς (σεβασµός κ.λπ.).

•

Για οποιαδήποτε απορία σχετική µε το πρόγραµµα ή τη φοίτηση των µαθητών, θα είµαστε στη
διάθεσή σας από τη ∆ευτέρα, 13 Σεπτεµβρίου, καθηµερινά 8.00 πµ. έως 15.00 µµ. Να
γνωρίζετε ότι η χαρά µας είναι µεγάλη, όταν έχουµε τη δυνατότητα να δίνουµε λύσεις στους
οποιουσδήποτε προβληµατισµούς και απορίες σας προκειµένου να αποµακρυνθεί η αγωνία
σας για τα παιδιά, που θέλουµε να υπογραµµίσουµε ότι είναι πρωτίστως και δική µας
αγωνία.
Στοχεύοντας στην ασφαλή και έγκαιρη µετακίνηση των µαθητών/ τριών, ζητούµε τη
συνεργασία σας καθώς επίσης και την κατανόησή σας για τυχόν καθυστερήσεις που θα
παρατηρηθούν κατά τις πρώτες µέρες λειτουργίας του Σχολείου.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
•

Τις πρώτες 3-4 εβδοµάδες, για να οικειοποιηθούν τα παιδιά ευκολότερα το Σχολείο,
είναι καλό να έχουν µαζί τους ένα προσωπικό αντικείµενο από το σπίτι τους ( π.χ.
παιχνίδι,), το οποίο θα είναι έτοιµα να το αφήσουν στο σχολείο αλλά και να το
µοιραστούν µε τα υπόλοιπα παιδιά τις ώρες που λειτουργίας του Σχολείου.

•

Τα παιδιά θα έρχονται στο σχολείο µε τσάντα, µέσα στην οποία θα περιέχονται
καθηµερινά δύο αλλαξιές ρούχα που θα περιλαµβάνουν φανελάκι, εσώρουχο,
κάλτσες και ρούχα της προτίµησής σας. Στην περίπτωση που το παιδί δεν έχει µάθει
τις συνήθειες της τουαλέτας θα χρειαστεί να έχετε επίσης και ένα πακέτο
µωροµάντηλα, τρεις πάνες.

•

Για την διαδικασία του ύπνου, το σχολείο παρέχει σεντόνια και µαξιλαροθήκες, τα
οποία θα αλλάζονται κάθε δεύτερη µέρα και όποτε υπάρξει ανάγκη. Ακόµη, αν κάποιο
παιδί συνηθίζει να χαλαρώνει και να κοιµάται µε κάποιο συγκεκριµένο αντικείµενο,
καλό είναι να το φέρει και στο σχολείο για να βοηθήσει στην οµαλή µετάβαση του και
σε αυτήν την διαδικασία.

•

Όσον αφορά το φαγητό σας υπενθυµίζουµε ότι το σχολείο µας προσφέρει, χωρίς
επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση, το δεκατιανό και το γεύµα. Ωστόσο, είναι
σηµαντικό, για λόγους υγιεινής αλλά και σεβασµού της ατοµικότητας, κάθε παιδί να
έχει µαζί του το δικό του µέσο για να πίνει νερό ή οτιδήποτε άλλο θέλει (µεταλλικό
παγουράκι ή πλαστικό µπουκάλι µε νερό). Επίσης, το πλαστικό µπουκάλι µε νερό θα
πρέπει για λόγους υγιεινής να ανανεώνεται καθηµερινά από καινούργιο.

•

Στα πλαίσια του προγράµµατος της στοµατικής υγιεινής, η οποία θα γίνεται
καθηµερινά από όλα τα παιδιά αµέσως µετά το φαγητό, είναι απαραίτητο κάθε παιδί
να φέρει, ειδικά για το σχολείο, µια οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεµα που
προορίζονται για την συγκεκριµένη ηλικία. Η οδοντόβουρτσα χρειάζεται να
ανανεώνεται κάθε τρεις µήνες (µε την αλλαγή του τριµήνου). Η φύλαξη θα γίνεται σε
ειδικό δοχείο στην τάξη.

