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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο των γνώσεων, δε-

ξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες πρέπει να αποκτηθούν από τους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της 

πρακτικής άσκησης - µαθητείας στα δύο έτη των σπουδών τους και η κατ’ έτος χρονική ταξινόµησή τους 

σύµφωνα µε τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών της ειδικότητάς τους. 

Το παρόν σχέδιο προδιαγραφών αποτελεί αρχική προσέγγιση για την πρακτική - µαθητεία των µαθητών. Η 

τελική του διαµόρφωση θα προκύψει από τη συνεργασία των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο πρόγραµ-

µα και των επαγγελµατικών τους οργανώσεων µε βάση και τις σχετικές τους προτάσεις. 

Οι χώροι µαθητείας διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση. Το περιεχόµενο της πρακτικής άσκησης (οι 

τοµείς δραστηριοτήτων / µαθησιακοί στόχοι) είναι κοινό για όλες τις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση στην οποία 

πραγµατοποιείται η πρακτική άσκηση είναι αυτή η οποία καθορίζει τη σειρά, τη χρονική διάρκεια και τον τό-

πο εκπαίδευσης στον οποίο θα υλοποιείται για κάθε χρόνο µαθητείας η κάθε δραστηριότητα. 

 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ο/η κάτοχος του πτυχίου της ειδικότητας “Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκοµίας” είναι άτοµο που έχει πιστο-

ποιηµένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατικές στάσεις που το καθιστούν ικανό να εργασθεί: 

� ως υπάλληλος σε: 

� βρεφονηπιακούς σταθµούς (δηµόσιους, δηµοτικούς και ιδιωτικούς), 

� κέντρα υποδοχής και διαµονής βρεφών και νηπίων (στο κέντρο βρεφών «Μητέρα», τα χωριά SOS 

κ.ά.), 

� κέντρα οικογενειακού προγραµµατισµού, 

� παιδότοπους και κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης, 

� κατασκηνώσεις. 

� ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, αναλαµβάνοντας τη φροντίδα και αγωγή βρεφών και παιδιών στο σπίτι. 

Ο/η Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκοµίας ασχολείται µε τη φροντίδα και τη διαπαιδαγώγηση παιδιών προ-

σχολικής ηλικίας και µε την καθοδήγηση και συνεργασία βρεφονηπιοκόµων ή νηπιαγωγών µπορεί να εκτε-

λεί τις παρακάτω επαγγελµατικές δραστηριότητες: 

� Μεριµνά για την ψυχοσωµατική υγεία, την ψυχοσωµατική εξέλιξη, τη διαπαιδαγώγηση και την κοινωνι-

κοποίηση βρεφών και νηπίων, παιδιών δηλαδή ηλικίας 0-6 ετών. Τους προσφέρει αγωγή, ψυχαγωγία 

φροντίδα (φαγητό, καθαριότητα ), σύµφωνα µε τις αρχές της βρεφοκοµίας και της παιδαγωγικής. 

� Συµβάλλει στην υλοποίηση του ηµερήσιου προγράµµατος που ακολουθείται στο χώρο εργασίας του, το 

οποίο περιλαµβάνει µια σειρά από δραστηριότητες που βοηθούν το παιδί να αποκτήσει γνώσεις και ε-

µπειρίες, να αναπτύξει ευαισθησία, φαντασία, αισθητική, δηµιουργική ικανότητα έκφρασης, παρατηρη-

τικότητα και αυτονοµία και γενικά να διευρύνει τον εσωτερικό του κόσµο, να ωριµάσει συναισθηµατικά 

και ψυχοκινητικά. 

� Φροντίζει µε κατάλληλη προσέγγιση για τη συµµετοχή στις δραστηριότητες όλων ανεξαιρέτως των παι-

διών και γενικά για τη δηµιουργία ατµόσφαιρας στοργής, αποδοχής, ασφάλειας και χαράς. 

� Παρατηρεί τις αντιδράσεις των παιδιών και επισηµαίνει αλλαγές ή παθολογικά συµπτώµατα, ενηµερώ-

νει σχετικά τον/ την υπεύθυνο/η βρεφονηπιοκόµο ή νηπιαγωγό και µε την έγκριση του/της τους γονείς 

και τους ειδικούς (γιατρό, ψυχολόγο κ.ά.). 

� Εφαρµόζει πιστά όλα τα απαραίτητα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνεται για κάθε αµέλεια ή 

παράλειψη που µπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών. 

� Συντάσσει εκθέσεις προς τους προϊσταµένους του/της και ενηµερώνει βιβλία που προβλέπονται από 

τους κανονισµούς για θέµατα που αφορούν στα παιδιά και γενικά στη λειτουργία του χώρου εργασίας 

του/της. 

� Αναπληρώνει τον/την βρεφονηπιοκόµο/νηπιαγωγό όταν απουσιάζει. 
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ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά 

τη διάρκεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα. 
 

ΓΝΩΣΕΙΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 
Γνωστικό αντικείµενο: 

Καθηµερινές πρακτικές υποδο-

χής, διαµονής και αποχώρησης 

βρεφών και νηπίων 

� Υποδοχή των βρεφών και 

των νηπίων 

� Ατοµική καθαριότητα των 

παιδιών 

� ∆ιατροφή (πρόγευµα, µεσηµ-

βρινό γεύµα, απογευµατινό) 

� Ανάπαυση βρεφών και νηπί-

ων 

� Αναχώρηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Υποδέχονται και παραλαµβά-

νουν τα βρέφη και νήπια (από 

τα σχολικά λεωφορεία ή τους 

γονείς). 

