Αγαπεημί γμκείξ…
Οαξ θαιςζμνίδμομε ζημ ζπμιείμ μαξ, ζε έκα πενηβάιιμκ
εοπάνηζημ θαη θηιόλεκμ γηα ημ παηδί ζαξ. Ε ανπή θάζε ζπμιηθήξ
πνμκηάξ είκαη γηα όιμοξ θμνηηζμέκε με έκηαζε αιιά θαη
δεμημονγηθόηεηα.
Πενώκηαξ αοζηενμύξ θακόκεξ ογηεηκήξ θαη αζθάιεηαξ,
ημ «Οπηηάθη ηςκ ζαομάηςκ» είκαη έημημμ κα θηιμλεκήζεη με
εοαηζζεζία, αγάπε θαη
ζεβαζμό ζηεκ μμκαδηθόηεηά ημοξ, ημοξ ιηιηπμύηεημοξ θίιμοξ,
μέζα από ζύγπνμκεξ ηάζεηξ εθπαίδεοζεξ, ζε έκακ πώνμ αζθαιμύξ
δηαμμκήξ,
με πνμζεθηηθό πνμγναμμαηηζμό γηα ηεκ ακηημεηώπηζε ηςκ κέςκ
ζοκζεθώκ πμο ζοκεπώξ πνμθύπημοκ.
Πμ θοιιάδημ αοηό έπεη ςξ ζθμπό, κα ιύζεη πηζακέξ απμνίεξ
ζαξ θαη κα ζαξ δώζεη πιενμθμνίεξ ηόζμ γηα ηα πναθηηθά, όζμ γηα
ηα εθπαηδεοηηθά ζέμαηα πμο αθμνμύκ ημ πώνμ μαξ. Ιπμνείηε κα
ακαηνέπεηε ζε αοηό θαηά ηεκ δηάνθεηα όιεξ ηεξ ζπμιηθήξ
πνμκηάξ.
Ιε ηεκ μμαδηθή δμοιεηά θαη ηεκ δηθή ζαξ βμήζεηα, ειπίδμομε κα
έπμομε μηα θαηαπιεθηηθή πνμκηά!!!

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ
Γιατί η ανατροφή…. είναι τέχνη
Αφορά…
Γονιό, παιδί, εκπαιδευτικό

Αποτελεί…
Τη βάση της επικοινωνίας και της μάθησης στο σχολείο μας.

Τι είναι…
Η σύνδεση συναισθήματος και λογικής ώστε να αποφασίζω τη δράση μου

Γιατί είναι σημαντική…
•Βοηθά στην αυτεπίγνωση.
•Βοηθά στην αντιμετώπιση στρες και άγχους.
•Συμβάλλει στη νοητική ανάπτυξη.
•Δημιουργεί κοινωνικές δεξιότητες.
•Μειώνει την αίσθηση ανασφάλειας σε τοπίο ρευστότητας.
•Δημιουργεί θετική στάση για τη ζωή.
Στις εποχές ρευστότητας που βιώνουμε αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για όλους.
Στο σχολείο μας λειτουργεί Μουσείο συναισθηματικής Νοημοσύνης για τα
παιδιά και παρέχονται οργανωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τους γονείς.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το ενδιαφέρον των παιδιών να γνωρίσουν τον
κόσμο είναι το κίνητρο για την μάθηση. Το
διαθεματικό
πλαίσιο
σπουδών
δίνει
προτεραιότητα στην ενεργητική, βιωματική
και συνεργατική μάθηση, λαμβάνοντας υπόψη
την ατομικότητα, τις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα κάθε παιδιού.
Τα βασικά σημεία του νέου
αναλυτικού προγράμματος
αφορούν:

Αλλαγή
τρόπου σκέψης
και στάσης
στη γνώση
και στην
εκπαιδευτική
διαδικασία….