•

Ένας από τους σηµαντικούς στόχους που θέτει η σύγχρονη παιδαγωγική και
ενστερνίζεται η παιδαγωγική οµάδα, είναι τα παιδιά να νιώσουν οικεία στο
περιβάλλον του σχολείου, όπως νιώθουν και στο σπίτι τους. ∆ηλαδή, να εξοικειωθούν
µε καταστάσεις της καθηµερινότητας και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους
βοηθήσουν να κατακτήσουν αυτές τις συµπεριφορές. Γι’ αυτό το λόγο αποφασίσαµε ο
χώρος αλλά και τα αντικείµενα που χρησιµοποιούµε να είναι όµοια µε αυτά που
χρησιµοποιούµε και στο σπίτι. Τα αντικείµενα σίτισης (πιάτα, ποτήρια, κ.α.)
εποµένως, θα είναι πορσελάνινα και γυάλινα, για το λόγο που ήδη αναφέρθηκε αλλά
και γιατί µε αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουµε και την υγιεινή των παιδιών (δεν γίνεται
συσσώρευση µικροβίων). Η επιτήρηση από τις εκπαιδευτικούς και το προσωπικό της
κουζίνας θα διασφαλίζει τη χρήση των αντικειµένων χωρίς ατυχήµατα. Παράλληλα,
όµως τα παιδιά µαθαίνουν δεξιότητες µέσα από διαδικασίες που βιώνουν καθηµερινά,
τονώνοντας έτσι το αυτοσυναίσθηµά τους. Στη διαδικασία του δεκατιανού και του
γεύµατος οι εκπαιδευτικοί θα τρώνε µαζί µε τα παιδιά, καθώς είναι σηµαντικό να µην
διαφοροποιούνται, αφού είναι µέλη της ίδιας οµάδας. Ακόµα, ας µην ξεχνάµε ότι οι
εκπαιδευτικοί αποτελούν σηµαντικά πρότυπα µίµησης για τα παιδιά που θα τους
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εξοικειώσουν µε υγιεινές διαδικασίες διατροφής. Προτείνουµε κι εσείς ως γονείς όταν
θα επισκέπτεστε το Σχολείο για να συµµετάσχετε ενεργά στο πρόγραµµα
διδασκαλίας, να τρώτε µαζί µε τα παιδιά. Το µενού της εβδοµάδας θα βρίσκεται κάθε
Παρασκευή κολληµένο στο ηµερολόγιο του παιδιού όχι µόνο για λόγους επικοινωνίας
Σχολείου – Οικογένειας αλλά και για καθαρά εκπαιδευτικούς λόγους.
•

