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•

Στο χειμερινό εξάμηνο, οι φοιτήτριες/τές συνεννοούνται μεταξύ τους και κάνουν από κοινού ένα
τηλεφώνημα (κατά προτίμηση 8.30-9.00 π.μ.) στο νηπιαγωγείο, όπου θα υλοποιήσουν την πρακτική τους
άσκηση, για να λάβουν κάποιες πληροφορίες (π.χ. αριθμός μαθητών), να ενημερώσουν τις νηπιαγωγούς της
τάξης για τα στοιχεία τους και για την πρώτη ημέρα επίσκεψης. Το τηλεφώνημα ενημέρωσης στις/στους
νηπιαγωγούς γίνεται κατά την εβδομάδα που προηγείται των επισκέψεων.

•

Σε κάθε επίσκεψη στα Νηπιαγωγεία, οι φοιτήτριες/τές έχουν μαζί τους τη φοιτητική τους ταυτότητα ή
έγγραφο ταυτοπροσωπίας, το πιστοποιητικό υγείας ή την αντίστοιχη βεβαίωση που απαιτείται για τον
έλεγχο διασποράς covid, φορούν σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος τις μάσκες που προβλέπονται από
την σχετική ΚΥΑ και διαθέτουν για προσωπική τους χρήση αντισηπτικό διάλυμα (ΦΕΚ 849/7-4-2014/τ. Β΄).
Επίσης έχουν έναν φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα έντυπα που διαθέτουν μέχρι εκείνη τη στιγμή
(παρουσιολόγιο, έντυπο δραστηριότητας, έντυπα ημερήσιων προγραμμάτων), είτε διδάσκουν εκείνη τη
μέρα, είτε όχι. Κάθε φορά που υλοποιούν δραστηριότητες, οι φοιτήτριες/τές υποχρεούνται να δείξουν στη
νηπιαγωγό το έντυπο σχεδιασμού. Το παρουσιολόγιο υπογράφεται κάθε μέρα, αλλά σφραγίζεται από
τη/τον νηπιαγωγό/προϊσταμένη/νο του τμήματος, όταν ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις της πρακτικής.

•

Οι φοιτήτριες/τές υποχρεούνται να τηρούν το ωράριο της πρωινής λειτουργίας του νηπιαγωγείου
(προσέλευση 8.15 και αποχώρηση 13.00). Θα ήταν κατάλληλη η συνεννόηση ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και
φοιτητές/τριες ώστε να προσέρχονται/αποχωρούν λίγα λεπτά νωρίτερα/αργότερα από την ώρα
προσέλευσης/αποχώρησης γονέων/νηπίων προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός. Στο νηπιαγωγείο
δεν υπάρχει διάλειμμα για τους ενήλικες αφού διαρκώς διευκολύνουν τα παιδιά ή/και ασχολούνται με την
εκπαίδευσή τους. Αντίστοιχα και οι φοιτητές/τριες φροντίζουν να διευκολύνουν τα παιδιά σε όλο το ωράριο.

•

Κατά την πρώτη ημέρα προσέλευσης στο σχολείο (και στα δύο εξάμηνα) ενημερώνονται οι νηπιαγωγοί για το
ή τα θέματα που θα προσεγγιστούν και για τα στοιχεία επικοινωνίας των φοιτητριών/τών (οπωσδήποτε
αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας).

•

Οι φοιτήτριες/τές επισκέπτονται σε ζεύγη τις τάξεις για τις ημέρες που έχουν ανακοινωθεί. Κάθε φορά
υλοποιούν εναλλάξ διδασκαλία (εκτός διαφορετικής συνεννόησης), βοηθώντας και διευκολύνοντας το
ζευγάρι τους ή/και τη/τον νηπιαγωγό της τάξης, όταν δεν έχουν διδασκαλία.

•

Τα ημερήσια προγράμματα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται περιλαμβάνουν δραστηριότητες που
καλύπτουν το σύνολο των διδακτικών ωρών υλοποίησης οργανωμένων δραστηριοτήτων (3 διδακτικές
ώρες). Οι δύο φοιτήτριες/τές, για τις ημέρες υλοποίησης των ημερήσιων προγραμμάτων αναλαμβάνουν την
τάξη σε όλο το ωράριο πρωινής λειτουργίας, σε συνεννόηση και με τη νηπιαγωγό της τάξης, η οποία καθώς
έχει την ευθύνη της τάξης και των μαθητών παραμένει πάντοτε μαζί με τις/τους φοιτήτριες/τές και τους
μαθητές, διευκολύνοντας, αν υπάρξει ανάγκη. Σε περίπτωση που η/ο νηπιαγωγός ζητήσει την διακοπή του
προγράμματος των φοιτητών/τριών για λόγους υλοποίησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων ή των Αγγλικών οι
φοιτητές/τριες θα ακολουθήσουν τη σύσταση της/του νηπιαγωγού και θα διευκολύνουν το έργο της/του.

•

Οι ημερομηνίες επίσκεψης στα σχολεία προκαθορίζονται και δεν δύνανται να αλλάξουν. Σπανίως και μόνο
αν προκύψει έκτακτος και σημαντικός λόγος αδυναμίας παρουσίας του/της φοιτητή/τριας, τότε
ενημερώνεται άμεσα το σχολείο και η διδάσκουσα στο εργαστήριο. Η νηπιαγωγός προτείνει την ημέρα
αναπλήρωσης και στη συνέχεια ενημερώνεται από τους φοιτητές/τριες και η διδάσκουσα.

•

Όταν η ημέρα επίσκεψης των φοιτητριών/τών στο σχολείο συμπίπτει με κάποια μετακίνηση των μαθητών
του σχολείου (π.χ. εκδρομή) ή με περίσταση μη λειτουργίας του σχολείου (π.χ. εκλογές του συλλόγου), τότε η
ημέρα πρακτικής μεταφέρεται, κατόπιν συνεννόησης με τη/τον νηπιαγωγό. Οι φοιτήτριες/τές δεν
συμμετέχουν σε οποιαδήποτε μετακίνηση των μαθητών.

•

Δεν επιτρέπεται η φωτογράφηση των παιδιών στο νηπιαγωγείο από τους/τις φοιτητές/τριες (ακόμα και με
κάλυψη του προσώπου τους). Συνίσταται η φωτογράφηση των έργων ή υλικών/κατασκευών που αφορούν ή
έχουν παραχθεί από τη διδασκαλία και η υποβολή τους ως συνοδευτικό υλικό των εντύπων καταγραφής
δραστηριοτήτων.

