Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά
το Σχολικό Έτος 2016 – 2017
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2/9/2016 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Συγκέντρωση γονέων και συζήτηση με την παιδοψυχολόγο του σταθμού μας.
ΘΕΜΑ: « Η προσαρμογή στον παιδικό σταθμό.»
12/10/2016 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
Ομαδική ενημερωτική συγκέντρωση των γονέων του νηπιαγωγείου.
13/10/2016 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
Συνάντηση γονέων με τις παιδαγωγούς και συζήτηση αναφορικά με την πρόοδο των
παιδιών.
15/11/2016 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
Συγκέντρωση γονέων και συζήτηση με την παιδοψυχολόγο του σταθμού μας.
ΘΕΜΑ: « Μαθαίνουμε στο παιδί μας να κατακτήσει την αυτονομία του.»
17/1/2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
Συγκέντρωση γονέων και συζήτηση με την παιδοψυχολόγο του σταθμού μας.
ΘΕΜΑ: « Η σημασία της καλής συνεργασίας ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο
και η συμβολή της στην εξέλιξη του παιδιού.»
25/1/2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
Συνάντηση γονέων με τις παιδαγωγούς και συζήτηση αναφορικά με την πρόοδο των
παιδιών.
7/2/2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
Συνάντηση γονέων με τις παιδαγωγούς και συζήτηση αναφορικά με την πρόοδο των
παιδιών.
25/4/2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
Συγκέντρωση γονέων και ελεύθερη συζήτηση με την παιδοψυχολόγο του σταθμού
μας.
13/6/2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
Συνάντηση γονέων με τις παιδαγωγούς και συζήτηση αναφορικά με την πρόοδο των
παιδιών.

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
20/9/2016 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
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».
26/9/2016 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
Το τμήμα του νηπιαγωγείο επισκέφθηκε το εκπαιδευτικό κέντρο PEDOPOLIS για να
παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την ανακύκλωση.
4/10/2016 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
Το τμήμα του νηπιαγωγείου επισκέφθηκε το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο στα Σπάτα.
11/10/2016 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
Τα τμήματα των προνηπίων επισκέφθηκαν το «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΗΛΟΥ» στον Άλιμο,
όπου παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το σταφύλι».
1/11/2016 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
Τα τμήματα του νηπιαγωγείου και των προνηπίων επισκέφθηκαν το εργαστήρι
τέχνης και πολιτισμού ΕΝΕΚΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, στην Αργυρούπολη, όπου
παρακολούθησαν το πρόγραμμα «Ο κύκλος του νέρου».
30/11/2016 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
Τα τμήματα του νηπιαγωγείου και των προνηπίων επισκέφθηκαν την παιδική σκηνή
της ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ, στον Ταύρο και παρακολούθησαν την παράσταση «Οι
άθλοι του Ηρακλή».
20/1/2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
Το τμήμα των προνηπίων επισκέφθηκε το θέατρο ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ, στο Μετς,
όπου παρακολούθησε την παράσταση «Η πόλη που έδιωξε τον πόλεμο».
24/1/2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
Το τμήμα των προνηπίων επισκέφθηκε το κέντρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων
«ΖΑΧΑΙΟΣ» στην Παιανία, όπου παρακολούθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Παλαιά επαγγέλματα… ταξίδι στο χρόνο».
25/1/2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
Το τμήμα του νηπιαγωγείου επισκέφθηκε την παιδική σκηνή του ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ, στην Αθήνα, όπου παρακολούθησε την παράσταση «Ο ευτυχισμένος
πρίγκιπας» του Όσκαρ Ουάιλντ.

8/2/2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
Τα τμήματα των προνηπίων επισκέφθηκαν την παιδική σκηνή του ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ, στην Αθήνα, όπου παρακολούθησαν την παράσταση «Ο ευτυχισμένος
πρίγκιπας» του Όσκαρ Ουάιλντ.
14/2/2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
Το τμήμα του νηπιαγωγείου επισκέφθηκε το ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ του Cinepolis,
στη Γλυφάδα, όπου παρακολούθησε το πρόγραμμα «Μουσικές εμπειρίες μέσα από
απορίες».
21/2/2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τη συνεργάτιδα παιδοδοντίατρο του σταθμού μας, κα
Άντα Μπουγά, με θέμα την υγιεινή των δοντιών και εξέταση.
28/2/2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
Τα τμήματα του νηπιαγωγείου και των προνηπίων επισκέφθηκαν τον «Διατροφότοπο
της ΤΡΟΦΟΥΠΟΛΗΣ» στην Αργυρούπολη, όπου παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για την υγιεινή διατροφή με τους «Διατροφούληδες και Τροφούληδες».
16/3/2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
Το τμήμα του νηπιαγωγείου προσκάλεσε τη συγγραφέα κα Καρούζου- Φράγκου Ζωή
που μας παρουσίασε το βιβλίο της «Ο γύρος του κόσμου με ένα ζευγάρι παπούτσια».
27/4/2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
Τα τμήματα των προνηπίων επισκέφθηκαν το «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΗΛΟΥ» στον Άλιμο.
2/5/2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
Το τμήμα του νηπιαγωγείου επισκέφθηκε το ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ, στο Π.Φάληρο, με
σκοπό να παρακολουθήσουν την προβολή «Μια βόλτα στο φεγγάρι».
9/6/2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τα τμήματα των προνηπίων και του νηπιαγωγείου επισκέφθηκαν το κέντρο
εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά ROBOTAKIA, στη Γλυφάδα.
29/6/2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
Το τμήμα του νηπιαγωγείου επισκέφθηκε το αεροδρόμιο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, στα
Σπάτα.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
15/9/2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
Ετήσιος αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στον κήπο του σχολείου
μας παρουσία των γονέων.

27/10/2016 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
Εορταστικές εκδηλώσεις στο χώρο του σχολείου για τον εορτασμό της 28ης
Οκτωβρίου (ποιήματα, σκετς, ποιήματα). Συμμετοχή όλων των τμημάτων.
10/12/2016 ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
Πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη γιορτή των προνηπίων στο κέντρο μάθησης
PEDOPOLIS.
19/12/2016 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
Πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη γιορτή του νηπιαγωγείου στο χώρο του
σχολείου μας.
17/2/2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πραγματοποιήθηκε αποκριάτικη λαογραφική γιορτή με καλεσμένους
και τους παππούδες των παιδιών των προνηπίων.

τις γιαγιάδες

24/2/2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας αποκριάτικο γλέντι με το TRIKIFUN «Το
γαϊτανάκι και το αλεξίπτωτο»
24/3/2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εορταστικές εκδηλώσεις στο χώρο του σχολείου για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου
(ποιήματα, σκετς, τραγούδια), χωρίς την παρουσία γονέων. Συμμετοχή όλων των
τμημάτων.
8/4/2017 ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
Πραγματοποιήθηκε έκθεση εικαστικών στο χώρο του σχολείου, εργαστήριο
λαμπάδων και πασχαλινών καλαθιών και κυνήγι κρυμμένων αυγών.
28/5/2017 ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Πραγματοποιήθηκε η καλοκαιρινή μας γιορτή με θέμα «ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ», στο
Αμφιθέατρο των εκπαιδευτηρίων «Μαλλιάρας» στον Άλιμο.
17/6/2017 ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
Πραγματοποιήθηκαν οι γυμναστικές επιδείξεις με τη REAL KID
εγκαταστάσεις «ΩΡΙΩΝ».

στις αθλητικές