Το Σχολείο παρέχει από την πρώτη µέρα ένα ατοµικό ηµερολόγιο σε κάθε παιδί µε
σκοπό :
9 να γίνεται καθηµερινά η αξιολόγηση της ηµέρας από το ίδιο το παιδί (τι του
άρεσε και τι όχι από όσα έζησε στο σχολείο)
9 να υπάρχει η δυνατότητα στους γονείς να ενηµερώνονται για την
καθηµερινότητα του παιδιού στο σχολείο
9 να δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ γονιών- εκπαιδευτικών σε
θέµατα που είναι σηµαντικά να τα διαχειριστούµε όλοι προς όφελος του
παιδιού.
Θα σας παρακαλούσαµε εποµένως να παρακολουθείτε την καθηµερινότητα των
παιδιών σας µε αφορµή το ηµερολόγιο. Εκεί εσείς µπορείτε να γράψετε όποιο µήνυµα,
προβληµατισµό ή διαπίστωση πιστεύεται ότι αξίζει να το διαχειριστεί ο εκπαιδευτικός
της τάξης προς όφελος του παιδιού και των συµµαθητών του. Έτσι π.χ. µπορείτε να
σηµειώσετε κάποιο παράπονο που το παιδί σας έκανε νστο σπίτι γράφοντας
«Αγαπητή κ. ………(το όνοµα της εκπαιδευτικού) χτες το παιδί µου …. (όνοµα
παιδιού) µου ανέφερε ένα παράπονο µε ένα συµµαθητή του. Παρακαλώ πολύ να
συζητήσετε όσα το απασχολούν». ∆εν εξηγείτε ποιο είναι το παράπονο, ποιο είναι το
παιδί που ήρθε σε αντιπαράθεση, για ποιο λόγο ή ποια δυσκολία είχε το παιδί. Το
αφήνετε να αναλάβει την ευθύνη του. Εµείς στο σχολείο θα αναλάβουµε την
διαχείρισή του. Θα θέλαµε να θυµάστε ότι όποιο ζήτηµα αφορά το παιδί (π.χ µια
διένεξη µε µη κοινωνικά αποδεκτή συµπεριφορά ή ένα κατόρθωµα του παιδιού) θα
καταγράφεται µε παρόµοιο τρόπο από την εκπαιδευτικό µε σκοπό να το διαχειριστείτε
µε ανάλογο τρόπο κι εσείς (να το ρωτήσετε τι έγινε, πώς νιώθει, γιατί πιστεύει ότι
έγινε το περιστατικό, τι άλλο θα µπορούσε να κάνει για να το λύσει κ.λ.π.).
Μας ενδιαφέρει:
- να αλληλεπιδράσετε µε το παιδί και όχι να του δώσετε εσείς τη λύση,
- να µην το παρηγορήσετε µε κάποια αµοιβή (π.χ. υπόσχεση δώρου κ.λ.π.)
- να µην του κάνετε κήρυγµα
- να µην αναλάβετε εσείς την ευθύνη επίλυσης του προβλήµατος αλλά να
εξηγήσετε στο παιδί ότι θα το λύσετε µαζί µε την εκπαιδευτικό την επόµενη
µέρα.

•

Η συµµετοχή σας στο πρόγραµµα είναι πολύ σηµαντική διότι τα παιδιά νιώθουν
υπερήφανα που οι γονείς τους αφιερώνουν χρόνο στο σχολείο και τη µαθησιακή
διδασκαλία και εποµένως νιώθουν ότι η σχολική τους ζωή είναι κάτι ξεχωριστό.. Έτσι
κινητοποιούνται περισσότερο και αυξάνουν τις επιδόσεις τους. Η διαδικασία
που υπάρχει έξω από τις αίθουσες, το διαδίκτυο (µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου)
και από το ηµερολόγιο του παιδιού για το εκάστοτε θέµα που έχει αποφασίσει να
ασχοληθεί η οµάδα. Έπειτα θα εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να συµµετέχετε ενεργά
στο πρόγραµµα, εφόσον το επιθυµείτε, είτε µέσω του ηµερολόγιου του παιδιού, είτε
γράφοντας το όνοµά σας (ή εσείς ή το παιδί) στον πίνακα ανακοινώσεων του
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σχολείου (σε κάθε πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν 2 οικογένειες- µέχρι 4
γονείς). Έπειτα θα ενηµερώνεστε µε τον ίδιο τρόπο (ηµερολόγιο και πίνακας
ανακοινώσεων ή διαδίκτυο) για το ποιες ηµέρες µπορείτε να συµµετέχετε στο
πρόγραµµα (συνολικά 2 ηµέρες, τη µέρα του σχεδιασµού του προγράµµατος και µια
ηµέρα υλοποίησης του, την οποία θα αποφασίσετε σε συνεννόηση µε την
εκπαιδευτικό.) Πέρα από αυτήν την άµεση διαδικασία, θα µπορείτε έµµεσα να
συµµετέχετε µέσω της ενίσχυσης του παιδιού από το σπίτι πάνω στο εκάστοτε θέµα
µε όποιο τρόπο εσείς κρίνετε ικανοποιητικό.
•
-