Τη σύνδεση του παιχνιδιού με την
μάθηση
Τη συμμετοχή των γονέων στη
μαθησιακή διαδικασία
Τη συνέχεια των προγραμμάτων
από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό
σχολείο.
Την εισαγωγή των νέων
τεχνολογιώκ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩN
Α. ΟΡΓΑΝΩΜΓΝΓ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΓ
Β. ΣΟΥΓΤΜΓΝΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΣΓ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΓ

Α. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Μη μνγακςμέκεξ δναζηενηόηεηεξ, αθμνμύκ ηηξ
θαζεμενηκέξ δνάζεηξ ηςκ παηδηώκ ζημ ζπμιείμ, μέζα
από ηεκ μέζμδμ project (ακμηπηή δηαδηθαζία μάζεζε,
ηα όνηα ηεξ μπμίαξ δεκ είκαη αοζηενά θαζμνηζμέκα θαη
ελειίζζεηαη ακάιμγα με ηεκ εθάζημηε θαηάζηαζε θαη
ηα
εκδηαθένμκηα
ηςκ
μαζεηώκ)
θαη
ηεκ
δηαζεμαηηθόηεηα (ηεκ πμιύπιεονε δειαδή δηενεύκεζε
θαη μειέηε εκόξ ζέμαημξ πμο άπηεηαη πμιιώκ
γκςζηηθώκ ακηηθεημέκςκ, π.π. Θέμα «Πμ Κενό»: «Πη
είκαη ημ κενό, πμηα ηα ζοζηαηηθά ημο;» (εμεία),
«Νώξ ζομπενηθένεηαη ημ κενό από θοζηθήξ άπμρεξ;»
(Φοζηθή), «Ε ζεμαζία ημο κενμύ γηα ημ πενηβάιιμκ θαη
ηε δςή ζημκ πιακήηε» (Νενηβάιιμκ), «Νμηα έζημα
ηεξ ειιεκηθήξ πανάδμζεξ ζπεηίδμκηαη με ημ κενό;
(Θαμγναθία).

Παηδί θαη
γιώζζα
Προθορηθή επηθοηκωκία
Κα αθεγμύκηαη θαη κα δηεγμύκηαη.
Κα ελεγμύκ.
Κα πνεζημμπμημύκ ζημηπεηώδε
επηπεηνεμαημιμγία.
Ακάγκωζε
Κα ακαγκςνίδμοκ ηηξ βαζηθέξ εθδμπέξ ημο γναπημύ ιόγμο.
Κα οημζεημύκ βαζηθέξ ζομβάζεηξ ακάγκςζεξ.
Κα θαηακμμύκ μηα δηήγεζε.
Δακεηζηηθή βηβιημζήθε.
Γραπηή έθθραζε
Κα θαηακμμύκ ηεκ γναθή ςξ μέζμ επηθμηκςκίαξ.
Κα θναημύκ μμιύβη.
Κα γνάθμοκ ημ όκμμά ημοξ.
Ακηηγναθή ιέλεςκ.

Παηδί θαη
Μαζεμαηηθά

Πξζόηηηα, ζςήμαηα ,αοιθμξί.
διαδικαζία δξκιμήπ και ελέγςξρ
μα ςοηζιμξπξιξύμ ρλικά (ζργαοιά,
κλεσύδοα κ.η.λ.) ζύγκοιζη,
ηανιμόμηζη, αμηιζηξίςηζη, απλέπ
μαθημαηικέπ ποάνειπ,
ςτοξςοξμικέπ ζςέζειπ

Παηδί
θαη
περηβάιιοκ
Ακζρωπογεκές περηβάιιοκ
•Ακάπηολε αοημεθηίμεζεξ
•Ζθακόηεηα ζοκενγαζίαξ
•Ιμκαδηθόηεηα
•Νανάδμζε
•Γκώζε ημο εονύηενμο
πενηβάιιμκημξ
Φσζηθό περηβάιιοκ
•Ακζνώπηκμξ μνγακηζμόξ
•Δςηθόξ μνγακηζμόξ
•Φοηηθόξ μνγακηζμόξ
•Νεηνάμαηα
•Δμμή θαη ηδηόηεηεξ οιηθώκ

