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4. ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ

4.1. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Στο ισχύον σήµερα νοµοθετικό πλαίσιο (Π.∆. 200/1998) προβλέπονται τα εξής:

Ίδρυση νηπιαγωγείων. Για να ιδρυθεί ένα νηπιαγωγείο απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η ύπαρξη ενός κατώτερου αριθµού νηπίων. Υποβάλλεται αρχικά το αίτηµα στη
∆ηµοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας και στη συνέχεια στο Υπουργείο Παιδείας το
οποίο αποφασίζει σχετικά.
Η κατάργηση, ο υποβιβασµός και η συγχώνευση νηπιαγωγείων γίνονται πάλι µε
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
Επωνυµία νηπιαγωγείων. Τα νηπιαγωγεία φέρουν την επωνυµία του δήµου ή της
κοινότητας, στα όρια των οποίων λειτουργούν. Όταν σε ένα δήµο ή κοινότητα λειτουργούν περισσότερα από ένα νηπιαγωγεία, η επωνυµία συµπληρώνεται µε αύξοντα αριθµό κατά τη σειρά της ίδρυσής τους.
Οι τύποι των νηπιαγωγείων. Τα νηπιαγωγεία είναι µονοθέσια και διθέσια. Μονοθέσια είναι εκείνα στα οποία φοιτούν από επτά (7) έως τριάντα (30) νήπια και διθέσια
εκείνα στα οποία φοιτούν από τριάντα ένα (31) έως εξήντα (60) νήπια. Ο αριθµός των
νηπίων κατά νηπιαγωγό µπορεί να µειώνεται µε υπουργικές αποφάσεις. Σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία προβλέπεται να λειτουργούν νηπιαγωγεία είτε ανεξάρτητα είτε
µέσα σε παιδικά κέντρα. Επίσης προβλέπεται να λειτουργούν διάφοροι τύποι νηπιαγωγείων, όπως κλασσικά, ολοήµερα, ειδικά, πειραµατικά.
Συστεγαζόµενα νηπιαγωγεία. Τα συστεγαζόµενα νηπιαγωγεία έχουν τη διοικητική
τους αυτοτέλεια και λειτουργούν µε τις ίδιες προϋποθέσεις, τα ίδια δικαιώµατα και τις
ίδιες υποχρεώσεις, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη σε ποιο ανήκει το διδακτήριο. Από τη
στιγµή που αρχίζει η συστέγαση. λειτουργούν όλα µε τις ίδιες συνθήκες ωραρίου εργασίας, χρησιµοποίησης γραφείων, αιθουσών, λοιπών χώρων και λαµβάνονται τα µέτρα
εκείνα που εξασφαλίζουν την ισοτιµία των νηπιαγωγείων και τη φοίτηση των νηπίων σε
ισοπληθή τµήµατα.
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4.2. Η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Σχολική Περιφέρεια. Κάθε δηµόσιο νηπιαγωγείο έχει δική του σχολική περιφέρεια και σ’ αυτό φοιτούν τα νήπια που διαµένουν στην περιφέρειά του. Σε δήµους ή
κοινότητες που λειτουργούν περισσότερα από ένα νηπιαγωγεία τη σχολική περιφέρεια
ορίζει ο αρµόδιος προϊστάµενος της ∆/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης, αφού λάβει υπόψη του την πρόταση της ∆ηµοτικής ή Κοινοτικής Επιτροπής Παιδείας και των προϊσταµένων των νηπιαγωγείων.
Τα συστεγαζόµενα νηπιαγωγεία έχουν ενιαία σχολική περιφέρεια και η κατανοµή
των νηπίων που εγγράφονται σ’ αυτά και όσων έρχονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους από άλλα νηπιαγωγεία γίνεται σε ισοπληθή τµήµατα, ανάλογα µε την οργανικότητα των νηπιαγωγείων. Εγγραφές νηπίων. Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται νήπια
που συµπληρώνουν τη νόµιµη ηλικία. Η προσκόµιση των δικαιολογητικών για εγγραφή
γίνεται από 1 µέχρι 15 Ιουνίου του προηγούµενου σχολικού έτους. Προσκόµιση δικαιολογητικών γίνεται και µετά την ηµεροµηνία αυτή, αν δεν έχει συµπληρωθεί ο προβλεπόµενος αριθµός νηπίων κατά τµήµα.