Η επικοινωνία των εκπαιδευτικών µαζί σας θα γίνεται προγραµµατισµένα:
Ατοµικά κάθε 6 εβδοµάδες (στις ώρες που δέχονται οι εκπαιδευτικοί) προκειµένου να
ενηµερωθείτε για την κοινωνική, συναισθηµατική, γνωστική εξέλιξη του παιδιού καθώς
και για την προσωπική του ανάπτυξη.
Θα υπάρχει κάθε εβδοµάδα ένας φάκελος όπου θα υπάρχουν οι εβδοµαδιαίες
εργασίες του παιδιού. Ο φάκελος αυτός θα σας έρχεται κάθε Παρασκευή µεσηµέρι
και θα επιστρέφεται στο σχολείο µε δική σας ευθύνη, κάθε ∆ευτέρα πρωί. Οι εργασίες
του παιδιού που θα υπάρχουν στο φάκελο, θα αξιοποιούνται στην διαδικασία
αξιολόγησης της εκπαιδευτικής πορείας του παιδιού στο τέλος κάθε τριµήνου και θα
σας παραδίδονται συνολικά στο τέλος κάθε τριµήνου.
Ειδικότερα, η εκπαιδευτικός θα επικοινωνεί µαζί σας τηλεφωνικά για τον καθορισµό
του ραντεβού όπως και εσείς µπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά µε το σχολείο
και η διευθύντρια του νηπιαγωγείου θα επιληφθεί για τη διαδικασία ενηµέρωσής σας.

•

Όσον αφορά την πρωινή προσέλευση των παιδιών µε την παρουσία των γονιών τους
διευκρινίζουµε ότι η εκπαιδευτικός θα παραλαµβάνει το παιδί από το χώρο της
υποδοχής, οι γονείς δε θα µπαίνουν στο χώρο της τάξης (εκτός και αν έχει ενηµερωθεί
έγκαιρα η διευθύντρια του νηπιαγωγείου) προκειµένου να µη διαταράσσεται η
εκπαιδευτική διαδικασία.

•

Κατά την περίοδο της προσαρµογής (8 εργάσιµες ηµέρες), οι γονείς ακολουθούν τις
διαδικασίες που προβλέπει το σχολείο.
Ειδικότερα:
Τις δυο πρώτες µέρες η προσέλευση σας (ιδιαίτερα αφορά τους γονείς των νέων
παιδιών) θα γίνεται σταδιακά, για την οποία και θα ενηµερωθείτε από το σχολείο.
- Οι εκπαιδευτικοί θα σας υποδεχτούν στο χώρο της υποδοχής και θα σας
οδηγήσουν στις τάξεις, όπου και θα μπορείτε να παραμείνετε για όση ώρα
χρειαστεί, χωρίς να παρεμβαίνετε στις διαδικασίες, ακολουθώντας τις
οδηγίες της ομάδας στήριξης.
‐Στο διάλειμμα θα έχετε την ευκαιρία ,να συζητήσετε με την ομάδα στήριξης
οτιδήποτε σας απασχόλησε κατά τη διαδικασία προσαρμογής. Η αποχώρηση
σας θα γίνει σε συνεννόηση με την ομάδα στήριξης.