� Τακτοποιούν τα ατοµικά τους 

είδη. 

� Ελέγχουν την προσέλευσή 

τους (παρουσίες- απουσίες). 

� Επιλαµβάνονται της ατοµικής 

καθαριότητας των βρεφών και 

των νηπίων. 

� Φροντίζουν τη διατροφή τους 

(πρόγευµα, µεσηµεριανό γεύ-

µα, απογευµατινό) και συγκε-

κριµένα: 

� Ταΐζουν τα βρέφη. 

� Προετοιµάζουν τα γεύµα-

τα (στρώσιµο τραπεζιού, 

διανοµή, συγκέντρωση 

σκευών, τακτοποίηση του 

χώρου) µε συµµετοχή των 

ίδιων των παιδιών που 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέ-

τησης,, επικοινωνίας κ.ά. 

και στην απόκτηση σω-

στών τρόπων και συνη-

θειών. 

� Φροντίζουν για την ανάπαυση 

βρεφών και νηπίων (οργάνω-

ση περιβάλλοντος και προε-

τοιµασία του χώρου και των 

παιδιών). 

� Απασχολούν τα παιδιά, που 

για οποιονδήποτε λόγο δεν 

αναπαύονται, µε επιτραπέζια - 

παιδαγωγικά παιγνίδια ή στις 

διάφορες παιδαγωγικές γω-

νιές. 

� Ετοιµάζουν τα βρέφη και νή-

πια για την αναχώρησή τους. 

� Τα παραδίδουν στη συνοδό 

του σχολικού λεωφορείου ή 

στους γονείς τους. 

� Ενηµερώνουν τους γονείς για 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Βρεφοκοµία - Φροντίδα και α-

γωγή βρεφών ηλικίας έως τριών 

(3) ετών 
� Αναφέρουν τις βασικές αρχές 

της βρεφοκοµίας και τον ρόλο 

του ενήλικα που ασχολείται 

µε το βρέφος είτε στο σπίτι εί-

τε στο βρεφονηπιακό σταθµό. 

� Περιγράφουν τα στάδια της 

φυσιολογικής σωµατικής και 

ψυχοσυναισθηµατικής ανά-

πτυξης του βρέφους και χα-

ρακτηριστικά τους. 

� Περιγράφουν πρακτικές και 

φροντίδες που αφορούν: 

� στη σωµατική υγιεινή του 

νεογέννητου και του βρέ-

φους,, 

� στη διατροφή τους, 

� στο περιβάλλον (υγιεινή, 

κατάλληλες περιβαλλο-

ντικές συνθήκες και επί-

πλωση του χώρου που φι-

λοξενείται το νεογέννητο 

και το βρέφος), 

� στον κατάλληλο ατοµικό 

ρουχισµό τους, 

� στα αξεσουάρ ύπνου, δια-

τροφής, και υγιεινής, βά-

σει παιδαγωγικών αντι-

λήψεων. 

� Σκιαγραφούν το περιεχόµενο 

αγωγής και εκπαίδευσης στην 

διάρκεια του πρώτου, δεύτε-

ρου και τρίτου χρόνου, και τα 

χαρακτηριστικά των συναι-

σθηµατικών αναγκών και της 

νοητικής τους εξέλιξης. 

� Αναφέρουν ατυχήµατα της 

βρεφικής ηλικίας και τους 

τρόπους πρόληψής τους. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Στοιχεία Γενικής Ψυχολογίας 

� Αναφέρουν και αναλύουν µε 

ειδική εστίαση σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας: 

� τις αρχές και τους παρά-

γοντες που διέπουν και 

διαµορφώνουν την αντί-

ληψη του ατόµου, 

� το ρόλο της αντίληψης 

και µάθησης στην εξέλιξη 

του ατόµου, 

� τις µορφές µνήµης του 

προβλήµατα συµπεριφοράς 

και υγείας. 

 

 
� Επιλέγουν την κατάλληλη ε-

πίπλωση και φροντίζουν για 

τη διατήρηση των απαιτούµε-

νων συνθηκών άνεσης σε ό-

λους τους χώρους φιλοξενίας 

και δραστηριοτήτων των βρε-

φών στον βρεφονηπιακό 

σταθµό. 

� Επιλέγουν τον ατοµικό ρουχι-

σµό του βρέφους ανάλογα µε 

την ηλικία και τις καιρικές 

συνθήκες. 

� ∆ιακρίνουν και επιλέγουν τα 

κατάλληλα για τα βρέφη αξε-

σουάρ υγιεινής, ύπνου, περι-

πάτου και διατροφής. 

� Αναγνωρίζουν τη σηµασία 

της κατάλληλης διατροφής 

των νηπίων σε όλα τα στάδια 

ανάπτυξής τους και µετά από 

συνεργασία µε ειδικούς, επι-

λαµβάνονται της κάλυψης των 

διατροφικών αναγκών κάθε 

βρέφους που φιλοξενείται στο 

βρεφονηπιακό σταθµό, ανά-

λογα µε τις ιδιαιτερότητες και 

την ηλικία του. 

� Εφαρµόζουν τις παιδαγωγικές 

αρχές πάνω στον προγραµµα-

τισµό και την υλοποίηση προ-

γραµµάτων σχετικών µε την 

ατοµική φροντίδα και αγωγή 

των βρεφών, προγραµµατί-

ζουν και υλοποιούν ηµερήσια, 

εβδοµαδιαία, µηνιαία και ετή-

σια προγράµµατα. 