∆ικαιολογητικά εγγραφής. Για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο απαιτούνται: α. Πιστοποιητικό γέννησης ∆ήµου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία µητρώα ή δηµοτολόγια. β. Επίδειξη του βιβλιαρίου ή προσκόµιση άλλου στοιχείου, στο
οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόµενα εµβόλια και η οδοντολογική εξέταση. γ.
Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεµόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του/της προϊσταµένου/νης του νηπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου. δ. ∆ήλωση του γονέα ότι αναλαµβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση
και αποχώρηση του νηπίου.
Ηλικία εγγραφής: Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται για να φοιτήσουν δύο ηλικίες νηπίων. Η πρώτη ηλικία (νήπια) περιλαµβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 ∆εκεµβρίου του
έτους εγγραφής συµπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών. Η δεύτερη ηλικία (προνήπια)
περιλαµβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 ∆εκεµβρίου του έτους εγγραφής συµπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών
Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο. Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία µέχρι το 2007 ήταν
προαιρετική και προβλεπόταν στη νοµοθεσία να γίνεται σταδιακά υποχρεωτική κατά
περιοχές της χώρας που ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονοµικών
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Η υποχρεωτική προσχολική αγωγή για ένα έτος καθιερώθηκε το 2007 µε νοµοθετική
ρύθµιση µόνο για την ηλικία των παιδιών 5 ετών.
Σχολικό και διδακτικό έτος. Το σχολικό έτος των νηπιαγωγείων αρχίζει την 1η
Σεπτεµβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του επόµενου έτους.
Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει στις 21 Ιουνίου του επόµενου έτους. ∆ιακοπές, αργίες, εορταστικές εκδηλώσεις Τα νηπιαγωγεία δεν λειτουργούν
ορισµένες µέρες του χρόνου όπως στις εξής: Τα Σάββατα και τις Κυριακές, την 28η
Οκτωβρίου (Εθνική εορτή), Τη 17η Νοεµβρίου, από 24 ∆εκεµβρίου µέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων), την 30η Ιανουαρίου-εορτή των Τριών Ιεραρχών, την
Καθαρή ∆ευτέρα, την 25η Μαρτίου (Εθνική εορτή), από τη Μ. ∆ευτέρα µέχρι και την
Παρασκευή της ∆ικαινησίµου (διακοπές Πάσχα), την 1η Μαΐου, την εορτή του Αγίου
Πνεύµατος, από 22 Ιουνίου µέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές), την ηµέρα της
εορτής του Πολιούχου της έδρας του νηπιαγωγείου και της τοπικής εθνικής εορτής.
∆ιακοπές µαθηµάτων λόγω έκτακτων αναγκών. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες των νηπίων µπορούν να διακοπούν µέχρι δεκαπέντε εργάσιµες ηµέρες µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας για αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών και απρόβλεπτων καταστάσεων και γεγονότων ή του οικείου Νοµάρχη αν τα παραπάνω αφορούν µεµονωµένο
νοµό. ∆ιακοπή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων πέραν των 15 εργάσιµων ηµερών για τις
παραπάνω αιτίες, είτε αυτό αφορά τα νηπιαγωγεία µιας περιοχής είτε ολόκληρης της
χώρας, γίνεται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο τα νηπιαγωγεία δεν λειτουργήσουν για διάστηµα µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών, µπορεί να παραταθεί για
αντίστοιχο ή µικρότερο χρονικό διάστηµα το διδακτικό έτος, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.

4.3. ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Το Ολοήµερο Νηπιαγωγείο είναι ένας καινοτόµος θεσµός στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα ο οποίος θεσπίστηκε, µε το Ν. 2525/1997, άρθρο 3 (ΦΕΚ 118, τ. Α').
Σκοπός του Ολοήµερου Νηπιαγωγείου είναι η αναβάθµιση της προσχολικής εκπαίδευσης, η ολόπλευρη, αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών ηλικίας 4-6 ετών
στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, η ολοκληρωµένη
προετοιµασία των νηπίων για το δηµοτικό σχολείο, η ενίσχυση του ρόλου της κρατικής
µέριµνας µε στόχο τη µείωση των µορφωτικών και κοινωνικών διακρίσεων και η εξυ-

4
πηρέτηση των εργαζόµενων γονέων.
Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται µέσα στα πλαίσια των οργανωµένων και αυθόρµητων δραστηριοτήτων, όπως αυτές ορίζονται από τα ισχύοντα Προγράµµατα Σπουδών
του Νηπιαγωγείου, τα οποία βοηθούν τα νήπια να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά, νοητικά και κοινωνικά, στο πλαίσιο του ενιαίου σχεδιασµού της εκπαίδευσης.