Παηδί θαη
δεμηοσργηθή
έθθραζε

Γηθαζηηθά
Δναμαηηθή ηέπκε
Φοζηθή αγςγή
Ιμοζηθή

Εθδρομές

Στα πλαίςια του προγράμματοσ που
δουλεφουμε κάκε φορά ςτθν τάξθ,
πραγματοποιοφνται εκδρομζσ.
Οι εκδρομζσ, είτε είναι πρωινζσ και γίνονται
με τθν ςυνοδεία των δαςκάλων και θ
μετακίνθςθ με το ςχολικό,
είτε γίνονται Σαββατοκφριακα, απαραίτθτα
με τθν ςυνοδεία των γονζων. Τα παιδιά
ςυμμετζχουν ςτισ εκδρομζσ
εφόςον υπάρχει θ ςφμφωνθ γνϊμθ ςασ. Αν
δεν επικυμείτε να ςυμμετάςχει το παιδί ςασ
, τότε καλό κα ιταν
να μασ ενθμερϊςετε και για λόγουσ
κακαρά ψυχολογικοφσ του παιδιοφ, να
μείνει ςτο ςπίτι.
Προαηρεηηθά, μπμνείηε κα ζομμεηέπεηε ,εζειμκηηθά,
θαη εζείξ ζηηξ εθδνμμέξ πμο γίκμκηαη εκηόξ ημο
ζπμιηθμύ ςνανίμο.

Β. ΣΟΥΕΤΜΕΝΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΣΕ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

Πμ εθπαηδεοηηθό πνόγναμμα ημο ζπμιείμο μαξ είκαη
ζηενηγμέκμ, έηζη ώζηε, από ηεκ μηθνόηενε έςξ θαη ηεκ
μεγαιύηενε ηάλε (2,5 – 6 εηώκ), κα οπάνπεη ζηαδηαθή
ελέιηλε ηεξ μάζεζεξ πμο μδεγεί, ηόζμ ζηεκ
ζοκαηζζεμαηηθή ςνημόηεηα , όζμ θαη ζηεκ ζοκεπή
ακάπηολε δελημηήηςκ.
Οθμπόξ ημο ζπμιείμο
είκαη, ημ εθπαηδεοηηθό
πνόγναμμα πμο λεθηκά από ηεκ πνώηε επαθή θαη
ακαγκώνηζε με έκκμηεξ πμο αθμνμύκ ημ πώνμ, ηε
γναθή, ηα μαζεμαηηθά, ηηξ θοζηθέξ επηζηήμεξ, ηε
δναμαηηθή ηέπκε, κα μεημοζηςζεί ζε μοζηαζηηθή γκώζε
θαη δεμημονγίαξ ηνόπμο ζθέρεξ.
Γηα ημκ ιόγμ αοηό, οπάνπμοκ ζημπεομέκα
ακμνγάκςηεξ δναζηενηόηεηεξ, όπμο ζηα πιαίζηα ημο
ειεύζενμο παηπκηδημύ, εθηειμύκηαη ζηόπμη θαη ηα
παηδηά απμθημύκ αβίαζηα γκώζεηξ πςνίξ μοζηαζηηθά
κα ημ θαηαιάβμοκ. Ηάζε παηδί επηιέγεη ηεκ γςκηά θαη
ηεκ δναζηενηόηεηα πμο εθείκμ ζέιεη, ακάιμγα με ηα
εκδηαθένμκηά ημο, γςκηέξ πμο βνίζθμκηαη μέζα ζημ
πενηβάιιμκ ηεξ ηάλεξ.
Οηηξ γςκηέξ αοηέξ ηα
παηπκίδηα θαηαζθεοάδμκηαη από εμάξ, πνμθεημέκμο κα
ελοπενεηεζμύκ μη ζηόπμη.

ΤΣΗΜΑ ΜΟΝΣΕΟΡΙ
Ε βάζε ημο Ιμκηεζζμνηακμύ ζοζηήμαημξ είκαη ε βαζηά εμπηζημζύκε ζημ παηδί
θαη μ απενηόνηζημξ ζεβαζμόξ ζηηξ ηθακόηεηέξ ημο κα ακαπηοπζεί από μόκμ
ημο. Ιόημ δε ηεξ μεζόδμο απμηειεί ημ «βμήζεζέ με κα ημ θάκς μόκμξ μμο»
θαη γη ’αοηό ε αγςγή ημο παηδημύ πνέπεη κα είκαη ηέημηα ώζηε κα ζέβεηαη ηεκ
ακάγθε ημο γηα πνμζςπηθή ειεοζενία, ημκ αημμηθό ημο νοζμό θαη ηα
εκδηαθένμκηά ημο. Όζμ γηα ημ δήηεμα ηεξ πεηζανπίαξ, αοηή, ζύμθςκα με ηεκ
Ιμκηεζζόνη, βνίζθεηαη εκ δοκάμεη ζημ βαζύηενμ «είκαη» ημ παηδημύ. Ε
θηιμζμθηθή θαη ροπμιμγηθή βάζε ηεξ μεζόδμο ηεξ, είκαη ημ άημμμ, ζακ
πονήκαξ ηεξ θμηκςκίαξ, θαη ε ειεοζενία ημο.Οημ πιαίζημ ηεξ μεζόδμο
Ιμκηεζζόνη πενηιαμβάκμκηαη:
•δναζηενηόηεηεξ ηεξ πναθηηθήξ δςήξ, όπςξ θνμκηίδα ημο ζώμαημξ πμο
μδεγεί ημ παηδί ζηεκ αοημπαναηήνεζε θαη

