Οι δραστηριότητες του σταθμού μας
κατά το Σχολικό Έτος 2006 - 2007
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
27/09/2006

Επίσκεψη των γονέων των παιδιών του νηπιαγωγείου στο σταθμό. Γνωριμία με τη
νηπιαγωγό και συζήτηση πάνω στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα. Παρουσίαση του
παιδαγωγικού υλικού.
28/09/2006

Συγκέντρωση γονέων με Θέμα «Η προσαρμογή του παιδιού στον παιδικό σταθμό».
Ελεύθερη συζήτηση γύρω από τις δυσκολίες που συναντούν τα παιδιά προσχολικής
ηλικίας σε σχέση με το φαγητό, τον ύπνο, κλπ.
02/10/2006

Συγκέντρωση γονέων με τις νηπιαγωγούς των προνηπιακών τμημάτων. Γνωριμία
και συζήτηση για την πρόοδο των παιδιών.
18/10/2006

Συγκέντρωση γονέων με τις παιδαγωγούς των προ-προνηπιακών τμημάτων.
Γνωριμία και συζήτηση για την πρόοδο των παιδιών.
14/11/2006

Συγκέντρωση γονέων με την παιδοψυχολόγο του σταθμού.
Θέμα συζήτησης: «10 χρυσοί κανόνες για ένα ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον».
20/11/2006

Συγκέντρωση γονέων με την νηπιαγωγό του τμήματος του νηπιαγωγείου. Συζήτηση
και ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών.
12/12/2006

Συγκέντρωση γονέων με τις νηπιαγωγούς και τις παιδαγωγούς των προνηπιακών και
προ-προνηπιακών τμημάτων. Συζήτηση και ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών.
23/01/2007

Συγκέντρωση γονέων με την παιδοψυχολόγο του σταθμού.
Θέμα συζήτησης: « Ο ρόλος του πατέρα στη διαδικασία οργάνωση της ταυτότητας
στο αγόρι αλλά και στο κορίτσι».

20/02/2007

Συγκέντρωση γονέων με την παιδοψυχολόγο του σταθμού.
Θέμα συζήτησης: « Όταν τα παιδιά προκαλούν την άτοπη προσοχή. Τι χρειάζεται για
να βοηθήσουμε το προκλητικό παιδί».
26/02/2007

Συγκέντρωση γονέων με την νηπιαγωγό του τμήματος του νηπιαγωγείου. Συζήτηση
και ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών.
13/03/2007

Συγκέντρωση γονέων με την παιδοψυχολόγο του σταθμού.
Θέμα συζήτησης: «Το κύρος του γονιού. Τρόποι ενίσχυσής του».
19/03/2007

Συγκέντρωση γονέων με τις παιδαγωγούς των προ-προνηπιακών τμημάτων.
Συζήτηση και ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών.
26/03/2007

Συγκέντρωση γονέων με την νηπιαγωγό του τμήματος του νηπιαγωγείου. Ομαδική
συζήτηση γύρω από θέματα ανάπτυξης της γραφής και της ανάγνωσης στα παιδιά
προσχολικής ηλικίας.
29/03/2007

Συγκέντρωση γονέων με τις νηπιαγωγούς και τις παιδαγωγούς των προνηπιακών
τμημάτων. Συζήτηση και ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών.
17/04/2007

Συγκέντρωση γονέων με την παιδοψυχολόγο του σταθμού.
Θέμα συζήτησης: «Οι κρίσεις προσωπικότητας στην προσχολική ηλικία».
22/05/2007

Προσωπική συνάντηση της παιδοψυχολόγου του σταθμού με όποιον γονέα επιθυμεί
και συζήτηση γύρω από τα θέματα που απασχολούν τον ίδιο και το παιδί του.

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
29/09/2006

Επίσκεψη των τμημάτων των προνηπίων στο μανάβικο της γειτονιάς. Βιωματική
προσέγγιση του θέματος « Φθινοπωρινά Φρούτα». Συζήτηση, παρατήρηση και αγορά
προϊόντων.

20/10/2006

Εκπαιδευτική εκδρομή των παιδιών του νηπιαγωγείου στο « Δάσος της
Καισαριανής». Βιωματική προσέγγιση του θέματος «Τα δέντρα το φθινόπωρο».
25/10/2006

Επίσκεψη των τμημάτων του νηπιαγωγείου και των προνηπίων στο ΠΟΛΕΜΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ. Βιωματική προσέγγιση του θέματος «28η Οκτωβρίου».
01/11/2006

Επίσκεψη των τμημάτων των προνηπίων και του νηπιαγωγείου στο «ΘΕΑΤΡΟ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ» στο Νέο Φάληρο. Παρακολούθηση της θεατρικής
Παράστασης: « Ο κλέφτης της Βαγδάτης».
22/11/2006

Επίσκεψη των τμημάτων του νηπιαγωγείου και των προνηπίων στο «ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ» του Πανεπιστημίου Αθηνών. Βιωματική προσέγγιση του θέματος «Τα
ζώα».
01/12/2006

Επίσκεψη των τμημάτων του νηπιαγωγείου στο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΠΗΛΟΥ» που
βρίσκεται στον Άλιμο. Κατασκευή πήλινων, χριστουγεννιάτικων κατασκευών.
05/12/2006