� Λαµβάνουν όλα τα απαιτού-

µενα µέτρα για την πρόληψη 

ατυχηµάτων. 

 

 

� Αντιλαµβάνονται τις όποιες 

ψυχικές διαταραχές των παι-

διών και ενηµερώνουν τους 

ειδικούς (παιδοψυχίατρους, 

παιδαγωγούς) και τους γονείς 

των παιδιών. 
� Συµβουλεύονται τους ειδικούς 

και: 

� φροντίζουν για την πρό-

ληψη των διαταραχών της 

επικοινωνίας 

 

 

 

 
� ∆ιακρίνουν τις ανάγκες κάθε 

βρέφους που φιλοξενείται στο 

βρεφονηπιακό σταθµό και 

εφαρµόζουν τους ενδεδειγµέ-

νους τρόπους για την καθηµε-

ρινή κάλυψή τους. 

� Παρακολουθούν (σε συνερ-

γασία µε τον ειδικό) την ψυ-

χοσωµατική ανάπτυξη των 

βρεφών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Αναζητούν πληροφορίες και 

µελετούν νέες µεθόδους που 

προτείνονται από ειδικούς 

σχετικά µε τη διαµόρφωση 

της προσωπικότητας παιδιών 

προσχολικής ηλικίας. 
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ατόµου και τις τυχόν δια-

ταραχές της, 

� τη λήθη του ατόµου, τις 

απόψεις των ερευνητών 

και τους τρόπους πρόλη-

ψής, 

� τα χαρακτηριστικά και τα 

είδη των κινήτρων των 

ορµών και των τάσεων 

και την επίδρασή τους 

στον ψυχικό κόσµο του 

ατόµου. 

� Ορίζουν την έννοια της προ-

σωπικότητας και της προσαρ-

µογής και αναφέρουν τα χα-

ρακτηριστικά τους  

� Αναλύουν τις µορφές επικοι-

νωνίας και τις αιτίες των δια-

ταραχών της στα παιδιά της 

προσχολικής ηλικίας. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

τους τρόπους συµπεριφοράς 

και ηγεσίας και επεξηγούν την 

επιρροή τους στον ψυχικό κό-

σµο των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Μουσική αγωγή 
� Αναφέρουν τους λόγους για 

τους οποίους θεωρείται απα-

ραίτητη η µουσική αγωγή σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

� Αναφέρουν τα όργανα που 

πρέπει να υπάρχουν σε ένα 

βρεφονηπιακό σταθµό. 

� Αναφέρουν υλικά που χρησι-

µοποιούνται και περιγράφουν 

τρόπους για την κατασκευή 

αυτοσχέδιων µουσικών οργά-

νων. 

� Κατονοµάζουν και περιγρά-

φουν τις µουσικές δραστηριό-

τητες που πρέπει να πλαισιώ-

νουν το µάθηµα της µουσικής 

αγωγής στο βρεφονηπιακό 

σταθµό και αναφέρουν την 

παιδαγωγική αξία διαφόρων 

µουσικών οργάνων που χρη-

σιµοποιούνται από τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Αισθητική Αγωγή - Εικαστικές 

τέχνες 
� Κατονοµάζουν τους τοµείς 

� αναγνωρίζουν και προ-

λαµβάνουν τα είδη των 

εµποδίων προσαρµογής 

των παιδιών προσχολικής ηλι-

κίας. 

� Εφαρµόζουν δραστηριότητες 

που προτείνουν οι ειδικοί για 

την άσκηση της µνήµης και 

της αντίληψης. 

� Ενισχύουν τις µορφές µάθη-

σης µε κατάλληλες δραστη-

ριότητες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Οργανώνουν γωνιές µουσικών 

οργάνων επιλέγοντας τα κα-

τάλληλα µουσικά όργανα. 

� Κατασκευάζουν όργανα από 

άχρηστα υλικά. 

� Κάνουν µελωδική ανάγνωση 

από βιβλία µε τραγούδια και 

µελωδίες. 

� Κάνουν χρήση µουσικού ορ-

γάνου. 

� Μελοποιούν παραµύθια ή αυ-

τοσχεδιάζουν ιστορίες µε 

χρήση µουσικών οργάνων. 

� Επιλέγουν τα κατάλληλα για 

κάθε ηλικία µουσικά παραµύ-

θια και επινοούν τρόπους για 

την ενδιαφέρουσα παρουσία-

σή τους στα παιδιά. 

� Οργανώνουν µια ορχήστρα 

παιδιών, δένοντας διάφορα 

µουσικά όργανα για τη µελο-

ποίηση τραγουδιών και παρα-

µυθιών. 

 

 

 

� Επιλέγουν τα υλικά που χρη-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Παρέχουν ερεθίσµατα και ορ-
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της αισθητικής αγωγής ενός 

παιδιού και περιγράφουν τους 

τρόπους εφαρµογής τους. 

� Εξηγούν την προσφορά της 

τέχνης στην αισθητική και 

νοητική εξέλιξη του παιδιού. 

� Αναφέρουν και εξηγούν την 

παιδαγωγική σηµασία της ζω-

γραφικής του παιδικού ιχνο-

γραφήµατος, του κολλάζ και 

της πλαστικής. 

