Οι δραστηριότητες του σταθμού μας
κατά το Σχολικό Έτος 2007 – 2008
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
19-09-2007

Συγκέντρωση γονέων με την παιδοψυχολόγο του σταθμού.
Θέμα συζήτησης:
α. «Προσαρμογή του παιδιού στον παιδικό σταθμό».
β. «Συζήτηση γύρω από τις δυσκολίες που συναντούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας
σε σχέση με το φαγητό, ύπνο κτλ.».
24-10-2007

Επίσκεψη των γονέων των παιδιών των προ-προνηπιακών τμημάτων στο σταθμό.
Γνωριμία με τις παιδαγωγούς και ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών.
1-11-2007

Επίσκεψη των γονέων των παιδιών του νηπιαγωγείου στο σταθμό. Γνωριμία με την
νηπιαγωγό και συζήτηση πάνω στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα, το παιδαγωγικό υλικό
και τις μεθόδους διδασκαλίας.
20-11-2007

Συγκέντρωση γονέων και συζήτηση με την παιδοψυχολόγο του σταθμού.
Θέμα συζήτησης: «Εξωσχολικές δραστηριότητες.- Ποιες είναι απαραίτητες στην
προσχολική ηλικία; Ποιες επηρεάζουν την προσωπικότητα του παιδιού;»
27-11-2007

Επίσκεψη των γονέων των παιδιών του νηπιαγωγείου και των προνηπιακών
τμημάτων. Συζήτηση και ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών.
12-12-2007

Επίσκεψη των γονέων των παιδιών των προ-προνηπιακών τάξεων στο σταθμό.
Συζήτηση και ενημέρωση από τις παιδαγωγούς για την πρόοδο των παιδιών.
28-01-2008

Επίσκεψη των γονέων των παιδιών των προνηπιακών τάξεων στο σταθμό. Συζήτηση
και ενημέρωση από τις παιδαγωγούς των τμημάτων.

5-02-2008

Συγκέντρωση γονέων και συζήτηση με την παιδοψυχολόγο του σταθμού.
Θέμα συζήτησης: «Το παιδί έχει “άποψη”. Την λαμβάνουμε πάντα υπόψη; Πως
βοηθούν οι γονείς στην διαμόρφωσή της;»
18-02-2008

Επίσκεψη των γονέων των παιδιών του νηπιαγωγείου και των προνηπιακών τάξεων
στο σταθμό. Συζήτηση και ενημέρωση από τις παιδαγωγούς των τμημάτων.
3-03-2008

Επίσκεψη των γονέων των παιδιών των προ-προνηπιακών τάξεων στο σταθμό.
Συζήτηση και ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών από τις παιδαγωγούς των
τμημάτων.
18-03-2008

Επίσκεψη των γονέων των παιδιών των προνηπιακών τάξεων στο
Συζήτηση και ενημέρωση από τις παιδαγωγούς των τμημάτων.

σταθμό.

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
9-10-2007

Εκπαιδευτική επίσκεψη των παιδιών του νηπιαγωγείου στην Εθνική Μετεωρολογική
Υπηρεσία. Βιωματική προσέγγιση του θέματος: «Η βροχή».
10-10-2007

Επίσκεψη των τμημάτων του νηπιαγωγείου και των προνηπιακών τάξεων στο
πατητήρι «Ζαχαίος» στην Παιανία. Ξενάγηση στους χώρους του πατητηριού,
παρακολούθηση κουκλοθέατρου με θέμα «Ο τρύγος», αγορά διαφόρων προϊόντων
σχετικών με το μούστο (κουλούρια, μούστο, μουσταλευριά).
16-10-2007

Εκπαιδευτική επίσκεψη των τμημάτων του νηπιαγωγείου και των προνηπιακών
τμημάτων στο Κέντρο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων «ΕΝΕΚΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» θέμα:
«Ο κύκλος του νερού».
9-11-2007

Εκπαιδευτική επίσκεψη των παιδιών του νηπιαγωγείου στο εργαστήρι πηλού στον
Άλιμο. Θέμα: «Μια ελιά μέσα στο πιθάρι». Τα παιδιά κάνουν ένα ταξίδι στην
συγκομιδή της ελιάς, πλάθουν και ζωγραφίζουν ένα ελαιόδεντρο. Επίδειξη
κατασκευής πιθαριού στον τροχό.