• γκςνημία με ημ ζώμα ημο
•θνμκηίδα δώςκ θαη θοηώκ, δναζηενηόηεηεξ εογέκεηαξ (π.π. παηνεηηζμόξ)
•ζοδεηήζεηξ όπμο ημ παηδί μαζαίκεη κα νςηά θαη κα απακηά
•δναζηενηόηεηεξ θοζηθήξ θαη ροπμθηκεηηθήξ αγςγήξ

ΤΣΗΜΑ REGGIO EMILIA
Πμ εθπαηδεσηηθό πρόγραμμα ηοσ Ρέηδηο Εμίιηα είκαη μηα θηιμζμθία πμο εζηηάδεη ζηεκ
πνμζπμιηθή θαη πνςημβάζμηα εθπαίδεοζε
Ε θηιμζμθία ημο Ξέηδημ Γμίιηα βαζίδεηαη ζηεκ αθόιμοζε ζεηνά ανπώκ:
Πα παηδηά πνέπεη κα έπμοκ θάπμημκ έιεγπμ πένα από ηε θαηεύζοκζε ηεξ
μάζεζήξ ημοξ,
Πα παηδηά πνέπεη κα είκαη ζε ζέζε κα μάζμοκ μέζα από ηεκ αθή, ηεκ
θίκεζε, ηεκ αθμή, ηεκ όναζε θαη ηεκ αθνόαζε,
Πα παηδηά ακαπηύζζμοκ ζπέζεηξ με ημοξ ζοκμμήιηθμύξ ημοξ όζμ θαη με
οιηθά ζημηπεία ημο πενηβάιιμκημξ, ηα μπμία ηα παηδηά πνέπεη κα έπμοκ ηεκ δοκαηόηεηα
κα ηα ελενεοκμύκ θαη
Πα παηδηά πνέπεη κα έπμοκ αηειείςημοξ ηνόπμοξ θαη εοθαηνίεξ κα
εθθνάδμκηαη.
Οι ηρεις δάζκαλοι ηοσ παιδιού:
1) Ο γοκηός: Μ γμκηόξ είκαη μ πνώημξ δάζθαιμξ. Θεςνείηαη ώξ ζύκηνμθμξ, ζοκενγάηεξ
θαη οπμζηενηθηήξ. Οομμεηέπεη εκενγά ζηε μάζεζε ημο παηδημύ ημο αιιά θαη όιςκ ηςκ
παηδηώκ ηεξ ηάλεξ ημο.
2) Ο δάζθαιος: Μ δάζθαιμξ είκαη μ ζομμαζεηήξ θαη μ ζοκενγάηεξ ημο παηδημύ πμο
δηεοθμιύκεη ηε μάζεζή ημο ζπεδηάδμκηαξ δναζηενηόηεηεξ βαζηζμέκεξ ζηα εκδηαθένμκηα
ημο παηδημύ. Μ νόιμξ ημο είκαη μπαίκεη εκενγά μέζα ζηε δηαδηθαζία ηεξ μάζεζεξ θαη όπη
κα μέκεη έκαξ παναηενεηήξ πμο “ηα λένεη όια”. Οθμπόξ ημο είκαη κα εκηζπύζεη ηεκ
θαηακόεζε ημο παηδημύ γηα ημκ θόζμμ γύνς ημο ζεβόμεκμξ πάκημηε ηηξ ακάγθεξ θαη ηα
ενςηήμαηα πμο ζέηεη ημ παηδί.
3) Σο περηβάιιοκ: Ε ζπμοδαηόηεηα ημο πενηβάιιμκημξ έγθεηηαη ζηεκ ακηίιερε όηη ηα
παηδηά μπμνμύκ θαιύηενα κα βγάιμοκ κόεμα θαη κα θαηακμήζμοκ ημκ θόζμμ μέζς ημο
πενηβάιιμκημξ ημ μπμίμ οπμζηενίδεη ζύκζεηεξ, πμηθίιεξ , ζοκεπείξ θαη μεηαβαιιόμεκεξ
ζπέζεηξ μεηαλύ ηςκ ακζνώπςκ, ημκ θόζμμ ηςκ εμπεηνηώκ, ηςκ ηδεώκ θαη πμιιώκ
ηνόπςκ έθθναζεξ ηδεώκ. Πα κεπηαγςγεία, γεκηθά είκαη γεμάηα με εζςηενηθά θοηά θαη
πιεμμονηζμέκα με θοζηθό θώξ. Μη ηάλεηξ είκαη ακμηπηέξ θαη εκώκμκηαη ζε έκα θεκηνηθό
ζεμείμ ζηεκ piazza( μηθνή πιαηεία). Πμ εζςηενηθό ηςκ ηάλεςκ έπεη ζθμπό κα θάκεη
έθδειε ηε δηαδηθαζία ηεξ μάζεζεξ θαζώξ θαη κα πνμζθένεη άθζμκα ενεζίζμαηα ζηα
παηδηά. Μη δεμημονγίεξ/ενγαζίεξ είκαη ημπμζεηεμέκεξ ζε δηάηαλε από ακηηθείμεκα πμο
έπμοκ βνεζεί θαη από οιηθά ηε ηάλεξ.