� Κατονοµάζουν και περιγρά-

φουν τα υλικά της ζωγραφι-

κής, της πλαστικής και του 

κολλάζ, που χρησιµοποιού-

νται για αντίστοιχες δηµιουρ-

γικές δραστηριότητες των 

παιδιών στο βρεφονηπιακό 

σταθµό. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γνωστικό αντικείµενο: 

Θεατρικό παιγνίδι 
� Αναφέρουν και εξηγούν τη 

σηµασία του θεατρικού παι-

χνιδιού και του αυτοσχεδια-

σµού στην ανάπτυξη του παι-

διού. 

� Κατονοµάζουν τις πηγές έ-

µπνευσης (αυτοσχέδιες - κα-

τευθυνόµενες) ενός θεατρικού 

παιχνιδιού. 

� Περιγράφουν τη µεθοδολογία 

της αναπαραγωγής ενός λογο-

σιµοποιούνται σε κάθε τοµέα 

αισθητικής αγωγής και προ-

γραµµατίζουν την προµήθειά 

τους. 

� Χρησιµοποιούν µε όλους τους 

δυνατούς τρόπους τα υλικά 

ζωγραφικής. 

� ∆ηµιουργούν (ζωγραφίζουν) 

συνθέσεις κάνοντας χρήση 

των µορφολογικών στοιχείων 

των καλών τεχνών. 

� Εφαρµόζουν τις τεχνικές ζω-

γραφικής σε ύφασµα, γυαλί, 

πηλό, γύψο. 

� Εισάγουν µε δηµιουργικό 

τρόπο τα παιδιά στη θεωρία 

και τεχνική των χρωµάτων και 

στη χρήση των υλικών. 

� Χρησιµοποιούν µε τρόπο δη-

µιουργικό και ποικίλο τα υλι-

κά της πλαστικής (πλαστελί-

νη, πηλό, χαρτοπολτό, ζυµά-

ρι). 

� Κατασκευάζουν στάµπες 

(σφραγίδες) µε διάφορα υλικά 

(πηλό, καπάκια, πλαστελίνη 

κ.ά.). 

� ∆ιακρίνουν τα είδη και τις τε-

χνικές του κολλάζ, επιλέγουν 

τα κατάλληλα για τη σχετική 

τεχνική υλικά και κατασκευά-

ζουν επίπεδο και ανάγλυφο 

κολλάζ. 

� Κατασκευάζουν µακέτες χρη-

σιµοποιώντας άχρηστα υλικά. 

� ∆ηµιουργούν καλλιτεχνικές 

συνθέσεις, κάνοντας χρήση 

όλων των τεχνικών ζωγραφι-

κής, πλαστικής και κολλάζ. 

� Οργανώνουν και διευθετούν 

κατάλληλα το χώρο για την 

πραγµατοποίηση δραστηριο-

τήτων εικαστικών τεχνών. 

 

 

� Αναπτύσσουν όλες τις µορφές 

θεατρικού παιχνιδιού. 

� Αναπαράγουν ένα λογοτεχνι-

κό είδος (παραµύθι, ποίηµα 

κ.ά.) σε θεατρικό παιχνίδι και 

επιλέγουν τον καταλληλότερο 

τρόπο αναπαραγωγής ανάλο-

γα µε το θέµα ενδιαφέροντος 

των παιδιών και το σκοπό που 

θέλουν να πετύχουν. 

� ∆ραµατοποιούν µύθους, πα-

γανώνουν δραστηριότητες 

που καλύπτουν όλους τους 

τοµείς της αισθητικής αγωγής, 

ανάλογα µε τη θεµατική ενό-

τητα του ηµερησίου προ-

γράµµατος και τα θέµατα εν-

διαφέροντος του παιδιού. 

� Συνεργάζονται µε ειδικούς ως 

προς την διάκριση των σταδί-

ων εξέλιξης του παιδικού ι-

χνογραφήµατος, καθώς και 

των χαρακτηριστικών προσω-

πικότητας που είναι πιθανόν 

να δίνονται µέσα από ένα παι-

δικό ιχνογράφηµα (όσον αφο-

ρά στην επιλογή των χρωµά-

των, των διαστάσεων και του 

θέµατος). 
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τεχνικού έργου σε θεατρικό 

παιγνίδι. 

� Ορίζουν την παντοµίµα και 

τους τρόπους έκφρασής της. 

� Απαριθµούν άχρηστα υλικά 

και αναφέρουν τη χρήση για 

την παρουσίαση ενός θεατρι-

κού παιχνιδιού. 

� Επεξηγούν το ρόλο του εµψυ-

χωτή στον αυτοσχεδιασµό 

των παιδιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Πρώτες βοήθειες 
� Κατονοµάζουν τις κατηγορίες 

και τα είδη των φαρµάκων 

που απαραίτητα περιέχει το 

κουτί πρώτων βοηθειών του 

βρεφονηπιακού σταθµού. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

τους τρόπους παροχής πρώ-

των βοηθειών σε περιπτώσεις 

ατυχηµάτων, τραυµατισµών ή 

συµπτωµάτων οργανικών α-

σθενειών, που επισυµβαίνουν 

ή παρατηρούνται σε παιδιά 

κατά τη διάρκεια της παραµο-

νής τους στο βρεφονηπιακό 

σταθµό. 

 

 

 

 

 

ραµύθια, ιστορίες, γεγονότα, 

ποιήµατα και αφηγούνται ένα 

περιστατικό ή παραµύθι χρη-

σιµοποιώντας παντοµίµα, έκ-

φραση και λόγο. 