Ειδικότερα στις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας για το Ολοήµερο Νηπιαγωγείο οι οποίες δηµοσιοποιήθηκαν µε ενηµερωτικά έντυπα και φυλλάδια προβλέπεται ότι
µε το νέο τύπο σχολείου το Ολοήµερο:
«Παρέχεται περισσότερος χρόνος για εξατοµικευµένη εκπαίδευση και για ένα πρόγραµµα πιο κατάλληλο αναπτυξιακά.
Υπάρχει περισσότερος χρόνος, ώστε να αναπτύξουν τα παιδιά µια θετική αυτοεικόνα και περισσότερο σεβασµό για τον εαυτό τους και για τους άλλους. Οι χρονικές φάσεις για µαθησιακές εµπειρίες είναι µεγαλύτερες, και πραγµατοποιούνται σε πιο ξεκούραστη ατµόσφαιρα. Υπάρχει περισσότερος χρόνος για την παιδαγωγό να παρατηρεί και
να ανακαλύπτει τις ατοµικές ανάγκες των παιδιών, αλλά και να δείχνει µεγαλύτερη
προσοχή στο καθένα χωριστά. Επίσης, παρέχεται περισσότερος χρόνος για την αντιµετώπιση ατοµικών προβληµάτων, καθώς και των ιδιαιτεροτήτων των δίγλωσσων, των
παιδιών µε ειδικές ανάγκες κ.ά Υπάρχει µεγαλύτερη ευλυγισία στο πρόγραµµα και παρέχεται περισσότερος χρόνος για παιχνίδι, συζητήσεις, εξερευνήσεις, ανακαλύψεις,
πρακτική στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη λήψη αποφάσεων, καθώς και για δραστηριότητες που συνήθως δεν αναπτύσσονται αρκετά στο κλασικό πρόγραµµα (π.χ. εκπαιδευτικοί περίπατοι, µαγειρική, δραµατοποίηση ή κουκλοθέατρο). ∆ίδονται περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά, ώστε να αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις µε τα άλλα παιδιά ή
τις παιδαγωγούς. Παρέχεται επιπλέον χρόνος στα παιδιά να µιλούν για τις εµπειρίες
τους, να επιλύουν προβλήµατα και να σκέφτονται κριτικά.
Υπάρχει µεγαλύτερη εξισορρόπηση µεταξύ των δραστηριοτήτων που προτείνονται
από την παιδαγωγό και αυτών που ξεκινούν από τα παιδιά. Υπάρχει καλύτερη σύνδεση
των δραστηριοτήτων και µείωση των µεταβατικών φάσεων.
Παρέχεται περισσότερος χρόνος κατά τη διάρκεια του γεύµατος, ώστε να συζητήσουν για την υγιεινή διατροφή, για καλές συνήθειες όσον αφορά το φαγητό, να πάρουν
διάφορους ρόλους κ.ά Το πρόγραµµα και το περιβάλλον είναι πιο σταθερά για τα παιδιά, τα οποία αναγκαστικά θα πήγαιναν σε άλλο µέρος ή κέντρο, στο οποίο θα τα φρόντιζαν άλλοι, µέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς τους. Προσφέρεται περισσότερος χρόνος στην παιδαγωγό να γνωρίσει καλύτερα τους γονείς και να έχει τη δυνατότητα να
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συνεργάζεται µαζί τους. Η ηµέρα κυλάει µε λιγότερο άγχος για τα παιδιά και τις παιδαγωγούς, λόγω της άνεσης που παρέχει το ολοήµερο πρόγραµµα».
