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Δεληίο Γγγραθής 

 

Δωγράθοσ,  (Εμερομημία ………………………………………………………….) 

Δραζηηριόηηηα 1:……………………………………………………………………….. 

Δραζηηριόηηηα 2:……………………………………………………………………….. 

Δραζηηριόηηηα 1:……………………………………………………………………….. 

Τμήμα - Εμέρα και Ώρα Δραζηηριόηηηας 1:………………………………………………………………… 

Τμήμα - Εμέρα και Ώρα Δραζηηριόηηηας 2:………………………………………………………………… 

Τμήμα - Εμέρα και Ώρα Δραζηηριόηηηας 3:………………………………………………………………. 
 

Η μεθοδολογία βιωμαηικής εκπαίδεσζης και οι δραζηηριόηηηές ηωμ  Active Babies & Kids αθορούμ 

μωρά (από ηη γέμμηζή ηοσς έως 18 μημώμ) καθώς και παιδιά ηλικίας έως δέκα εηώμ, όπως επίζης 

και γομείς – εμήλικες. 

Τα ζηοιτεία ηα οποία ζσμπληρώμομηαι πιο κάηω είμαι ηα απολύηως απαραίηηηα ζηοιτεία για ηημ 

εγγραθή ζηις παραπάμω δραζηηριόηηηες. 

 

Α. Σηοιτεία Γομέα 

ΞΜΞΛΑΕΟΩΜΣΛΞ ΓΞΜΕΑ/ΙΗΔΕΛΞΜΑ ………………………………………………………………………………………… 

ΞΜΞΛΑΕΟΩΜΣΛΞ ΡΣΜΞΔΞΣ/ΔΩΜ* ……………………………………………………………………………………………… 

ΞΔΞΡ………………………………………. ΑΠΘΘΛΞΡ……….. Ι………….ΟΞΚΗ ………………………………………………………… 

ΡΑΘΕΠΞ ΗΚΕΦΩΜΞ ……………………………..ΙΘΜΗΞ ΗΚΕΦΩΜΞ………………………….………………………….. 

E-MAIL………………………………………………… 

 

Β. ΣΤΟΖΦΓΖΑ ΠΑΖΔΖΟΥ 

ΞΜΞΛΑΕΟΩΜΣΛΞ ΟΑΘΔΘΞΣ………………………………………………………………………….……………………………………. 

 

ΗΛΕΠΞΛΗΜΘΑ ΓΕΜΜΗΡΗΡ ΟΑΘΔΘΞΣ…………………………………………………………………………………………………… 

 

ΑΚΚΕΠΓΘΕΡ – ΔΣΡΑΜΕΝΘΕΡ – ΘΑΠΘΙΑ ΘΕΛΑΑ ΟΞΣ ΛΟΞΠΕΘ ΜΑ ΕΟΗΠΕΑΡΞΣΜ Ξ 

ΟΑΘΔΘ ΙΑΑ Η ΔΘΑΠΙΕΘΑ ΗΡ ΔΡΠΑΡΗΠΘΞΗΑΡ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    Επιδείτηηκε ηο Βιβλιάριο Υγείας ηοσ παιδιού και οι απαιηούμεμοι εμβολιαζμοί έτοσμ γίμει. 

*Σε περίπηωζη ποσ ηο παιδί θα ζσμοδεύεηαι ζστμά από άλλομ πλημ ηοσ Γομέα / Κηδεμόμα 
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ΔΕΘΩΣΕ ΓΟΚΓΑ - ΗΕΔΓΙΟΚΑ 

 

Ξ παναπάκς εγγεγναμμέκμξ ςξ γμκέαξ ή κόμημμξ θεδεμόκαξ ημο  (Ξκμμαηεπώκομμ 

παηδημύ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

δειώκς οπεύζοκα θαη με γκώζε ηςκ ζοκεπεηώκ ημο κόμμο, 

πςξ έπς εκεμενςζεί πιήνςξ γηα ηε ιεηημονγία ηςκ ημεμάηςκ, ημκ ηνόπμ δηδαζθαιίαξ, ηηξ 

ζοκζήθεξ ογηεηκήξ θαη αζθαιείαξ θαη ημοξ θακόκεξ πμο δηέπμοκ ημ πώνμ, ηα μπμία είκαη ζύμθςκα με 

ηεκ θείμεκε κμμμζεζία θαη ηηξ θναηηθέξ πνμδηαγναθέξ, από ημ ανμόδημ θαη οπεύζοκμ πνμζςπηθό 

ηςκ  Active Babies & Kids θαη ημοξ απμδέπμμαη  πιήνςξ νεηά θαη ακεπηθύιαθηα. 