� Επιλέγουν υλικά και τα χρη-

σιµοποιούν για την αναπαρα-

γωγή ενός θεατρικού παιχνι-

διού. 

� Αναπτύσσουν όλες τις µορφές 

των αυτοσχεδιασµών και αυ-

τοσχεδιάζουν πάνω σε οποια-

δήποτε θέµατα. 

� Εκτελούν κινήσεις παντοµί-

µας µε µίµηση καταστάσεων, 

γεγονότων, αισθηµάτων, ε-

παγγελµάτων κ.ά. 

� Παρέχουν όλα τα κατάλληλα 

οπτικά και ακουστικά ερεθί-

σµατα για τη συµµετοχή των 

παιδιών στην αναπαραγωγή 

αυτοσχεδιασµών, παντοµίµας 

ή θεατρικού παιχνιδιού. 

� Οργανώνουν δραστηριότητες 

σωµατικής έκφρασης χρησι-

µοποιώντας τα κατάλληλα υ-

λικοτεχνικά µέσα. 

� Οργανώνουν και διευθετούν 

κατάλληλα το χώρο δράσης 

του θεατρικού παιχνιδιού. 

� Εντάσσουν το θεατρικό παι-

χνίδι στην κατάλληλη ώρα 

του ηµερησίου προγράµµατος 

του βρεφονηπιακού σταθµού. 

 

 

� Εφοδιάζουν το κουτί των 

πρώτων βοηθειών µε τα φάρ-

µακα τα οποία προτείνει ο υ-

πεύθυνος γιατρός. 

� ∆ιακρίνουν τα συµπτώµατα 

και παρέχουν πρώτες βοήθειες 

σε περιπτώσεις: 

� πυρετικών σπασµών ή 

εµπύρετων καταστάσεων, 

� τροφικών δηλητηριάσεων, 

� λήψης οργανοφωσφορι-

κών ενώσεων, 

� κατάποσης αντικειµένων, 

� ύπαρξης ξένων σωµάτων 

σε όργανα του σώµατος, 

(φάρυγγας, λάρυγγας, µύ-

τη κ.ά.), 

� λιποθυµίας, 

� ηλεκτροπληξίας, 

� εγκαυµάτων, 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Υγιεινή 
� Ορίζουν την έννοια της υγιει-

νής, αναφέρουν το σκοπό και 

κατονοµάζουν τους κλάδους 

της. 

� Ορίζουν την έννοια της επι-

δηµιολογίας, αναφέρουν το 

σκοπό της, κατονοµάζουν και 

ταξινοµούν τα λοιµώδη νοσή-

µατα και περιγράφουν τους 

τρόπους µετάδοσής τους, και 

τα µέσα προφύλαξης και κα-

ταστροφής των µικροβίων. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

τους κανόνες και τα απαιτού-

µενα µέτρα και µέσα για: 

� την υγιεινή των χώρων 

του βρεφονηπιακού σταθ-

µού, 

� την ατοµική υγιεινή των 

βρεφών και νηπίων και 

του προσωπικού του βρε-

φονηπιακού σταθµού που 

ασχολείται µ’ αυτά. 

� Αναφέρουν τις επικίνδυνες 

αλλοιώσεις των τροφών και 

κατανοούν την αναγκαιότητα 

ελέγχου τους - στο βαθµό του 

δυνατού - πριν από τη χρήση 

τους. 

� Κατονοµάζουν τις ασθένειες 

που προκαλούνται από την 

πόση ακατάλληλου νερού και 

τις απαιτούµενες για την πρό-

ληψή τους ενέργειες. 

 

� καταγµάτων και θλάσεων. 

� Κάνουν: 

� υγρή και ζεστή επίδεση 

τραύµατος, 

� τεχνητή αναπνοή. 

 

� ∆ιακρίνουν τις λοιµώξεις της 

νεογνικής ηλικίας, εφαρµό-

ζουν τα απαιτούµενα για την 

πρόληψή τους µέτρα και ακο-

λουθούν τις οδηγίες ειδικών 

πάνω στα είδη διατροφής 

τους. 

� ∆ιακρίνουν τις λοιµώδεις νό-

σους που παρουσιάζονται στα 

παιδιά της προσχολικής ηλι-

κίας και εφαρµόζουν τις οδη-

γίες των ειδικών σχετικά µε 

την κάλυψη σωµατικών ανα-

γκών των παιδιών. 

� Εφαρµόζουν τους κανόνες, τα 

µέτρα και χρησιµοποιούν τα 

κατάλληλα µέσα για την υγι-

εινή και καθαριότητα των χώ-

ρων του βρεφονηπιακού 

σταθµού. 

� Ακολουθούν τους κανόνες 

που αφορούν στην ατοµική 

υγιεινή των παιδιών και του 

προσωπικού. 

� Λαµβάνουν τα απαραίτητα 

µέτρα για την πρόληψη των 

ασθενειών λόγω διατροφής, 

και πόσης ακατάλληλου νε-

ρού. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά 

τη διάρκεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα. 
 

ΓΝΩΣΕΙΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας 

� Αναλύουν τη σπουδαιότητα 

της προσχολικής αγωγής και 

προσδιορίζουν τους σκοπούς 

της. 

� Προσδιορίζουν τα διάφορα 

παιδαγωγικά ρεύµατα και κα-

τανοούν τις σύγχρονες παιδα-

γωγικές αντιλήψεις. 

