Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά
το Σχολικό Έτος 2013 – 2014
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
23/9/2013 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ομαδική συγκέντρωση γονέων των παιδιών του νηπιαγωγείου, με θέμα το μαθησιακό
πρόγραμμα, το παιδαγωγικό υλικό και τις μέθοδος διδασκαλίας που θα
χρησιμοποιηθούν.
7/10/2013 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Συνάντηση γονέων με τις παιδαγωγούς των τμημάτων και συζήτηση αναφορικά με την
πρόοδο των παιδιών.
17/10/2013 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Συγκέντρωση γονέων και συζήτηση με την παιδοψυχολόγο του σταθμού μας.
ΘΕΜΑ: « Η προσαρμογή του παιδιού στον παιδικό σταθμό.»
21/10/2013 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Συνάντηση γονέων με τις παιδαγωγούς των τμημάτων και συζήτηση αναφορικά με την
πρόοδο των παιδιών.
22/10/2013 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συγκέντρωση γονέων και συζήτηση με την παιδοψυχολόγο του σταθμού.
ΘΕΜΑ: « Τα όρια στη σχέση μας με το παιδί. Βάζοντας τα θεμέλια για μια υγιή σχέση.»
21/1/2014 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Συγκέντρωση γονέων και συζήτηση με την παιδοψυχολόγο του σταθμού.
ΘΕΜΑ: «Συζήτηση για ορισμένες αναπτυξιακές διαταραχές (ενούρηση, ανήσυχος
ύπνος, ολιγοφαγία κλπ).
28/1/2014 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Συνάντηση γονέων με τις παιδαγωγούς των τμημάτων και συζήτηση αναφορικά με την
πρόοδο των παιδιών.
3/4/2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Συνάντηση γονέων με την παιδοψυχολόγο του σταθμού μας.
ΘΕΜΑ: «Πώς να μιλήσουμε σε ένα παιδί για σημαντικές απώλειες στη ζωή του
(διαζύγιο, μετακόμιση / μετανάστευση, για την ασθένεια, για τον θάνατο προσφιλών
προσώπων κλπ)».

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
9/10/2013 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Το τμήμα του προνηπίου επισκέφθηκε το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΗΛΟΥ στον Άλιμο.
ΘΕΜΑ: «Ζωγραφίζοντας την κούπα μου».
4/11/2013 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Τα τμήματα του νηπιαγωγείου και των προνηπίων επισκέφτηκαν το βιωματικό κέντρο
«ΚΙΒΩΤΟΣ», στην Παλλήνη, όπου παρακολούθησαν το πρόγραμμα «ΕΛΑΙΑ! ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΣΤΟ ΛΑΔΑΚΙ».
13/11/2013 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Το τμήμα των προνηπίων επισκέφτηκε το θέατρο « ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ» στην Αθήνα,
όπου παρακολούθησαν την παράσταση του Ευγένιου Τριβιζά: «Η ΔΟΝΑ ΤΕΡΗΔΟΝΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΑΜΗΛΙΑΣ ΤΟΥΡΤΑΣ».
29/11/2013 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τα τμήματα του νηπιαγωγείου και των προνηπίων επισκέφτηκαν το θέατρο
«ΚΙΒΩΤΟΣ» στην Αθήνα όπου παρακολούθησαν την παράσταση «ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ
ΚΛΕΙΔΙ» από το παραμύθι «Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑΣ» της Πηνελόπης
Δέλτα με την Κάρμεν Ρουγγέρη.
14/1/2014 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Το τμήμα του νηπιαγωγείου επισκέφθηκε το «ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ»
στην Αθήνα όπου παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ ΣΟΥ
ΚΥΡΙΕ ΦΟΒΕ».
27/1/2014 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Το τμήμα των προνηπίων επισκέφτηκε το «ΔΙΑΤΡΟΦΟΤΟΠΟ ΤΗΣ
ΤΡΟΦΟΥΠΟΛΗΣ» στην Αργυρούπολη όπου παρακολούθησαν εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για την υγιεινή διατροφή.
24/1/2014 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου επισκέφτηκαν το ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ για να
παραδώσουν τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από το χριστουγεννιάτικο Bazaar για
να γνωριστούν με τα παιδιά και να παίξουν μαζί τους.
12/2/2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Τα τμήματα του νηπιαγωγείου και των προνηπίων επισκέφτηκαν το θέατρο
«ΜΕΘΕΞΙΣ» στην οδό Πειραιώς, όπου παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση
«ΧΑΪΝΤΙ, ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ».

18/2/2014 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Τα
παιδιά
του
νηπιαγωγείου
επισκέφτηκαν
το
ζαχαροπλαστείο
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ», στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης όπου έμαθαν για τη σοκολάτα
και τη ζάχαρη τους εξήγησαν ποια είναι τα «καλά» γλυκάκια κι έφτιαξαν τσουρέκια και
κουλούρια.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
12/9/2013 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Ετήσιος αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στον κήπο του σχολείου
μας παρουσία των γονέων.
25/10/2013 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Εορταστικές εκδηλώσεις στο χώρο του σχολείου για τον εορτασμό της 28ης
Οκτωβρίου (ποιήματα, σκετς, ποιήματα). Συμμετοχή όλων των τμημάτων.
14/12/2013 ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ

Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Bazaar, πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου,
τα έσοδα του οποίου διατέθηκαν στο ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. Γονείς και
παιδιά κατασκεύασαν υπέροχα στολίδια, γλυκά, γούρια και πολλά ακόμη υπέροχα
πράγματα που πουλήθηκαν σε συμβολικές τιμές.
19/12/2013 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Άνοιγμα των καλλιτεχνικών εργαστηρίων του σχολείου μας για τη δημιουργία
χριστουγεννιάτικων στολιδιών, καρτών, κατασκευών, ημερολογίων και πολλών
γλυκισμάτων από τα παιδιά και τις παιδαγωγούς.
20/12/2013 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Χριστουγεννιάτικες εορταστικές εκδηλώσεις από όλα τα τμήματα του σχολείου
(τραγούδια, σκετς) παρουσία και του τμήματος του νηπιαγωγείου.
28/2/2014 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Το Αποκριάτικο γλέντι πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου όπου παιδιά και
παιδαγωγοί μεταμφιεσμένοι, διασκέδασαν στους ξέφρενους ρυθμούς της Αποκριάς.
24/3/2014 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Εορταστικές εκδηλώσεις στο χώρο του σχολείου για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου
(ποιήματα, σκετς, τραγούδια). Συμμετοχή όλων των τμημάτων.
11/5/2014 ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

Μαμάδες και παιδιά ήρθαν στο σχολείο μας και δημιούργησαν υπέροχα δώρα για τις
μαμάδες στα καλλιτεχνικά μας εργαστήρια που άνοιξαν στον κήπο μας.

1/6/2014 ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

Καλοκαιρινή γιορτή του σταθμού στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην
Αργυρούπολη με θέμα «ΑΣ ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ».
13/6/2014 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Άνοιγμα των καλλιτεχνικών εργαστηρίων του σχολείου μας για τη δημιουργία
χειροτεχνιών και κατασκευών για τη γιορτή του πατέρα χρησιμοποιώντας το πλούσιο
παιδαγωγικό υλικό και φυσικά τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών μας.

