Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά
το Σχολικό Έτος 2014 – 2015
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
7/10/2014 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Συνάντηση γονέων με τις παιδαγωγούς του νηπιαγωγείου και του μεταβρεφικού
τμήματος και συζήτηση αναφορικά με την πρόοδο των παιδιών.
8/10/2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Συνάντηση γονέων με τις παιδαγωγούς των τμημάτων των προ-προνηπίων και
συζήτηση αναφορικά με την πρόοδο των παιδιών.
9/10/2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Συνάντηση γονέων με τις παιδαγωγούς των τμημάτων των προνηπίων και συζήτηση
αναφορικά με την πρόοδο των παιδιών.
4/11/2014 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Συγκέντρωση γονέων και συζήτηση με την παιδοψυχολόγο του σταθμού μας.
ΘΕΜΑ: « Τα όρια στη σχέση μας με το παιδί. Βάζοντας τα θεμέλια για μια υγιή σχέση.»
13/1/2015 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Συγκέντρωση γονέων και συζήτηση με την παιδοψυχολόγο του σταθμού μας.
ΘΕΜΑ: « Η κατάκτηση της αυτονομίας στα παιδιά προσχολικής ηλικίας.»
4/2/2015 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Συνάντηση γονέων με τις παιδαγωγούς του νηπιαγωγείου και του μεταβρεφικού
τμήματος και συζήτηση αναφορικά με την πρόοδο των παιδιών.
17/2/2015 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Συνάντηση γονέων με τις παιδαγωγούς των τμημάτων των προ-προνηπίων και
προνηπίων και συζήτηση αναφορικά με την πρόοδο των παιδιών.
31/3/2015 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Συγκέντρωση γονέων και συζήτηση με την παιδοψυχολόγο του σταθμού μας.
ΘΕΜΑ: «Μορφές επιθετικότητας που συναντάμε στα παιδιά προσχολικής ηλικίας.»

26/5/2015 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Συγκέντρωση γονέων και συζήτηση με την παιδοψυχολόγο του σταθμού μας.
ΘΕΜΑ: «Η ψυχολογική προετοιμασία των παιδιών για τη μετάβαση στο δημοτικό
σχολείο.»

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
26/9/2014 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τα τμήματα των προνηπίων επισκέφθηκαν το πατητήρι «ΖΑΧΑΙΟΣ» στην Παιανία,
όπου παρακολούθησαν σε αναπαράσταση το πάτημα των σταφυλιών, την παραγωγή
μούστου και ένα κουκλοθέατρο με θέμα «Ο Τρύγος». Στο τέλος χρησιμοποίησαν και
προϊόντα μούστου.
10/10/2014 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Το τμήμα του νηπιαγωγείου επισκέφθηκε το βιωματικό κέντρο «ΚΙΒΩΤΟΣ», στην
Παλλήνη, όπου παρακολούθησε το πρόγραμμα «ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ».
15/10/2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Τα τμήματα των προνηπίων επισκέφθηκαν τον «Διατροφότοπο της Τροφούπολης»
στην Αργυρούπολη, όπου παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την υγιεινή
διατροφή με τους «Διατροφούληδες και Τροφούληδες».
7/11/2014 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τα τμήματα του νηπιαγωγείου και
προνηπίων επισκέφθηκαν την «
ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ» στην Αθήνα, όπου παρακολούθησαν την παράσταση του
Ευγένιου Τριβιζά: «Η ΔΟΝΑ ΤΕΡΗΔΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΑΜΗΛΙΑΣ
ΤΟΥΡΤΑΣ».
14/11/2014 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Το τμήμα του νηπιαγωγείου επισκέφθηκε το «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΗΛΟΥ» στον Άλιμο,
όπου παρακολούθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΜΙΑ ΕΛΙΑ ΜΕΣ’ ΣΤΟ
ΠΙΘΑΡΙ».
10/12/2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Τα τμήματα των προνηπίων επισκέφθηκαν το «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΗΛΟΥ» στον Άλιμο,
όπου παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
ΔΕΝΤΡΟ».
19/1/2015 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Το τμήμα του νηπιαγωγείου επισκέφθηκε το θέατρο «ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ» όπου παρακολούθησε την παράσταση «ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΜΙΚΡΟΥ ΕΡΜΗ», μια παράσταση με πολλά διαδραστικά στοιχεία και πολλές
εκπλήξεις.

23/1/2015 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τα τμήματα των προνηπίων επισκέφθηκαν το «ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» στην Πλάκα,
όπου παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η Αθήνα λέει την ιστορία της».
16/02/2015 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Τα τμήματα του νηπιαγωγείου και προνηπίων επισκέφθηκαν το εργαστήρι τέχνης και
πολιτισμού «ΕΝΕΚΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» στην Αργυρούπολη, όπου παρακολούθησαν το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΜΑΣΚΑΣ».
2/3/2015 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Προσκαλέσαμε και μας επισκέφθηκε στο τμήμα του νηπιαγωγείου η συγγραφέας κα
Αθηνά Μπίνιου και μας παρουσίασε το βιβλίο της : «Πιρουλίτο και Ροζαλία».
5/3/2015 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Τα τμήματα του νηπιαγωγείου και
προνηπίων επισκέφθηκαν την «
ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ» στην Αθήνα, όπου παρακολούθησαν την παράσταση του
Ευγένιου Τριβιζά: «ΦΟΥΦΗΧΤΡΑ, Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ».
20/3/2015 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Το τμήμα του νηπιαγωγείου επισκέφθηκε την παιδική σκηνή του «ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ» όπου παρακολούθησε την παράσταση «ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ
ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗΣ».
1/4/2015 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Το τμήμα του νηπιαγωγείου επισκέφθηκε το «ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» στην Πλάκα,
όπου παρακολούθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΜΑΣ».
27/4/2015 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Τα τμήματα των προνηπίων επισκέφτηκαν το θέατρο «ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ» στο
Φάληρο, όπου παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Ο ΚΑΛΟΚΑΡΔΟΣ ΚΑΙ Η
ΜΑΓΙΚΗ ΡΟΔΙΑ».

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
17/9/2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Ετήσιος αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στον κήπο του σχολείου
μας παρουσία των γονέων.
27/10/2014 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Εορταστικές εκδηλώσεις στο χώρο του σχολείου για τον εορτασμό της 28ης
Οκτωβρίου (ποιήματα, σκετς, ποιήματα). Συμμετοχή όλων των τμημάτων.

20/12/2014 ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ

Τα μεγάλα τμήματα πραγματοποίησαν τη χριστουγεννιάτικη γιορτούλα τους:
«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ».
21/12/2014 ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

Τα μικρά τμήματα πραγματοποίησαν «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ» με
τους βοηθούς του Άη Βασίλη!
20/2/2015 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Το Αποκριάτικο γλέντι πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου όπου παιδιά και
παιδαγωγοί μεταμφιεσμένοι, διασκέδασαν στους ξέφρενους ρυθμούς της Αποκριάς.
23/3/2015 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Εορταστικές εκδηλώσεις στο χώρο του σχολείου για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου
(ποιήματα, σκετς, τραγούδια). Συμμετοχή όλων των τμημάτων.
28/5/2015 ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ

Εορταστικές εκδηλώσεις στο χώρο του σχολείου για τον εορτασμό της γιορτής της
μητέρας «ΜΗΤΕΡΑ-ΜΑΝΟΥΛΑ-ΜΑΜΑ».
7/6/2015 ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

Καλοκαιρινή γιορτή του σταθμού στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην
Αργυρούπολη με θέμα «ΧΟΡΟΙ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ».
12/6/2015 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.

