Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το
Σχολικό Έτος 2015 – 2016
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
6/10/2015 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
Συγκέντρωση γονέων και συζήτηση με την παιδοψυχολόγο του σταθμού μας.
ΘΕΜΑ: « Πως θα βοηθήσουμε τα παιδιά να αποκτήσουν θετική εικόνα για τον εαυτό τους.»
7/10/2015 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
Συνάντηση γονέων με τις παιδαγωγούς και συζήτηση αναφορικά με την πρόοδο των παιδιών.
13/11/2015 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
Συγκέντρωση γονέων και συζήτηση με εισηγητή τον κο Γιώργο Κουράκο, λογοθεραπευτή.
ΘΕΜΑ: « Αναπτυξιακές διαταραχές λόγου και ομιλίας στην προσχολική ηλικία.»
1/12/2015 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
Συγκέντρωση γονέων και συζήτηση με
ΘΕΜΑ: «Αδελφική σχέση- Μια σχέση ζωής.»

την
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του

σταθμού

μας.

21/1/2016 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
Συνάντηση γονέων με τις παιδαγωγούς των τμημάτων και συζήτηση αναφορικά με την πρόοδο
των παιδιών.
16/2/2016 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
Συγκέντρωση γονέων και συζήτηση με
ΘΕΜΑ: «Η φαντασία στην προσχολική ηλικία.»
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23/2/2016 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
Συνάντηση γονέων με τις παιδαγωγούς των τμημάτων και συζήτηση αναφορικά με την πρόοδο
των παιδιών.

12/4/2016 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
Συγκέντρωση γονέων και συζήτηση με την παιδοψυχολόγο του σταθμού μας.
ΘΕΜΑ: « Η ταύτιση του παιδιού με το φύλο του και η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα παιδιά
προσχολικής ηλικίας.»
11/5/2016 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
Συνάντηση γονέων με τις παιδαγωγούς των τμημάτων και συζήτηση αναφορικά με την πρόοδο
των παιδιών.

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
2/10/2015 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τα τμήματα του νηπιαγωγείου και του προνηπίου επισκέφθηκαν το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο
στα Σπάτα.
15/10/2015 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
Το τμήμα του νηπιαγωγείου επισκέφθηκε το ταχυδρομείο Γλυφάδας με αφορμή την παγκόσμια
ημέρα ταχυδρομείων.
5/11/2015 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
Τα τμήματα των προνηπίων επισκέφθηκαν το «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΗΛΟΥ» στον Άλιμο, όπου
παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΜΙΑ ΕΛΙΑ ΜΕΣ’ ΣΤΟ ΠΙΘΑΡΙ».
13/11/2015 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.
22/1/2016 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Το τμήμα του νηπιαγωγείου και των προνηπίων επισκέφθηκαν το θέατρο «Κατερίνας
Βασιλάκου» όπου παρακολούθησαν την παράσταση «Η ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΥ».
26/1/2016 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
Το τμήμα του προνηπίου επισκέφθηκε την « ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ» στην Αθήνα, όπου
παρακολούθησε την παράσταση του Ευγένιου Τριβιζά: «Η ΔΟΝΑ ΤΕΡΗΔΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΑΜΗΛΙΑΣ ΤΟΥΡΤΑΣ».

3/2/2016 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
Τα τμήματα του νηπιαγωγείου και των προνηπίων επισκέφθηκαν τον «Διατροφότοπο της
Τροφούπολης» στην Αργυρούπολη, όπου παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την
υγιεινή διατροφή με τους «Διατροφούληδες και Τροφούληδες».
24/2/2016 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
Τα τμήματα των προνηπίων επισκέφθηκαν το «ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» στην Πλάκα, όπου
παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Από την αγορά στο πιάτο μου».
8/3/2016 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
Το τμήμα του νηπιαγωγείου επισκέφθηκε το «ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ», στην Αθήνα,
με σκοπό να γνωρίσει τη χρηστικότητα της ελληνικής παραδοσιακής ενδυμασίας.
14/4/2016 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
Τα τμήματα των προνηπίων επισκέφτηκαν το θέατρο «ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ» στο Φάληρο,
όπου παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «ΣΟΛΟΜΩΝΤΕΙΑ ΛΥΣΗ».
21/4/2016 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
Το τμήμα του νηπιαγωγείου επισκέφθηκε το ζαχαροπλαστείο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ» με
σκοπό να φτιάξει πασχαλινά τσουρέκια και κουλουράκια.
25/4/2016 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
Το τμήμα του νηπιαγωγείου επισκέφθηκε τη «ΓΑΪΔΟΥΡΟΧΩΡΑ»,
παρακολουθήσουν το πρόγραμμα: «Γνωριμία με το γαϊδούρι»
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10/5/2016 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
Το τμήμα του νηπιαγωγείου επισκέφθηκε το «ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ» στο Π.Φάληρο, όπου
παρακολούθησε τον «ΜΑΓΕΜΕΝΟ ΥΦΑΛΟ».

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
17/9/2015 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
Ετήσιος αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στον κήπο του σχολείου μας
παρουσία των γονέων.
27/10/2015 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
Εορταστικές εκδηλώσεις στο χώρο του σχολείου για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου
(ποιήματα, σκετς, ποιήματα). Συμμετοχή όλων των τμημάτων.

19/12/2015 ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
Πραγματοποιήθηκαν οι χριστουγεννιάτικες γιορτές παρουσία γονέων
 «Το ταξίδι του Χιονούλη» (Νηπιαγωγείο)
 «Στη Χώρα του Αη Βασίλη» (Προνήπια)
3/3/2016 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
Με αφορμή το έθιμο της Τσικνοπέμπτης, οργανώθηκε στον σταθμό μας γεύμα στον κήπο
παρουσία όλων των τμημάτων και των παιδαγωγών.
5/3/2016 ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
Αποκριάτικο γλέντι πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου όπου παιδιά και παιδαγωγοί
μεταμφιεσμένοι, διασκέδασαν στους ξέφρενους ρυθμούς της Αποκριάς.
23/3/2016 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
Εορταστικές εκδηλώσεις στο χώρο του σχολείου για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου
(ποιήματα, σκετς, τραγούδια), χωρίς την παρουσία γονέων.
24/3/2016 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
Το τμήμα του νηπιαγωγείου πραγματοποίησε εκδήλωση για τον εορτασμό της επετείου της 25 ης
Μαρτίου, παρουσία γονέων.
14/5/2016 ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
Εορταστική εκδήλωση στο χώρο του σχολείου με αφορμή τη γιορτή της μητέρας.
5/6/2016 ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Καλοκαιρινή γιορτή του σταθμού στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Αργυρούπολη με θέμα
«ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ».
17/6/2016 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.