Θέµατα λειτουργίας-Εγγραφές νηπίων. Στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο γράφονται
για να φοιτήσουν νήπια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου που έχουν την νόµιµη ηλικία και οι γονείς τους επιθυµούν να τα εγγράψουν να φοιτήσουν. Για την οργάνωση της λειτουργίας των Ολοήµερων Νηπιαγωγείων που αποτελεί υποχρέωση των
οργάνων της διοίκησης της εκπαίδευσης καθώς και του διδακτικού προσωπικού των
σχολικών µονάδων η όλη προσπάθεια επικεντρώνεται στην οργάνωση του προγράµµατος και στη φροντίδα για την ικανοποίηση των αιτηµάτων για φοίτηση όλων των νηπίων στο ολοήµερο νηπιαγωγείο. Στα νηπιαγωγεία δέχονται όλες τις αιτήσεις των γονέων
για φοίτηση νηπίων στο ολοήµερο πρόγραµµα και εάν υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις
για φοίτηση το θέµα ρυθµίζεται µε κατανοµή των νηπίων σε γειτονικά νηπιαγωγεία. Σε
ένα Νηπιαγωγείο µπορεί να παρέχεται ολοήµερο πρόγραµµα σε όλα τα τµήµατα είτε να
παρέχεται σε ένα τµήµα ολοήµερο πρόγραµµα και σε άλλο τµήµα κλασικό πρόγραµµα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του Ολοήµερου Νηπιαγωγείου
είναι η εφαρµογή ενιαίου εκπαιδευτικού προγράµµατος, η αρµονική συνεργασία των
νηπιαγωγών και η διαµόρφωση του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίµατος και συνθηκών
για οκτάωρη παραµονή των παιδιών στο χώρο του σχολείου.
Εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι θέσεις των νηπιαγωγών στα νηπιαγωγεία είναι ενιαίες, χωρίς να γίνεται διάκριση σε θέσεις για πρωινό ή απογευµατινό ωράριο, για
κλασικό ή ολοήµερο πρόγραµµα και κατά συνέπεια όλες/οι οι νηπιαγωγοί έχουν τα ίδια
δικαιώµατα στη επιλογή των προγραµµάτων.
Η κατανοµή του εκπαιδευτικού προσωπικού για το κλασικό και το ολοήµερο πρόγραµµα γίνεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς µε εισήγηση της προϊσταµένης του νηπιαγωγείου και απόφαση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων.
Κάθε τµήµα ολοήµερου προγράµµατος στελεχώνεται από δύο νηπιαγωγούς για την
εφαρµογή του ενιαίου εκπαιδευτικού προγράµµατος. Οι νηπιαγωγοί που αναλαµβάνουν
το ολοήµερο πρόγραµµα ακολουθούν εναλλασσόµενο ωράριο, η δε συχνότητα εναλλαγής στο ωράριο, για παιδαγωγικούς λόγους, δεν µπορεί να είναι µικρότερη από µια
βδοµάδα ούτε µεγαλύτερη από ένα µήνα. Το Πρόγραµµα του Ολοήµερου Νηπιαγωγείου. Το πρόγραµµα του Ολοήµερου Νηπιαγωγείου ορίζεται µε την αριθµ. 51700/21-52002 Υπουργική Απόφαση,( ΦΕΚ 679 τ. Β') στην οποία τονίζεται ότι «το περιεχόµενο
του εκπαιδευτικού προγράµµατος (πρόγραµµα σπουδών) ορίζεται από τα ισχύοντα προγράµµατα Σπουδών του Νηπιαγωγείου». Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Ολοήµερου
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Νηπιαγωγείου εφαρµόζεται από 08.00π.µ. µέχρι 15.45 µ.µ. και κατανέµεται στις δύο
νηπιαγωγούς που αναλαµβάνουν το ολοήµερο πρόγραµµα ως εξής: ∆ιδακτικός χρόνος
που καλύπτει η 1η νηπιαγωγός : 08.00 - 12.00. ∆ιδακτικός χρόνος που καλύπτει η 2η
νηπιαγωγός : 11.45 - 15.45. Χρόνος κοινής παραµονής και συνεργασίας νηπιαγωγών :
11. 45 - 12.00
Το ηµερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι ενιαίο και προγραµµατίζεται από κοινού από τις δύο νηπιαγωγούς του τµήµατος. Οι δραστηριότητες του προγράµµατος αυθόρµητες και οργανωµένες, πραγµατοποιούνται σε όλη τη διάρκεια παραµονής των
παιδιών στο Νηπιαγωγείο και µπορεί να έχουν συνέχεια και συνάφεια από την µια ηµέρα στην άλλη. Η ενεργητική συµµετοχή των παιδιών είναι απαραίτητη για την υλοποίηση όσων ορίζονται από τα ισχύοντα Προγράµµατα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Στο
ηµερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα κάποια σηµεία του προγράµµατος, ορίζονται σταθερά και συγκεκριµενοποιούνται χρονικά µε ευθύνη των νηπιαγωγών ύστερα από συνεργασία µε την Σχολική Σύµβουλο Προσχολικής Αγωγής και αυτά είναι τα ακόλουθα:
Η προσέλευση και αποχώρηση των νηπίων µε την έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού
προγράµµατος αντίστοιχα, το πρόγευµα, γεύµα, τα διαλείµµατα, ο χρόνος ανάπαυσης.