•

Όσον αφορά τις διαδικασίες αυτονοµίας και αυτοεξυπηρέτησης (φαγητό, τουαλέτα,
ύπνος), θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι στο ηµερολόγιο του παιδιού θα υπάρχει η
κατάλληλη πληροφόρηση στην περίπτωση που η συµπεριφορά του παιδιού έχει
απασχολήσει την οµάδα στήριξης του σχολείου (παιδίατρο, ειδική παιδαγωγό,
ψυχολόγο).
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•

Εκδηλώσεις δηµόσιου ενδιαφέροντος θα γίνονται σε χρονικές περιόδους όταν και
όπου υπάρχει ανάγκη από την οµάδα να οργανωθούν. Υπάρχουν, όµως, κάποιες
εκδηλώσεις που είναι υποχρεωτικές από το Υπουργείο Παιδείας. Σε αυτές τις
εκδηλώσεις θα δοθεί ευκαιρία στα παιδιά να ευχαριστιούνται πρώτιστα τα ίδια µέσα
από εµπειρίες γεµάτες νόηµα. Στις εξωσχολικές δραστηριότητες τέτοιου τύπου τα
παιδιά θα φορούν τη στολή του σχολείου, για την απόκτηση της οποίας θα
ενηµερωθείτε τις επόµενες ηµέρες.

•

Είναι σηµαντικό να γνωρίζετε ότι το σχολείο δεν προβαίνει σε θρησκευτική κατήχηση,
σεβόµενο την ατοµικότητα του παιδιού, το θεµελιώδες δικαίωµα στη διαφορετικότητα
αλλά και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα της κάθε οικογένειας. Θρησκευτικά
ζητήµατα θα συζητούνται, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από τα παιδιά και µε τρόπο
που να µην προσβάλλει κανένα από τα µέλη της οµάδας.

•

Ο σεβασµός στη διαφορετικότητα, όποια µορφή κι αν έχει, είναι ένας από τους
βασικούς στόχους του σχολείου µας, καθώς η σύγχρονη παιδαγωγική το θεωρεί
µείζονος σηµασίας για την υποστήριξη της µαθησιακής και κοινωνικής εξέλιξης των
παιδιών αλλά και της παράλληλης ολόπλευρης προσωπικής τους ανάπτυξης.
Έχοντας αυτόν τον παιδαγωγικό στόχο θα προτρέπουµε τα παιδιά να ασχολούµαστε
ενεργά µε θέµατα διαφορετικότητας ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν αυτοεπίγνωση της
ιδιαιτερότητάς τους και ανεκτικότητα στην ιδιαιτερότητα του άλλου. Προτείνουµε να
ευαισθητοποιείστε και εσείς, όποτε παρουσιάζεται ευκαιρία από το σπίτι.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