Loris Malaguzzi

ΑΓΓΛΙΚΑ
Through my specifically designed program – “Little
Learners Playschool Program”, your child will be
engaging in a stimulating and multi – sensory
environment and will experience learning English
through play. Songs, storing books, arts and crafts,
are some of the ways of promoting successful learning,
and by listening to a native speaker definitely helps
their understanding and pronunciation in the future.
Here are some of themes your child will learn about
according to their age: greetings, counting, colors,
clothes, my body, seasons, the weather, animals,
shapes, feelings / emotions, days of the week, months,
the alphabet and much more.
Little learners Playschool Program gives your child the
opportunity to embrace the English language which
today has become a basic life necessity.
I personally guarantee that by following this program,
your child will impress you with their abilities, but
most importantly enjoy the process.
Mrs Helen

ΣΗΛΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΥΡΗΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ

Πμ ζπμιείμ μαξ πανέπεη δηα δώζεξ
θαη ελ απόζηάζεςξ εθπαίδεοζε.
Γηα μπμηεζδήπμηε πιενμθμνίεξ
μπμνείηε κα απεοζοκζείηε ζηε
δηεύζοκζε…

• ΑΚΓΠΜ ΗΑΖ ΒΜΘΖΗΜ
•ΝΑΝΜΡΠΟΖΑ ΩΞΖΟ ΝΜΘΡΝΘΜΗΑ ΔΓΟΖΙΑΠΑ
•ΟΠΑ ΝΞΜΟΩΝΖΗΑ ΑΚΠΖΗΓΖΙΓΚΑ (ΙΝΜΡΦΑΚ,
ΠΟΑΚΠΑ, ΗΑΟΗΜΘ, Η.Α.) ΘΑ ΝΞΓΝΓΖ ΚΑ ΑΚΑΓΞΑΦΓΠΓ
ΠΜ ΜΚΜΙΑΠΓΝΩΚΡΙΜ ΠΜΡ ΝΑΖΔΖΜΡ.