Η ώρα έναρξης και λήξης του εκπαιδευτικού προγράµµατος, ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες, είναι δυνατό να τροποποιείται, µε απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), χωρίς να µεταβάλλεται η χρονική διάρκειά του. Το
πρόγραµµα του ολοήµερου νηπιαγωγείου σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις που δίνει το
Υπουργείο Παιδείας, πρέπει: να αποτελείται από ένα συνδυασµό περιεχοµένων που
κρίνονται απαραίτητα για την κατάρτιση των παιδιών και ένα µεγάλο µέρος που στηρίζεται στα βιώµατα των νηπίων, να έχει ως βάση του το παιχνίδι, το οποίο αποτελεί τον
σηµαντικότερο τρόπο µάθησης στην προσχολική ηλικία, να στοχεύει στην ολόπλευρη
ανάπτυξη των παιδιών, να ανταποκρίνεται στις συνθήκες του περιβάλλοντος της τάξης
και να ταιριάζει στα συγκεκριµένα παιδιά, στα οποία πρόκειται να εφαρµοστεί (ατοµικές διαφορές, επίπεδο ωρίµανσης, ενδιαφέροντα, ανάγκες, εµπειρίες, διαφορές στο κοινωνικοπολιτισµικό περιβάλλον), η αξιολόγησή του να γίνεται ανάλογα µε τους στόχους
και το περιεχόµενό του και οι παιδαγωγοί που το εφαρµόζουν να συνεργάζονται όσο το
δυνατόν περισσότερο µεταξύ τους για τον προγραµµατισµό, την υλοποίηση και την αξιολόγησή του στον καλύτερο δυνατό βαθµό.
Επίσης προβλέπεται το πρόγραµµα να είναι ευέλικτο, ευπροσάρµοστο, εύπλαστο
και να «αναδύεται» από τα νήπια. ∆εν έχει νόηµα, επισηµαίνεται στις εγκυκλίους του
Υπουργείου, ένα πρόγραµµα «προκατασκευασµένο» από την νηπιαγωγό που περιέχει
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συγκεκριµένη ύλη η οποία πρέπει να «καλυφθεί».
Η διάρκεια και το είδος των δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται εναρµονίζονται µε την ηλικία των παιδιών διότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν για µεγάλα χρονικά διαστήµατα σε µια δραστηριότητα. Για να µειώνονται
τα σηµάδια κούρασης, αδιαφορίας και διάσπασης της προσοχής των νηπίων προτείνεται για το ολοήµερο νηπιαγωγείο να υπάρχει εναλλαγή, ποικιλία και ισορροπία ανάµεσα σε δραστηριότητες και να υπάρχουν δραστηριότητες: α) οµαδικές, σε µικρές οµάδες
και ατοµικές, β) αυθόρµητες και οργανωµένες, γ) εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, δ)
στατικές και κινητικές και ε) που προγραµµατίζουν οι παιδαγωγοί και που ξεκινούν από
τα νήπια.
Η επιτυχία της δουλειάς στο ολοήµερο νηπιαγωγείο στηρίζεται στη συνεργασία των
δύο νηπιαγωγών του τµήµατος, στην ενιαία γραµµή δράσης τους, στη συνέχεια και στη
συνάφεια του προγράµµατος. Για το λόγο αυτό θεωρείται σκόπιµο να µη χωρίζεται η
δουλειά της ηµέρας σε δύο µέρη, πρωί και απόγευµα, αλλά να είναι ενιαία και οι απογευµατινές δραστηριότητες να αποτελούν συνέχεια και εξέλιξη των πρωινών δραστηριοτήτων. Οι δύο νηπιαγωγοί σε τακτά χρονικά διαστήµατα (π.χ. ανά εβδοµάδα) συνεργάζονται για να αξιολογήσουν την εργασία της προηγούµενης εβδοµάδας και να προγραµµατίσουν αυτή της επόµενης.