Το γεύµα είναι µια σηµαντική κοινωνική και συντροφική στιγµή στην καθηµερινή ζωή.
Σύµφωνα µε το Υ.Π.Ε.Π.Θ (7/9/200-7, στην εγκύκλιο 32/209/97209/97290) στην ενότητα
«Γεύµα- Ξεκούραση- Χαλάρωση» αναφέρονται τα εξής: « … Η ώρα του γεύµατος δεν καλύπτει
µόνο βιολογικές ανάγκες αλλά έχει και παιδαγωγική αξία επειδή διευρύνει το πεδίο εµπειριών
και γνώσεων των παιδιών, τους δίνει την ευκαιρία να κατακτήσουν δεξιότητες, να αναπτύξουν
την αυτονοµία του, να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν και να µάθουν να
αυτοεξυπηρετούνται. »
Για να υπάρξει µια θετική προσέγγιση του φαγητού από τα παιδιά, είναι αναγκαία µια καλά
οργανωµένη προσέγγιση ώστε να δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον µε ερεθίσµατα, µια ευχάριστη
ατµόσφαιρα χωρίς άγχος και βιασύνη.
Απαραίτητα στοιχεία στην όλη διαδικασία είναι:
1. Τα ποιοτικά υλικά (βιολογικής καλλιέργειας και πάντα της εποχής).
2. Οι κανόνες µιας υγιεινής, µεσογειακής διατροφής.
3. Ο χώρος του γεύµατος, που πρέπει
• Να εµπνέει τα παιδιά (π. χ λειτουργική διάταξη και όµορφη εµφάνιση των
τραπεζιών, φωτεινός, οργανωµένη παρουσίαση του εβδοµαδιαίου
διατροφικού προγράµµατος στα παιδιά)
• Να πληροί όλους τους κανόνες υγιεινής (τόσο στην προπαρασκευή και το
σερβίρισµα όσο και µετά το γεύµα, το πλύσιµο των χεριών, των δοντιών,
«σιγύρισµα» της αίθουσας ώστε να φάνε στη συνέχεια τα άλλα παιδιά κ.λπ.).
4. Οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται και που έχουν παιδοκεντρική διάσταση
(σερβίτσια µε χρώµα, λειτουργικά για την ηλικία των παιδιών, ποιο κάθονται µε
ποιους, ποια πράγµατα µπορεί να αναλάβει το κάθε παιδί στην οµάδα του γεύµατος
κ.λπ.).
5. Το τελετουργικό (η διαδικασία που δίνει στα παιδιά την αίσθηση της ένταξής τους σε
µια οµάδα)
Μια καλή κοινοτική ζωή προϋποθέτει την αναγνώριση και τον σεβασµό των αναγκών
κάθε µέλους ξεχωριστά όσο και της οµάδας των (µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της).
Έτσι, σύµφωνα µε αυτήν την άποψη το γεύµα είναι ένα εξαιρετικό παράδειγµα της
δύσκολης διαδικασίας να συµβιβάζονται οι ανάγκες του ατόµου µε τις αντίστοιχες
ανάγκες της οµάδας στην οποία συµµετέχει π.χ συµβιβασµός ανάµεσα στη
βραδύτητα κάποιων παιδιών και την ταχύτητα κάποιων άλλων, τη λαιµαργία, και την
ανορεξία, την επιθυµία κάποιων παιδιών για δράση και άλλων για αδράνεια…
Άποψή µας είναι ότι τα παιδιά συνειδητοποιούν καλύτερα και σέβονται περισσότερο
τους κανόνες που είναι απαραίτητοι για µια επιτυχηµένη συµβίωση, όταν
αντιλαµβάνονται και συµµερίζονται τις πρακτικές και τα νοήµατα των διαφόρων
κοινωνικών καταστάσεων, γι’ αυτό για µας έχει νόηµα «οι κανόνες» και το
«τελετουργικό» στο γεύµα.
∆ιαδικασία: οι µαθητές, όταν έρθει η ώρα του φαγητού, αφού πλύνουν τα χέρια τους,
µπαίνουν στο χώρο της τραπεζαρίας και κάθονται στα τραπέζια τους (υπεύθυνος ο
εκπαιδευτικός σε κάθε τάξη). Στη συνέχεια δύο παιδιά από κάθε οµάδα
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αναλαµβάνουν να «βοηθήσουν» στην ετοιµασία του τραπεζιού (σερβίτσια,
χαρτοπετσέτες κλπ). Όλα τα παιδιά θα µάθουν έτσι να «ετοιµάζουν το τραπέζι». Ο
εκπαιδευτικός µοιράζεται µε τα παιδιά αυτές τις στιγµές χαλάρωσης κι επικοινωνίας,
µαθαίνει επιπλέον πτυχές της προσωπικότητας των µαθητών τους και προσπαθεί να
τους εµπνεύσει µε πρότυπα υγιεινής διατροφής και θετικής στάσης απέναντι στο
φαγητό (επικοινωνία µε λεκτικό και µη λεκτικό τρόπο).
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Περιµένουµε αφού τους διαβάσετε τους κανονισµούς να συζητήσουµε τις απόψεις σας στην
επόµενη συνάντησή µας, καθώς καθένας µας υιοθετεί και βιώνει διαφορετικά την ιδιότητα του
γονιού που σκύβει να αφουγκραστεί τις ανάγκες του παιδιού του. Εµείς είµαστε δίπλα σας
για να σας υποστηρίξουµε στο εξαιρετικά πολύπλοκο και απαιτητικό ρόλο σας ως
συνειδητοποιηµένους γονείς του σήµερα, µε το εξειδικευµένο προσωπικό µας και την
φιλοσοφία µας που στηρίζεται σε µια ολιστική προσέγγιση του παιδιού και της γνώσης.
Κλείνοντας, θα θέλαµε να µοιραστούµε µαζί σας ένα ποίηµα του Loris Malaguzzi, εµπνευστή
και δηµιουργού κάποιων από τις πλέον αναπτυξιακά κατάλληλες και επιτυχηµένες
παιδαγωγικές πρακτικές, που έγιναν γνωστές µέσα από το πρόγραµµα Reggio Emilia, το
οποίο λαµβάνει χώρα στην Ιταλία τα τελευταία τριάντα χρόνια. Στοιχεία του συγκεκριµένο
παιδαγωγικού µοντέλου έχουν υιοθετηθεί από πολλές χώρες της Ευρώπης και την Αµερική.
Πολλά στοιχεία του υιοθετούνται και από το σχολείο µας.

