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Από το δεύτερο έτος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματός μας στο
πλαίσιο των πρακτικών ασκήσεων επισκέπτονται τα νηπιαγωγεία της Αττικής.
Οι επισκέψεις αυτές, που γίνονται μετά από τη σύμφωνη γνώμη των
νηπιαγωγών, προϋποθέτουν μια σειρά από δεσμεύσεις εκ μέρους μας ως
πανεπιστήμιο, που στόχο έχουν αφενός να μη διαταράξουμε την εκπαιδευτική
διαδικασία και αφετέρου να σεβαστούμε τους υφιστάμενους νόμους, που
διέπουν την εκπαίδευση. Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε να διαβάσετε
προσεκτικά τον παρακάτω κώδικα δεοντολογίας για τη συμμετοχή σας στις
πρακτικές ασκήσεις και να τον τηρείτε απαρέγκλιτα. Αξίζει βέβαια από την αρχή
να επισημανθεί ότι η μη τήρησή του δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη
συνεργασία του Τμήματος με τα συνεργαζόμενα νηπιαγωγεία, με αποτέλεσμα οι
νηπιαγωγοί εύλογα να αρνούνται την συμμετοχή τους στην υποστήριξη της
πρακτικής άσκησης. Έτσι όμως υπάρχει κίνδυνος να μη μπορούμε να
εκπαιδεύσουμε το σύνολο των φοιτητών/τριών του ΤΕΑΠΗ.
1. Απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών με τα πρόσωπα των παιδιών.
2. Απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών του υλικού, του χώρου κλπ χωρίς
την άδεια της υπεύθυνης νηπιαγωγού.
3. Όποιο φωτογραφικό ή ηχητικό υλικό συλλέγεται αφορά μόνο και
αποκλειστικά την χρήση στο πλαίσιο των εργασιών του Πανεπιστημίου,
καθότι είναι απαραίτητα στοιχεία για την εκπαίδευσή σας.
4. Απαγορεύεται η αναφορά στις εργασίες σας του ονόματος νηπιαγωγείου
(π.χ. 5ο Νηπιαγωγείο τάδε περιοχής ....).
5. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση του υλικού των
εργασιών σας σε οποιονδήποτε διαδικτυακό τόπο (facebook, προσωπικά
blogs, ιντερνετ κλπ) ή αλλού. Μια τέτοια ενέργεια, εκτός από το γεγονός
ότι δημιουργεί προβλήματα στη σχέση μας με τις νηπιαγωγούς που σας
δέχονται στα νηπιαγωγεία τους υπό τον όρο να μην δημοσιοποιείτε
στοιχεία για την εκπαιδευτική διαδικασία, παραβιάζει το νόμο περί
προσωπικών δεδομένων. Επομένως οποιαδήποτε παραβίαση αυτού του

κανόνα θέτει σε κίνδυνο την συνεργασία με τα νηπιαγωγεία και
ενδέχεται να έχει και νομικές κυρώσεις.
6. Η συμμετοχή στις πρακτικές ασκήσεις στα νηπιαγωγεία περιλαμβάνει τις
εξής ανελαστικές δεσμεύσεις:
- άφιξη στα νηπιαγωγεία στην προβλεπόμενη ώρα χωρίς
καθυστερήσεις
- κλειστά κινητά κατά τη διάρκεια της παρουσίας σας στα νηπιαγωγεία
- μη κατανάλωση φαγητών και ποτών στο χώρο του νηπιαγωγείου
- όχι κάπνισμα στους χώρους του σχολείου
- σεβασμός στους κανόνες του νηπιαγωγείου και στα όρια που θέτουν
οι νηπιαγωγοί
- τήρηση σημειώσεων με διακριτικότητα
- μη εκδήλωση ιδιαίτερης συμπάθειας σε κάποια παιδιά και αποφυγή
περιπτύξεων.