Η επηπείνεζε με ηεκ δηαθνηηηθή μκμμαζία Active Babies & Kids, θαη μ κόμημμξ εθπνόζςπμξ αοηήξ, 

Γεςνγία Ζανθάδα, ζε εθηέιεζε ημο θακμκηζμμύ 2016/679 ηεξ ΕΕ θαη ημο κόμμο 4624/2019  πενί 

πνμζηαζίαξ πνμζςπηθώκ δεδμμέκςκ, δειώκεη νεηώξ θαη θαηεγμνεμαηηθώξ πςξ ΔΓΚ πνόθεηηαη κα 

πνεζημμπμηεζεί μπμημδήπμηε ζημηπείμ ή πνμζςπηθό δεδμμέκμ γηα απμιύηςξ θαμία άιιε εκένγεηα 

πανά μόκμκ αοηή ηεξ εγγναθήξ ζηηξ ζογθεθνημέκεξ δναζηενηόηεηεξ θαη ηεξ επηθμηκςκίαξ μαξ γηα 

ζέμαηα πμο αθμνμύκ ηηξ εθπαηδεοηηθέξ μαξ δναζηενηόηεηεξ θαη μόκμκ αοηέξ.  

Ιάης από αοηή ηε δέζμεοζε μαξ, με ηεκ οπμγναθή ημο πανόκημξ ζοκαηκείηε ζηεκ απμζήθεοζε ηςκ 

παναπάκς πνμζςπηθώκ ζημηπείςκ γηα όζμ πνμκηθό δηάζηεμα ιαμβάκεηε μένμξ ζηηξ δναζηενηόηεηέξ 

μαξ. Ρηε ζοκέπεηα, με ηεκ παύζε ηεξ ζοκενγαζίαξ μαξ, ηα ζημηπεία αοηά, έκηοπα ή ειεθηνμκηθά ζα 

δηαγναθμύκ ή ζα θαηαζηναθμύκ μνηζηηθά. 

Δειώκμομε επίζεξ πςξ θαμία εκένγεηα δεμμζημπμίεζεξ ζε μπμημδήπμηε έκηοπμ ή ειεθηνμκηθό μέζμ, 

μπηηθμύ οιηθμύ ζημ μπμίμ ζα θαίκεζηε εζείξ ή ηα παηδηά ζαξ δεκ πνόθεηηαη κα γίκεη από ηεκ 

επηπείνεζε με ηεκ δηαθνηηηθή μκμμαζία Active Babies & Kids, πςνίξ ηε γναπηή ζοκαίκεζή ζαξ, ηεκ 

μπμία δίκεηε παναθάης, θαη με ηε δέζμεοζε πςξ πνόζςπα ή άιια παναθηενηζηηθά ηςκ παηδηώκ 

ΔΓΚ ζα είκαη ζε δεμόζηα ζέα, εάκ δεκ ημ επηζομείηε. 

 

    Επηηνέπς ηεκ πνμβμιή εμμύ ή ημο παηδημύ μμο θαζώξ θαη ηεκ εμθάκηζε ηςκ πνμζώπςκ μαξ. 

Επηηνέπς ηεκ πνμβμιή εμμύ ή ημο παηδημύ μμο πςνίξ ηεκ εμθάκηζε ηςκ πνμζώπςκ μαξ. 

Δεκ επηηνέπς ηεκ εμθάκηζε εμμύ ή ημο παηδημύ μμο ζε θαμία πενίπηςζε. 
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ΗΑΚΟΚΓΣ – ΔΖΑΔΖΗΑΣΖΓΣ Active Babies & Kids 

 

 Ξη ζέζεηξ γηα ηηξ εθπαηδεοηηθέξ δναζηενηόηεηεξ θναημύκηαη αοζηενά βάζε πνμηεναηόηεηαξ όηακ 

ζομπιενςζεί ε θόνμα παναθμιμύζεζεξ θαη ιεθζεί ε πιενςμή.  