ΚΠΡΟΖΙΜ

Σα αμηικείμεμα ποσ μπορούμ μα θέροσμ ηα παιδιά ζηο
ζτολείο είμαι:
1. Έκα πιαζηηθό πμηενάθη γηα κενό, ημ μπμίμ ζα μέκεη ζημ
ζπμιείμ.
2. Mία ηζακημύια με μηα ή δύμ αιιαληέξ νμύπα (νμύπα θαη
εζώνμοπα) γηα πενίπηςζε «αηοπήμαημξ».
3. 2-3 πάκεξ γηα ηα παηδάθηα πμο πνεζημμπμημύκε αθόμα ή μία
ζοζθεοαζία
4. Έκα μπιμθάθη γηα κα ζεμεηώκμομε ηη έπεη θάεη ημ παηδί θαη
άιιεξ ηοπόκ παναηενήζεηξ (γηα ηα παηδηά 2,5 – 4 εηώκ)
ΑΠΑΓΟΡΕΤΟΝΣΑΙ ΑΤΣΗΡΑ μπμημοδήπμηε είδμοξ
παηπκίδηα από ημ ζπίηη θαζώξ θαη ακηηθείμεκα αλίαξ
(δαπηοιίδηα, ειεθηνμκηθά παηπκίδηα θ.α.)
Επηηρέπεηαη μόκο θάζε Δεσηέρα έκα μηθρό παητκηδάθη ηο
οποίο ζα παραμέκεη μέζα ζηεκ ηζάκηα ηοσ παηδηού.

ΦΑΓΗΣΟ

ΠΡΩΙΝΟ
Πμ πνςηκό ζενβίνεηε γύνς ζηεξ 9:30, ακά ημήμα θαη θάης από
ηεκ επηηήνεζε ηςκ οπεοζύκςκ κεπηαγςγώκ. Γηα ηα μηθνόηενα ζε
ειηθία παηδηά οπάνπεη βμήζεηα εθόζμκ ηε πνεηάδμκηαη. Έκα
εκδεηθηηθό πνόγναμμα πνςηκμύ είκαη : γηαμύνηη με θνμύηα, θέηθ,
δομανόπηηα, ηαπίκη, ημζη με ηονί θ.α.
ΦΡΟΤΣΟ
Ηαζεμενηκά πνμζθένμκηαη ζηα παηδηά θνμύηα (μήιμ θαη μπακάκα).
Γηα ηα μηθνόηενα παηδηά οπάνπεη ε δοκαηόηεηα θνμοηόθνεμαξ. Ακ επηζομείηε ημ παηδί ζαξ κα
ηνώεη θάπμημ άιιμ θνμύημ, μπμνείηε κα ημ ημπμζεηείηε ζηεκ ηζάκηα ημο.
ΜΕΗΜΕΡΙΑΝΟ ΦΑΓΗΣΟ
Πμ μεζεμενηακό θαγεηό είκαη πνμαηνεηηθό θαη ζενβίνεηαη ζηεκ ηναπεδανία πενίπμο από ηηξ
12:30. Γκδεηθηηθά ακαθένμκηαη μνηζμέκα θαγεηά: ακάμεηθηα ιαπακηθά, ηναπακάξ με θνέαξ ,
θμηόζμοπα, μπηθηέθηα με παηάηεξ, όζπνηα, παζηίηζημ θ.α. Πα θαγεηά παναζθεοάδμκηαη ηεκ ίδηα
εμένα ζημ ζπμιείμ από ηεκ μαγείνηζζά μαξ (Ηα Βάζς), ε μπμία θαηέπεη θαη πηζημπμίεζε από ημ
ΓΦΓΠ. (Πμ μόκμ πμο δεκ ζενβίνεηαη είκαη ράνη, ιόγς αιιενγηώκ).
ΜΠΛΟΚΑΚΙ:
Οηεκ ηζάκηα ημο θάζε παηδημύ μπμνεί κα οπάνπεη έκα μπιμθάθη με ημ μπμίμ ζα ζαξ
εκεμενώκμομε θαζεμενηκά γηα ημ ηη ηνώεη.

ηο ημήμα ηωκ προκεπίωκ θαη ηωκ κεπίωκ δεκ είκαη απαναίηεημ ημ μπιμθάθη γηαηί ζα πνέπεη
(ηώνα πμο μεγαιώζαμε) κα μάζμομε κα ακαθένμομε από μόκμη μαξ ηη αθνηβώξ θάγαμε .
ΓΖΑ ΜΝΜΖΑΔΕΝΜΠΓ ΔΖΑΠΞΜΦΖΗΕ ΖΔΖΑΖΠΓΞΜΠΕΠΑ ΠΜΡ ΝΑΖΔΖΜΡ , ΓΖΟΠΓ
ΡΝΜΞΓΩΙΓΚΜΖ ΚΑ ΙΑΟ ΓΚΕΙΓΞΩΚΓΠΓ ΑΝΌ ΠΕΚ ΑΞΕ, ΓΖΑ ΚΑ ΓΚΩΞΖΔΜΡΙΓ
ΠΖ ΝΞΓΝΓΖ ΚΑ ΝΞΜΟΓΜΡΙΓ !!!!