Γεύµα. Στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο προβλέπεται χρόνος για το γεύµα των παιδιών,
που ετοιµάζουν οι γονείς από το σπίτι. Η ώρα του γεύµατος δεν καλύπτει µόνο βιολογικές ανάγκες, αλλά έχει και παιδαγωγική αξία. Κατά τη διάρκειά του, προσφέρονται ευκαιρίες στα παιδιά να µάθουν να αυτοεξυπηρετούνται, να αναπτύξουν την αυτονοµία
τους, να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, να αποκτήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες, αλλά και να κατακτήσουν διάφορες δεξιότητες καθώς συµµετέχουν ενεργητικά
σε όλη τη διαδικασία. Θεωρείται σηµαντικό να δίνεται στα νήπια ο απαιτούµενος χρόνος ώστε να γευµατίζουν, ήρεµα, αργά, χωρίς θόρυβο, συνωστισµό και βιασύνη, που
είναι σοβαρές αιτίες κόπωσης. Η ώρα του µεσηµεριανού φαγητού έχει ιδιαίτερη σηµασία διότι µολονότι αποτελεί µια δραστηριότητα ρουτίνας, έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα,
επειδή διευρύνει το πεδίο εµπειριών και γνώσεων των παιδιών. Θεωρείται απαραίτητο
να έχουν τα παιδιά πρόγευµα και κανονικό γεύµα που θα ετοιµάζεται από το σπίτι.
Τα γεύµατα αυτά εντάσσονται µέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι ώρες αυτές µπορούν να αποτελέσουν µια ευχάριστη και δηµιουργική φάση του προγράµµατος.
Και αυτό διότι οι ώρες αυτές δεν καλύπτουν µόνο βιολογικές ανάγκες των παιδιών αλλά έχουν και συγχρόνως παιδαγωγική αξία, διότι, όπως ήδη αναφέρθηκε, δίνουν στα
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παιδιά την ευκαιρία να κατακτήσουν δεξιότητες, να αναπτύξουν την αυτονοµία τους, να
επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν και να µάθουν να αυτοεξυπηρετούνται.
Ξεκούραση-Χαλάρωση. Στο ολοήµερο πρόγραµµα προβλέπεται επίσης, χρόνος
για την ξεκούραση των νηπίων µετά το γεύµα σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους. Οι
νηπιαγωγοί δηµιουργούν ευνοϊκές συνθήκες ξεκούρασης και χαλάρωσης, στον ειδικά
διαµορφωµένο χώρο, ο οποίος ονοµάζεται «γωνιά ξεκούρασης».
Η γωνιά ξεκούρασης δηµιουργείται σε κατάλληλο σηµείο της αίθουσας, αν είναι
δυνατόν µακριά από θόρυβο, µε χαµηλό φωτισµό. Αποτελεί ένα χώρο ευχάριστο και
οικείο, στον οποίο τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια και ζεστασιά. Παράλληλα µε την «γωνιά ξεκούρασης», κατά την ώρα της ανάπαυσης, µπορεί να χρησιµοποιείται συµπληρωµατικά η γωνιά της βιβλιοθήκης, ακόµη και το κουκλόσπιτο, για την περίπτωση που
κάποια παιδιά έχουν ανάγκη από περισσότερη ησυχία ή και αποµόνωση. Βασικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην οργάνωση της γωνιάς είναι να νιώθουν τα
παιδιά όµορφα, ευχάριστα, οικεία και να εξασφαλίζονται οι κανόνες υγιεινής.
Η χρονική περίοδος της ξεκούρασης και χαλάρωσης προσδιορίζεται από τις νηπιαγωγούς του τµήµατος, µε κριτήριο τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των παιδιών του
συγκεκριµένου νηπιαγωγείου, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 30 λεπτά της ώρας µετά το µεσηµεριανό γεύµα. Συνεργασία µε άλλους φορείς. Με ευθύνη των προϊσταµένων των νηπιαγωγείων προτείνεται ανά τρίµηνο να γίνεται ενηµέρωση των γονέων για το πρόγραµµα και τους στόχους του ολοήµερου µε την πραγµατοποίηση σχετικών συγκεντρώσεων.
Θέµατα υποδοµών. Η Προϊσταµένη του νηπιαγωγείου σε συνεργασία µε τις άλλες
νηπιαγωγούς θα ορίσει την καταλληλότερη αίθουσα του νηπιαγωγείου ως χώρο που θα
φιλοξενηθεί το τµήµα ή τα τµήµατα του ολοήµερου προγράµµατος.
Όπου κρίνεται απαραίτητο χρησιµοποιούνται και οι χώροι του κλασικού τµήµατος
µετά την λήξη του κλασικού προγράµµατος, ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες παραµονής παιδιών στο νηπιαγωγείο. Το εποπτικό υλικό που διαθέτουν
τα νηπιαγωγεία αξιοποιείται από το σύνολο του διδακτικού προσωπικού, χωρίς να γίνεται διάκριση αν αυτό ανήκει στο κλασικό ή στο ολοήµερο τµήµα.
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