� Αναλύουν τις αντιλήψεις των 

παιδαγωγών σχετικά µε τις 

τάσεις και τις σχετικές µε τη 

νοητική εξέλιξη, τις µαθησια-

κές και ψυχοσυναισθηµατικές 

ανάγκες των παιδιών διαδικα-

σίες της προσχολικής αγωγής, 

τόσο στο χώρο της Ελλάδας 

όσο και παγκοσµίως. 

� Αναφέρουν και αναλύουν τις 

σύγχρονες διδακτικές µεθό-

δους (διαπολιτισµική, διαθε-

µατική, οµαδοσυνεργατική 

κ.ά.). 

� Κατονοµάζουν τους τοµείς 

αγωγής και εκπαίδευσης των 

παιδιών και αναλύουν τις α-

νάλογες δραστηριότητες και 

δεξιότητες για την εφαρµογή 

τους. 

� Αναφέρουν τους βασικούς 

άξονες της µεθοδολογίας και 

του προγράµµατος της προ-

σχολικής αγωγής, όπως ορί-

ζονται από το αρµόδιο υπουρ-

γείο. 

� Αναφέρουν την απαιτούµενη 

στελέχωση και περιγράφουν 

την απαιτούµενη οργάνωση 

του χώρου φιλοξενίας των 

νηπίων και το κατάλληλο υλι-

κό για την επίτευξη των στό-

χων της προσχολικής αγωγής. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Στοιχεία Εξελικτικής Ψυχολο-

γίας 
� Αναφέρουν και αναλύουν α-

πόψεις ερευνητών σχετικές µε 

 

 

 

� Συµµετέχουν στο βαθµό των 

αρµοδιοτήτων τους στην υλο-

ποίηση του προγράµµατος 

προσχολικής αγωγής που ορί-

ζεται από το αρµόδιο υπουρ-

γείο και εφαρµόζουν τη µεθο-

δολογία που ορίζεται από το 

∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. 

� ∆ιακρίνουν τις ανάγκες των 

παιδιών και επιλέγουν από 

τους στόχους των τοµέων α-

γωγής και εκπαίδευσης τους 

κατάλληλους για την κάλυψης 

τους. 

� Επιλέγουν και χρησιµοποιούν 

το κατάλληλο παιδαγωγικό 

υλικό, ανάλογα µε την ηλικία 

και τις ατοµικές ιδιαιτερότη-

τες των παιδιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� ∆ιακρίνουν τους τοµείς µάθη-

σης κάθε παιδιού. 

 

 

 

� Συµβουλεύονται τους παιδα-

γωγούς προσχολικής ηλικίας 

που απασχολούνται στον παι-

δικό σταθµό και µε την καθο-

δήγησή τους σχεδιάζουν και 

οργανώνουν την καθηµερινή 

ζωή, δίνουν κίνητρα για διά-

φορα παιχνίδια, σχεδιάζουν 

και ολοκληρώνουν προγράµ-

µατα και δηµιουργούν το 

πλαίσιο για την πραγµατοποί-

ηση των στόχων, µε τρόπο 

που να παρέχει στα παιδιά 

υποστήριξη και να προάγει 

την καλλιέργειά τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Εφαρµόζουν, µε τη συµβολή 

και τις οδηγίες ειδικών, τις 
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τη: 

� φύση του παιδιού από την 

αρχαιότητα µέχρι σήµερα, 

� θεωρία της ψυχοσεξουα-

λικής ανάπτυξης, του εγώ 

και της προσωπικότητας 

του παιδιού της προσχο-

λικής ηλικίας. 

� Αναφέρουν και αναλύουν: 

� τους τοµείς µάθησης, 

� τα στάδια και τα χαρα-

κτηριστικά της εξέλιξης, 

� τα χαρακτηριστικά, τον 

ορισµό και την εξέλιξη 

της γλώσσας, του λόγου 

και της σκέψης, 

� τις συναισθηµατικές ιδιαι-

τερότητες (άγχος, φόβος, 

προσκόλληση κ.ά.), 

του παιδιού της προσχολικής 

ηλικίας. 

� Επεξηγούν: 

� τον βιολογικό κοινωνικό 

ρόλο του παιδιού σχετικά 

µε το φύλο του, 

� τη σηµασία διαπροσωπι-

κών σχέσεων του παιδιού 

της προσχολικής ηλικίας, 

� το ρόλο της οικογένειας 

στην ανάπτυξη του παι-

διού και την επιρροή της 

σ’ αυτό, είτε είναι θετική, 

είτε αρνητική. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλι-

κίας 

� Τι είναι λογοτεχνία και τι 

προσφέρει στα παιδιά της 

προσχολικής ηλικίας. 

� Επεξηγούν τον τρόπο χρήσης 

ενός λογοτεχνικού είδους από 

τον / την παιδαγωγό του βρε-

φονηπιακού σταθµού και της 

µετάδοσής του στο παιδί της 

προσχολικής ηλικίας. 

� Αναφέρουν τα είδη της παιδι-

κής λογοτεχνίας ανάλογα µε 

το περιεχόµενό τους και την 

ηλικία των παιδιών στα οποία 

απευθύνονται. 