 Η πιενςμή ηςκ μαζεμάηςκ γίκεηαη πνμθαηαβμιηθά, ηεκ πνώηε εβδμμάδα ημο θάζε μήκα. Ξη 

πιενςμέξ γίκμκηαη είηε πνηκ είηε μεηά ηε δναζηενηόηεηα θαη ζημ πώνμ ημο γναθείμο ηςκ Active 

Babies & Kids δε μπμνμύκ κα βνίζθμκηαη παναπάκς από 4 άημμα θάζε θμνά.  

 Ρε πενίπηςζε απμοζίαξ, μ γμκέαξ, θεδεμόκαξ ή ζοκμδόξ οθείλεη κα εκεμενώκεη ειεθηνμκηθά ή 

πνμθμνηθά ηε γναμμαηεία ηςκ Active Babies & Kids, ημοιάπηζημκ 1 ώνα πνηκ από ηε 

δναζηενηόηεηα, γηα ηεκ απμοζία ημο, πνμθεημέκμο κα οπάνπεη ε δοκαηόηεηα ακαπιήνςζεξ ηεξ 

δναζηενηόηεηαξ ακ αοηό είκαη εθηθηό, δειαδή ακ οπάνπεη ε δοκαηόηεηα κα παναθμιμοζήζεη ημ 

παηδί ηε δναζηενηόηεηα πμο έπαζε εκηόξ ημο μήκα ζε άιιμ πνόκμ. Αοηό γίκεηαη ζε ζοκεκκόεζε με 

ηε γναμμαηεία ηςκ Active Babies & Kids θαη μη ακαπιενώζεηξ δε μπμνμύκ κα οπενβαίκμοκ ηε μία 

ακά εμενμιμγηαθό μήκα, γίκμκηαη δε εθόζμκ έπεη ελμθιεζεί ε ζοκδνμμή. 

 Ρηεκ πενίπηςζε αζζέκεηαξ ημο παηδημύ (πονεηό, εμεημύξ, δηάννμηεξ, θιπ.) ημ παηδί δεμ 

επηζηνέθεη ζηηξ δναζηενηόηεηεξ μαξ εάκ δεκ έπεη ακαννώζεη πιήνςξ θαη μ Γμκέαξ / Ιεδεμόκαξ 

οπμπνεμύηαη κα πνμζθμμίζεη γκςμάηεοζε ζενάπμκημξ γηαηνμύ εθόζμκ ημο δεηεζεί από ημκ 

οπεύζοκμ ηςκ δναζηενημηήηςκ ηςκ Active Babies & Kids. 

 Ξη δναζηενηόηεηεξ πμο πάκμκηαη ιόγς επηζήμςκ ανγηώκ δεκ ακαπιενώκμκηαη. 

 Ιαηά ηεκ είζμδμ ζημ πώνμ ηςκ Active Babies & Kids οπμπνεμύκηαη όιμη κα θάκμοκ πνήζε ημο 

ακηηζεπηηθμύ πμο βνίζθεηαη ζημ πώνμ οπμδμπήξ. Εκ ζοκεπεία, μη ζοκμδμί ημπμζεημύκ όια όζα δε 

πνεηάδμκηαη (ηζάκηεξ, μπμοθάκ, θιπ.) ζημοξ εηδηθά δηαμμνθςμέκμοξ πώνμοξ – νάθηα ηςκ Active 

Babies & Kids. Ροκηζημύμε κα με θένκεηε μαδί ζαξ μπμηαδήπμηε ακηηθείμεκα αλίαξ θαζώξ δεκ 

οπάνπεη εηδηθόξ πώνμξ γηα ηε θύιαλή ημοξ. Ρε πενίπηςζε απώιεηαξ θάπμημο ακηηθεημέκμο ημ 

πνμζςπηθό ηςκ Active Babies & Kids δε θένεη θαμία απμιύηςξ εοζύκε.  

 Ακηηθείμεκα ηα μπμία αθήκμκηαη από αμέιεηα ζημοξ πώνμοξ ηςκ Active Babies & Kids ζα 

ζοιιέγμκηαη από ημ πνμζςπηθό θαη ζα βνίζθμκηαη ζε εοδηάθνηημ ζεμείμ γηα κ’ ακαδεηεζμύκ από 

όπμημκ ηα έπεη λεπάζεη. 