Επίσκεψη των τμημάτων του νηπιαγωγείου και των προνηπίων στην «ΕΘΝΙΚΗ
ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ» που βρίσκεται στην Αθήνα (θέατρο Ακροπόλ). Παρακολούθηση
της θεατρικής παράστασης «ΧΑΝΣΕΛ ΚΑΙ ΓΚΡΕΤΕΛ».
12/12/2006

Επίσκεψη των προνηπίων στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΠΗΛΟΥ, που βρίσκεται στον
Άλιμο. Κατασκευή πήλινων χριστουγεννιάτικων κατασκευών.
17/01/2007

Επίσκεψη των τμημάτων του νηπιαγωγείου και των προνηπίων στο «ΘΕΑΤΡΟ
ΑΠΟΘΗΚΗ» που βρίσκεται στην Αθήνα. Παρακολούθηση της θεατρικής
παράστασης «Η ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΟΥ ΚΟΝΤΟΡΕΒΥΘΟΥΛΗ».
16/03/2007

Επίσκεψη και βόλτα με το ΤΡΑΜ από το τμήμα των προνηπίων. Βιωματική
προσέγγιση του θέματος «Τα μέσα μεταφοράς».
20/03/2007

Επίσκεψη των τμημάτων του νηπιαγωγείου και των προνηπίων στο ΠΟΛΕΜΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ που βρίσκεται στην Αθήνα. Βιωματική προσέγγιση του θέματος «25η
Μαρτίου 1821».

27/03/2007

Επίσκεψη των παιδιών του νηπιαγωγείου στα ΕΛΤΑ Γλυφάδας.
Αποστολή πασχαλινής κάρτας.
29/03/2007

Επίσκεψη των παιδιών του νηπιαγωγείου στην Ε.Μ.Υ. Βιωματική προσέγγιση του
θέματος «Τα καιρικά φαινόμενα».
20/04/2007

Επίσκεψη των παιδιών του νηπιαγωγείου στο ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ που βρίσκεται
στην Πλάκα. Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: ΓΕΥΣΗ. Τα παιδιά
παρασκεύασαν μόνα τους κουλουράκια, γνώρισαν αρχές υγιεινής και καθαριότητας,
μίλησαν για τα σκεύη και τα μέσα παρασκευής του «σήμερα» και του «τότε».

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
15/09/2006

Ετήσιος αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στον κήπο του σταθμού
με την συμμετοχή γονέων.
15/09/2006

Υποδοχή των παιδιών και των γονέων στον κήπο του σταθμού με ψυχαγωγικό
πρόγραμμα.
27/10/2006

Εορτασμός της επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Συμμετοχή όλων των τμημάτων με
τραγούδια, ποιήματα θεατρικά δρώμενα.
14/12/2006

Θεατρικά δρώμενα στα αγγλικά (role/plays) από τα παιδιά του νηπιαγωγείου μέσα
στην τάξη με την παρουσία γονέων.
22/12/2006

Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο σταθμό μας. Συμμετοχή όλων των τμημάτων με
τραγούδια, ποιήματα και θεατρικά δρώμενα.
15/01/2007

Θεατρική παράσταση «Οι 12 μήνες και η κυρά/καλή» από τα παιδιά του
νηπιαγωγείου προς τα παιδιά των μικρότερων τάξεων.
08/02/2007

Αναπαράσταση των εθίμων της ημέρας της «Τσικνοπέμπτης». (Ψήσαμε σουβλάκια,
ήπιαμε πορτοκαλάδα, χορέψαμε πολύ). Συμμετοχή όλων των τμημάτων.

14/02/2007

Παράσταση «Καραγκιόζη» από καραγκιοζοπαίχτρια που επισκέφθηκε το σταθμό μας.
Παρακολούθηση από όλα τα τμήματα.
16/02/2007

Αποκριάτικο γλέντι στο σταθμό με τη συμμετοχή όλων των παιδιών ντυμένων με τις
αποκριάτικες στολές τους. Τραγούδι, χορός, παιχνίδια, κ.α.
22/03/2007

Γιορτή για τους «ήρωες του 21» από τα παιδιά του νηπιαγωγείου με την παρουσία
γονέων. Ποιήματα, τραγούδια, παραδοσιακοί χοροί.
23/03/2007

Εορταστικές εκδηλώσεις στο σταθμό για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1821 με τη
συμμετοχή όλων των τμημάτων. Ποιήματα, θεατρικά δρώμενα, παραδοσιακοί χοροί.
30/03/2007

Πασχαλινή γιορτή στο σταθμό μας. Αφηγήσεις από τις νηπιαγωγούς, αναβίωση
εθίμων από τα παιδιά, ποιήματα και ιστορίες για τη ζωή του Χριστού. Συμμετοχή
όλων των τμημάτων.
30/04/2007

Εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος στο σταθμό με θέμα «Το μαγιάτικο
στεφάνι».
Σημεία επεξεργασίας:
• «από το σπόρο στον ανθό».
• «τα μέρη ενός φυτού».
• Κατασκευή μαγιάτικου στεφανιού».
Συμμετοχή όλων των τμημάτων.
11/05/2007

Παράσταση κουκλοθέατρου στο σταθμό με τη συμμετοχή όλων των παιδιών.
02/06/2007

Καλοκαιρινή γιορτή στον κήπο του σχολείου με την παρουσία γονέων και κηδεμόνων.
Παρουσίαση της θεατρικής παράστασης: «Οι περιπέτειες του Πινόκιο». Συμμετοχή
όλων των τμημάτων.