Η εκπαιδευτική οµάδα του τµήµατος Προσχολικής Αγωγής :
•
•
•
•
•
•

Τσερµίδου Λία, πτυχιούχος, Μaster Education σύµβουλος εκπαίδευσης προσχολικής
αγωγής.
Παπαδάκη Ευαγγελία, Νηπιαγωγός, ∆ιευθύντρια Τµήµατος Προσχολικής
Εκπαίδευσης και Αγωγής
Ντρούβα Βασιλική, Νηπιαγωγός
Λεονταρίδου Ευαγγελία, Βρεφονηπιοκόµος
∆ηµητρίου Μαρία, Νηπιαγωγός
Μπελίτσου Νατάσσα, ειδική παιδαγωγός, Υπεύθυνος Συµβουλευτικής στήριξης στους
γονείς
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ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ. ΟΙ ΕΚΑΤΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!
Το παιδί
αποτελείται από εκατό.
Το παιδί έχει εκατό γλώσσες,
εκατό χέρια,
εκατό σκέψεις,
εκατό τρόπους σκέψης,
παιχνιδιού, οµιλίας.
Εκατό, πάντα εκατό
τρόπους να ακούει,
να θαυµάζει, να αγαπά.
Εκατό χαρές
να τραγουδά και να καταλαβαίνει,
εκατό κόσµους,
να ανακαλύπτει,
εκατό κόσµους
να εφευρίσκει,
εκατό κόσµους
να ονειρεύεται.
Το παιδί έχει
εκατό γλώσσες
(και εκατό εκατό εκατό ακόµη),
αλλά του αποστερούν τις ενενήντα εννιά.
Το σχολείο και ο πολιτισµός
διαχωρίζουν το κεφάλι από το σώµα.
Λένε στο παιδί:
να σκέφτεται χωρίς τα χέρια,
να τα καταφέρνει χωρίς το κεφάλι,
να ακούει και να µη µιλάει,
να κατανοεί χωρίς να χαίρεται,
να αγαπά και να θαυµάζει
µόνο το Πάσχα και τα Χριστούγεννα.
Λένε στο παιδί
να ανακαλύψει τον κόσµο που ήδη υπάρχει,
και από τις εκατό κλέβουν τις ενενήντα εννιά.
Λένε στο παιδί
ότι η εργασία και το παιχνίδι,
η πραγµατικότητα και η φαντασίωση,
η επιστήµη και η φαντασία,
ο ουρανός και η γη,
η λογική και το όνειρο
είναι πράγµατα
που δεν πάνε µαζί.
Κι έτσι, λένε στο παιδί
ότι οι εκατό δεν υπάρχουν.
Το παιδί λέει:
Αποκλείεται. Οι εκατό υπάρχουν!
LORIS MALAGUZZI
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