� Κατονοµάζουν τα είδη των 

παραµυθιών, των µύθων και 

των παιδικών εικονογραφηµέ-

νων βιβλίων και επεξηγούν 

την παιδαγωγική τους σηµα-

� Βοηθούν στην εξέλιξη της 

σκέψης, του λόγου και της 

γλώσσας των παιδιών, προτεί-

νουν είδη παιδικού παιχνιδιού 

και εφαρµόζουν προγράµµατα 

ασκήσεων που στοχεύουν 

στην καλύτερη γλωσσική α-

νάπτυξη τους. 

� Αντιµετωπίζουν τις τυχόν δυ-

σκολίες διαπροσωπικών σχέ-

σεων των παιδιών. 

� Αντιµετωπίζουν καταστάσεις 

επιθετικής συµπεριφοράς ε-

νηµερώνοντας τους ειδικούς. 

� Αντιλαµβάνονται τις συναι-

σθηµατικές ιδιαιτερότητες 

κάθε παιδιού βρεφικής και 

νηπιακής ηλικίας (άγχος, φό-

βος, προσκόλληση κ.ά.), συµ-

βουλεύονται τους ειδικούς και 

εφαρµόζουν τους τρόπους που 

αυτοί προτείνουν για την α-

πόσβεση φοβικών και αγχωτι-

κών καταστάσεων. 

� Εργάζονται για την ενδυνά-

µωση των σχέσεων οικογένει-

ας - βρεφονηπιακού σταθµού 

- παιδιού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ∆ιακρίνουν και ταξινοµούν 

κατά είδος τα λογοτεχνήµατα 

που απευθύνονται σε παιδιά. 

� Επιλέγουν τα κατάλληλα για 

κάθε ηλικία είδη των παιδι-

κών λογοτεχνηµάτων. 

� ∆ιακρίνουν τα παιδικά βιβλία 

λαϊκής θεµατογραφίας από 

αυτά της σύγχρονης και τα 

παρουσιάζουν ανάλογα µε το 

θέµα ενδιαφέροντος των παι-

διών. 

� Οργανώνουν τη βιβλιοθήκη 

του βρεφονηπιακού σταθµού 

επιλέγοντας βιβλία κατάλλη-

λου περιεχοµένου και εικονο-

γράφησης για κάθε ηλικία 

παιδιών. 

� Εντάσσουν µε τον καλύτερο 

σχετικές µε την ψυχική εξέλι-

ξη του ατόµου αρχές, µε βάση 

το µαθησιακό και ψυχολογικό 

ιστορικό του κάθε παιδιού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Αυτοσχεδιάζουν πάνω σε 

γνωστά παιδικά παραµύθια 

και επινοούν δικές τους ιστο-

ρίες ανάλογα µε το θέµα που 

θέλουν να παρουσιάσουν. 
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σία. 

� Επεξηγούν την παιδαγωγική 

σηµασία των παιδικών ποιη-

µάτων και της µυθοπλασίας 

γενικότερα και το ρόλο τους 

στην καλλιέργεια της γλώσ-

σας, της φαντασίας και της 

σκέψης των παιδιών προσχο-

λικής ηλικίας. 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Παιγνίδι 

� Κατανοούν και επεξηγούν την 

παιδαγωγική αξία του παιχνι-

διού. 

� Αναφέρουν τα πλεονεκτήµατα 

και τη σηµασία του ατοµικού 

και οµαδικού παιχνιδιού για 

παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

� Κατανοούν και επεξηγούν και 

τη σηµασία του παραδοσια-

κού παιγνιδιού στη σηµερινή 

εποχή. 

� Αναφέρουν υλικά και τρόπους 

κατασκευής ατοµικών, οµαδι-

κών και παραδοσιακών παι-

γνιδιών. 

� Εξηγούν το ρόλο της παρου-

σίας του παιδαγωγού κατά τη 

διάρκεια του παιγνιδιού. 

 

 

 

 
 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Κουκλοθέατρο - Θέατρο σκιών 
� Κατονοµάζουν τα είδη και 

αναφέρουν τον σκοπό του 

κουκλοθεάτρου. 

� Περιγράφουν τη µορφή και τη 

διαδικασία κατασκευής αυτο-

σχέδιου κουκλοθεάτρου µε 

άχρηστα υλικά. 

� Αναφέρουν είδη κούκλας και 

περιγράφουν τεχνικές κατα-

σκευής τους από άχρηστα υ-

λικά. 

δυνατό τρόπο το παραµύθι, το 

µύθο και το ποίηµα στο ηµε-

ρήσιο πρόγραµµα του βρεφο-

νηπιακού σταθµού, κάνοντας 

σωστή χρήση όλων των δια-

θέσιµων εντύπων της παιδικής 

λογοτεχνίας. 

� Επιλέγουν και αφηγούνται µε 

ελκυστικό και παραστατικό 

τρόπο παραµύθια κατάλληλα 

για την ηλικία και το θέµα εν-

διαφέροντος των παιδιών. 

� Επιλέγουν µύθους και παιδικά 

ποιήµατα κατάλληλα και εν-

διαφέροντα (από νοηµατική 

και αισθητική άποψη) για κά-

θε ηλικία. 

 

� ∆ιακρίνουν τα παιδαγωγικά 

ατοµικά και οµαδικά παιχνί-

δια που είναι κατάλληλα για 

κάθε ηλικία και για κάθε στό-

χο στο βρεφονηπιακό σταθµό. 

� Επιλέγουν τα κατάλληλα υλι-

κοτεχνικά µέσα για διάφορα 

είδη παιχνιδιών και προτεί-

νουν τρόπους κατασκευής 

παιδαγωγικών παιχνιδιών. 