 Ξη ζοκμδμί μαδί με ηα παηδηά είκαη ζθόπημμ κα βνίζθμκηαη ζημ πώνμ ηςκ Active Babies & Kids 10 

– 15 ιεπηά πνηκ ηεκ έκανλε ηςκ δναζηενημηήηςκ έηζη ώζηε κα μεκ πνμθαιείηαη ζοκςζηηζμόξ. 

Επίζεξ μθείιμοκ κα αθήκμοκ ημ πώνμ ηςκ Active Babies & Kids εκηόξ 10 – 15 ιεπηά μεηά ηε 

ιήλε ηεξ δναζηενηόηεηαξ γηα ημκ ίδημ ιόγμ. Ρεμεηώκεηαη πςξ ιαμβάκμκηαη επίζεξ όιεξ μη 

πνμθοιάλεηξ θαη ηα μέηνα πμο μνίδμκηαη θάζε θμνά από ημοξ ανμόδημοξ θναηηθμύξ θμνείξ (όπςξ 

ζηεκ πενίπηςζε ημο COVID19). 

 Λεηά ηε πνήζε ηεξ ημοαιέηαξ είκαη οπμπνεςηηθή ε πνμζεθηηθή θαζανηόηεηα ηςκ πενηώκ ηόζμ 

από ηα παηδηά όζμ θαη από ημοξ γμκείξ. 

 Ξη γμκείξ – θεδεμόκεξ – ζοκμδμί ηςκ παηδηώκ θαηά ηε δηάνθεηα ηςκ δναζηενημηήηςκ ακ δε 

βνίζθμκηαη εκηόξ ημο πώνμο αοηώκ, μθείιμοκ κα βνίζθμκηαη ζημοξ πώνμοξ οπμδμπήξ. 

 μ θάπκηζμα με θάζε μέζμ ζομπενηιαμβακμμέκμο θαη ημο ειεθηνμκηθμύ απαγμνεύεηαη αοζηενά ζε 

όιμοξ ημοξ πώνμοξ ηςκ Active Babies & Kids. 

 α ημήμαηά μαξ γηα παηδηά μέπνη 3 εηώκ έπμοκ μέγηζημ ανηζμό ζομμεηεπόκηςκ πέκηε (5) παηδηά 

θαη έςξ επηά (7) γμκείξ ζοκμιηθά εκηόξ ημο πώνμο. Γηα ηα μεγαιύηενα παηδηά μ μέγηζημξ ανηζμόξ 

ηςκ ζομμεηεπόκηςκ παηδηώκ είκαη μθηώ (8).  

 Λε ηε ζομμεημπή ζαξ ζηηξ δναζηενηόηεηεξ μαξ ζομθςκείηε κα έπεηε ηεκ εοζύκε ηεξ επίβιερεξ 

ημο παηδημύ ζαξ θαη είζηε εζείξ οπεύζοκμη γηα ηεκ αζθάιεηά ημο. Οανόηη πανέπμομε έκα αζθαιέξ 
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πενηβάιιμκ γηα εζάξ θαη ηα παηδηά ζαξ, δεκ μπμνμύμε κα δηαζθαιίζμομε απόιοηε αζθάιεηα γηα 

μηηδήπμηε μπμνεί κα πνμθύρεη. Δεκ ζοκηζημύμε κα επηηνέπεηε ζημ παηδί ζαξ κα βάδεη παηπκίδηα ή 

μμοζηθά όνγακα μέζα ζημ ζηόμα ημο/ηεξ. Επίζεξ, ζοκηζημύμε κα έπεηε δηανθή επίβιερε ζημ παηδί 

ζαξ γηα κα απμθύγμομε ηοπόκ αηοπήμαηα ή θαη ηναομαηηζμμύξ. Οαναθαιμύμε κα ζομμμνθώκεζηε 

πνμξ ηηξ οπμδείλεηξ αζθαιείαξ θαη ογηεηκήξ ημο πνμζςπηθμύ μαξ.  

 α ζημηπεία επηθμηκςκίαξ με ηα Active Babies & Kids είμαι ηα ακόλοσθα: 
Τηλέθωμο: 2107470539  

 Email: info@activebabies.gr  

 Ιζηόηοπος: www.activebabies.gr 
Facebook:  

 

 

 

Σπμγναθή Γμκέα / Ιεδεμόκα  

Ημενμμεκία  

mailto:info@activebabies.gr
http://www.activebabies.gr/

