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Τμήμα αγγλικών για παιδια 4 εΤών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ

1. Το μάθημα ξεκινά και τελειώνει ακριβώς την προβλεπόμενη ώρα, όχι νωρίτερα ή αργότερα. Για  
το λόγο αυτό παρακαλείστε να τηρείτε αυστηρά το ωράριο διότι δεν είναι δυνατή η παραλαβή 
παιδιού πριν την έναρξη του μαθήματος. Επιπλέον, τυχόν καθυστέρηση στην παράδοση δημιουργεί 
αναστάτωση κυρίως στο παιδί, αλλά και στη λειτουργία του προγράμματος, καθώς απαιτείται χρόνος 
για τον καθαρισμό της αίθουσας ανάμεσα στα μαθήματα.

2. Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η παραμονή των γονέων/κηδεμόνων στο χώρο έξω από την 
αίθουσα. Η παραμονή στο χώρο εμποδίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του μαθήματος καθώς γίνεται 
αντιληπτή από τους μαθητές και αποσπά την προσοχή τους από το μάθημα. Ο συγκεκριμένος χώρος 
άλλωστε αποτελεί χώρο αναμονής του Τμήματος Εγγραφών.

3. Σε περίπτωση που το παιδί σας το παραλαμβάνει άλλο άτομο εκτός από εσάς (π.χ. babysitter, παππούς 
/ γιαγιά) κατά τη λήξη του προγράμματος, θα πρέπει να προσκομίζει και να επιδεικνύει αστυνομική 
ταυτότητα. Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει προηγουμένως να έχετε 
ενημερώσει τη Γραμματεία Εγγραφών δίνοντας το ονοματεπώνυμο του ατόμου που παραλαμβάνει το 
παιδί. 

4. Τονίζεται ότι για την ενημέρωσή σας σχετικά με το μάθημα και το πρόγραμμα του Pre-K θα πρέπει 
να ελέγχετε σε εβδομαδιαία βάση το email σας  καθώς και την πλατφόρμα Blackboarb Ultra, 
χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που σας δόθηκαν μετά την εγγραφή σας.

5. Αν το παιδί αισθάνεται αδιάθετο, έχει βήχα ή εμφανίζει καταρροή και συνάχι, παρακαλείστε να μην το 
φέρνετε στο μάθημα. 

6. Σε περίπτωση απουσίας, δεν προβλέπεται αναπλήρωση του μαθήματος, ούτε αλλαγή σε ημέρα. 
Ωστόσο, το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο μάθημα θα είναι διαθέσιμο στην 
πλατφόρμα Blackboard Ultra. 

7. Υπενθυμίζεται ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν μαζί τους ένα παγούρι με νερό με σημειωμένο το όνομά 
τους (όχι ασφράγιστο μπουκάλι) και μια αλλαξιά ρούχα. 

8. Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την πρόοδο του παιδιού κατά τη διάρκεια της χρονιάς, μπορείτε 
να κλείσετε ραντεβού με τη δασκάλα του αντίστοιχου τμήματος. 

Welcome to

PRE-



1. Κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Παρακαλούμε  λαμβάνετε υπόψη σας ότι μερικά παιδιά έχουν 
περισσότερη άνεση σε ένα ξενόγλωσσο περιβάλλον.  Άλλα παιδιά μπορεί να χρειάζονται 
περισσότερο καιρό για να προσαρμοστούν. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Το να πιέζουμε 
τα παιδιά μπορεί να έχει μόνο αρνητικά αποτελέσματα.

2. Ο στόχος του τμήματος Αγγλικών για παιδιά προσχολικής ηλικίας 4 ετών είναι να προετοιμάσει 
και να εισαγάγει τα παιδιά στη διδασκαλία των Αγγλικών ως ξένη γλώσσα με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. Τα μαθήματα διεξάγονται σε ένα ευχάριστο περιβάλλον που όμως δεν αποτελεί 
χώρο αναψυχής (παιδότοπο). 

3. Το μάθημα γίνεται μέσα από διάφορες δραστηριότητες και περιλαμβάνει παιχνίδι, τραγούδι 
και χειροτεχνίες, φαντασία και εφευρετικότητα προκειμένου να ενθαρρύνουμε τη θέληση του 
παιδιού για μάθηση και να το βοηθήσουμε να αφομοιώσει αυτά που μαθαίνει.

4. Παρακαλείστε να υπενθυμίζετε στα παιδιά να είναι ευγενικά και να επιδεικνύουν σεβασμό 
προς τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους.

5. Παρακαλείστε να θυμίζετε στα παιδιά σας ότι δεν βάζουμε μαρκαδόρους ή άλλα αντικείμενα στο 
στόμα.  

6. Είναι πολύ βασικό το παιδί να φοράει άνετα ρούχα (αποφύγετε κουμπιά, ζώνες, καλσόν) και να 
έχει πάει τουαλέτα λίγο πριν την έναρξη του μαθήματος. Έτσι θα αποφεύγεται η διακοπή της 
φυσικής ροής του μαθήματος και η σπατάλη χρόνου για την επαναφορά. Επίσης, το παιδί θα 
πρέπει να αυτοεξυπηρετείται σε σχέση με την τουαλέτα.    

7. Παρακαλείστε να δένετε διπλά τα κορδόνια στα παπούτσια των παιδιών ώστε να αποφεύγονται 
ατυχήματα και χάσιμο χρόνου.

8. Κάθε παιδί, για λόγους υγιεινής, χρειάζεται να έχει στην τσάντα του χοντρούς μαρκαδόρους, 
κόλλα, ψαλίδι και λαδοπαστέλ με το όνομά του σημειωμένο σε όλα και να τα φέρνει σε κάθε 
μάθημα. 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΉΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉΣ ΉΛΙΚΙΑΣ 4 ΕΤΩΝ                      