� Οργανώνουν: 

� ατοµικά παιχνίδια ανάλο-

γα µε τις δυνατότητες και 

τα ενδιαφέροντα του κάθε 

παιδιού, 

� οµαδικά παιχνίδια µε στό-

χο την κοινωνικοποίηση 

και την ανάπτυξη της συ-

ντροφικότητας. 

� Εντάσσουν το παιχνίδι στην 

κατάλληλη ώρα του ηµερησί-

ου προγράµµατος του βρεφο-

νηπιακού σταθµού. 

� ∆ιευθετούν κατάλληλα το χώ-

ρο για ατοµικά και οµαδικά 

παιχνίδια. 
 

� Κατασκευάζουν όλα τα είδη 

κούκλας µε άχρηστα ή χρήσι-

µα υλικά. 

� Κατασκευάζουν παράπηγµα 

κουκλοθεάτρου και τα σκηνι-

κά του. 

� Επιλέγουν τα κατάλληλα έργα 

(ανάλογα µε την ηλικία και το 

θέµα ενδιαφέροντος των παι-

διών), το ρουχισµό κούκλας, 

τη µουσική και το σκηνικού 

του έργου. 
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� Περιγράφουν κινήσεις για το 

“ζωντάνεµα” µιας κούκλας. 

� Αναφέρουν τα χαρακτηριστι-

κά του θεάτρου σκιών. 

� Περιγράφουν τις τεχνικές κα-

τασκευής σκηνικού και φι-

γούρων θεάτρου σκιών. 

� Περιγράφουν κινήσεις για το 

“ζωντάνεµα” µιας φιγούρας 

του θέατρου σκιών. 

� Αναφέρουν τα είδη και υλικά 

και περιγράφουν της τεχνικές 

κατασκευής µαριονέτας. 

� Περιγράφουν κινήσεις µαριο-

νέτας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Μουσικοκινητική αγωγή 

� Αναφέρουν τα είδη των δρα-

στηριοτήτων που αποσκοπούν 

στην ικανότητα έκφρασης του 

ψυχικού κόσµου ενός παιδιού, 

µέσω του ρυθµού και της σω-

µατικής του κίνησης. 

� Αναφέρουν κατευθυνόµενα ή 

αυτοσχέδια παιχνίδια µέσω 

της µελωδίας και της κίνησης. 

� Κατονοµάζουν και αναγνωρί-

ζουν τα όργανα που χρησιµο-

ποιούνται στη διαδικασία µά-

θησης της ρυθµικής και µου-

σικοκινητικής αγωγής στο 

βρεφονηπιακό σταθµό. 

 

� Κινούν και ζωντανεύουν µε 

τρόπο έξυπνο και αληθοφανή 

την κούκλα και αλλάζουν τη 

φωνή τους ανάλογα µε τον 

ρόλο. 

� Κατασκευάζουν ένα αυτοσχέ-

διο θεατράκι σκιών µε απλά 

υλικά. 

� Κατασκευάζουν και κινούν τις 

φιγούρες του θεάτρου σκιών. 

� Επιλέγουν τα κατάλληλα έργα 

(θετικά µηνύµατα, αστείοι χα-

ρακτήρες) για µια παράσταση 

θεάτρου σκιών. 

� Κατασκευάζουν απλές µαριο-

νέτες (κούκλες και ζώα) και 

το σκηνικό που απαιτείται για 

µια τέτοια παράσταση. 

� Κινούν µε τα νήµατα τις µα-

ριονέτες. 

� Οργανώνουν κατάλληλα το 

χώρο πριν κάθε παράσταση. 

� Παρακινούν τα παιδιά και τα 

βοηθούν να αυτοσχεδιάζουν 

σε δικές τους θεατρικές πα-

ραστάσεις µε κούκλες. 

 

� Χρησιµοποιούν µε τρόπο δη-

µιουργικό τα όργανα της ρυθ-

µικής, οργανώνουν ρυθµικές 

δραστηριότητες και παιχνίδια 

µε σκοπό την εισαγωγή του 

παιδιού στο ρυθµό και την κί-

νηση. 

� Ενθαρρύνουν τα παιδιά στην 

έκφραση και στην κίνηση µέ-

σω της µουσικοκινητικής α-

γωγής, επινοούν µουσικά και 

ρυθµικά παιχνίδια και προτεί-

νουν βασικές ρυθµικές δρα-

στηριότητες µε σκοπό να α-

ποκτήσουν τα παιδιά τον έ-

λεγχο βασικών κινήσεων και 

να εισαχθούν στην έννοια του 

ρυθµού. 

� Οργανώνουν και επινοούν 

µουσικοκινητικές και ρυθµι-

κές δραστηριότητες ,ανάλογα 

µε το θέµα ενδιαφέροντος των 

παιδιών. 

� Ερµηνεύουν µε δηµιουργικές 

κινήσεις τα κείµενα ή τον 

ρυθµό των τραγουδιών. 

� Παρουσιάζουν µε κατάλληλο 

και ευχάριστο τρόπο στα παι-

διά επιλεγµένα µουσικά πα-
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ραµύθια, συνδυάζοντας µιµη-

τικές, ρυθµικές και αυτοσχέ-

διες κινήσεις. 

� Εντάσσουν τη ρυθµική και 

µουσικοκινητική αγωγή στις 

κατάλληλες ώρες του ηµερη-

σίου προγράµµατος του βρε-

φονηπιακού σταθµού. 

 