14-11-2007

Επίσκεψη των τμημάτων των προνηπιακών τάξεων στο θέατρο «Κάτω απ’ γέφυρα»
στο Νέο Φάληρο. Παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης: «Ο καλόκαρδος και η
χρυσή ροδιά».
22-11-2007

Εκπαιδευτική επίσκεψη των τμημάτων του νηπιαγωγείου και των προνηπιακών
τμημάτων στο μουσείο Φυσικής Ιστορίας (Ζωολογικό μουσείο) του πανεπιστημίου
Αθηνών στην περιοχή Ζωγράφου.
10-12-2007

Επίσκεψη των παιδιών του νηπιαγωγείου στο θέατρο «Κάτω απ’ γέφυρα» στο Νέο
Φάληρο. Παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης: «Ο καλόκαρδος και η χρυσή
ροδιά».
17-12-2007

Εκπαιδευτική επίσκεψη των παιδιών του νηπιαγωγείου στα ΕΛΤΑ Γλυφάδας.
Αποστολή χριστουγεννιάτικης κάρτας.
11-01-2008

Επίσκεψη των τμημάτων του νηπιαγωγείου και των προνηπιακών τάξεων στην
Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρακολούθηση της Θεατρικής παράστασης «Σταχτοπούτα».
Παιδική όπερα του G. Rossini σε διασκευή και σκηνοθεσία της Κάρμεν Ρουγγέρη.
11-02-2008

Επίσκεψη των παιδιών του νηπιαγωγείου στην κουκλοθεατρική ομάδα «Κιβωτός
μύθων» στο Μετς. Παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης «Οι περιπέτειες του
Πινόκιο στην παραμυθοχώρα».
15-02-2008

Επίσκεψη των τμημάτων των προνηπίων στο θέατρο «Ακάδημος». Παρακολούθηση
της θεατρικής παράστασης «Πλατς-Μουτς» του Ευγένιου Τριβυζά, απ’ την θεατρική
σκηνή «Μίμηση πράξις».
3-03-2008

Εκπαιδευτική επίσκεψη των παιδιών του νηπιαγωγείου στο Παιδικό Μουσείο, στην
Πλάκα. Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα «Επαγγέλματα παλιά
που έχουν αλλάξει πια».

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
17-09-2007

Ετήσιος αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στον κήπο του σταθμού
με την παρουσία παιδιών και γονέων.

26-10-2007

Εορτασμός της επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Συμμετοχή όλων των τμημάτων με
τραγούδια , ποιήματα, θεατρικά δρώμενα.
21-12-207

Εορταστικές εκδηλώσεις στο σταθμό για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς. Συμμετοχή όλων των τμημάτων με τραγούδια, ποιήματα, θεατρικά
δρώμενα.
28-02-2008

Αναπαράσταση των εθίμων της ημέρας της Τσικνοπέμπτης. Συμμετοχή όλων των
τμημάτων.
7-03-2008

Αποκριάτικο γλέντι στο σταθμό με τη συμμετοχή όλων των παιδιών ντυμένων με τις
αποκριάτικες στολές τους. Χορός στον προαύλιο χώρο του σχολείου, παιχνίδια,
φαγητό. Ομαδική και ατομική φωτογράφιση όλων των παιδιών του σταθμού.
11-03-2008

Συμμετοχή όλων των τμημάτων του σταθμού μας στον έρανο του Ειδικού
Φιλανθρωπικού Συλλόγου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων νομού Πέλλας.
Καταβολή χρηματικού ποσού από τα παιδιά για την αγορά εκπαιδευτικών βιβλίων,
παραμυθιών και DVD.
20-03-2008

Εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος για το τμήμα του νηπιαγωγείου,
δραστηριότητα δανειστικής βιβλιοθήκης. Δανεισμός βιβλίου από τα παιδιά,
συμπλήρωση εντύπου με τα στοιχεία του παιδιού και του βιβλίου, εργασία σε σχέση
με το βιβλίο και επιστροφή στην βιβλιοθήκη του σχολείου.
21-03-2008

Γιορτή για τους ήρωες του 1821 από τα παιδιά του νηπιαγωγείου με την παρουσία
γονέων και κηδεμόνων. Ποιήματα τραγούδια, παραδοσιακοί χοροί.
24-03-2008

Εορταστικές εκδηλώσεις στο σταθμό για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
Συμμετοχή όλων των τμημάτων.
22-04-2008

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.
30-04-2008

Εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος στο σταθμό με θέμα: «Πρωτομαγιά». Χορός,
τραγούδι, χειροτεχνίες με θέμα το μαγιάτικο στεφάνι.

9-05-2008

α. Παράσταση κουκλοθέατρου στο σταθμό από τις παιδαγωγούς των προπρονηπιακών τμημάτων. Συμμετοχή όλων των τμημάτων.
β. Γιορτή της μητέρας: ανάγνωση παραμυθιών, τραγούδι, κατασκευή χειροτεχνίας.
συμμετοχή όλων των τμημάτων.
7-06-2008

Καλοκαιρινή γιορτή στον κήπο του σχολείου με την παρουσία γονέων και κηδεμόνων.
Παρουσίαση της θεατρικής παράστασης: «Πήτερ Παν». Συμμετοχή όλων των
τμημάτων.
13-06-2008

Γιορτή του πατέρα: ανάγνωση παραμυθιών, τραγούδι, κατασκευή χειροτεχνίας.
συμμετοχή όλων των τμημάτων.