ΜΕΣΑΦΟΡΑ
Ε μεηαθμνά ηςκ παηδηώκ με ημ ζπμιηθό είκαη πνμαηνεηηθή.
Μη ώρες ηωκ δρομοιογίωκ θάζε τρόκο
ακαδηαμορθώκοκηαη ακάιογα θάζε θορά με
ακάγθες ποσ προθύπηοσκ.

. Όροι λειηοσργίας ζτολικού

Γηα ηεκ ζςζηή δηεθπεναίςζε ηςκ δνμμμιμγίςκ αιιά θαη γηα κα οπάνλεη θαιή ζοκενγαζία μεηαλύ μαξ, ζα πνέπεη
κα ηενεζμύκ θάπμημη όνμη όζμκ αθμνά ηεκ μεηαθμνά ηςκ παηδηώκ ζαξ.
1.Θα πνέπεη κα είζηε ζηεκ ώνα ζαξ. Πμ ζπμιηθό μπμνεί κα πενημέκεη μόκμ ηρία (3) ιεπηά. Οε πενίπηςζε
παναπάκς θαζοζηένεζεξ ηο ζτοιηθό είκαη σποτρεωμέκο κα θύγεη θαη ε παραιαβή ηοσ παηδηού ζα γίκεη,
εθόζοκ είκαη εθηθηό ζε επόμεκο δρομοιόγηο.
2. Δεκ ζα αιιάδεηε δηεύζοκζε παναιαβήξ θαη πανάδμζεξ ηςκ παηδηώκ θαη δεκ ζα μεηαπεηνίδεζηε ημ ζπμιηθό
ςξ «ΠΑΛΖ» (ημ ζπμιηθό απιά είκαη μέζμ μεηαθίκεζεξ ηςκ παηδηώκ ζαξ από θαη πνμξ ημ ζπμιείμ), εθηόξ θαη ακ
ζοκηνέπεη ζμβανόξ ιόγμξ.
3. Θα θνμκηίδεηε κα απακηάηε εγθαίνςξ ζηα ηειεθςκήμαηά μαξ.
4. Οε πενίπηςζε άζπεμςκ θαηνηθώκ ζοκζεθώκ (π.π. πηόκη, πάγμξ, θ.α.) ε μεηαθμνά ηςκ παηδηώκ, από θαη πνμξ
ημ ζπμιείμ, ζα γίκεηαη από εζάξ θαη με εοζύκε δηθή ζαξ. Γπίζεξ όηακ οπάνπεη πνόβιεμα πνμζβαζημόηεηαξ ιόγς
πημκημύ ημ ζπμιείμ ζα παναμέκεη θιεηζηό.
5. Όηακ δίκεηαη εκημιή από ημκ Δήμμ ή από ηεκ Νενηθένεηα , κα παναμείκμοκ θιεηζηά ηα ζπμιεία ιόγς
άζπεμςκ θαηνηθώκ ζοκζεθώκ, ηόηε ημ ζπμιείμ μαξ ζα παναμέκεη θιεηζηό.
6. Οε πενίπηςζε πμο λεπαζημύκ πνάγμαηα ηςκ παηδηώκ ζημ ζπμιείμ ή ζημ ζπμιηθό, δεκ ζα δεηάηε ηεκ
επηζηνμθή ημο ζπμιηθμύ γηα κα πάνεηε ηα πνάγμαηα.
7. Δεκ θένμομε θαμηά εοζύκε γηα ηοπόκ θαζοζηενήζεηξ, ιαμβάκμκηαξ οπόρε ημ θοθιμθμνηθό πάμξ ηεξ πόιεξ
θαζώξ θαη ηηξ θαηνηθέξ ζοκζήθεξ.
8. Φνμκηίδμομε γηα ηεκ όζμ ημ δοκαηόκ θαιύηενε θαη αζθαιέζηενε μεηαθίκεζε ηςκ παηδηώκ.

ΙΩΕΙ
Γηα ηοπόκ ηώζεηξ, παηδηθέξ αννώζηηεξ (θαη εηδηθά με ηεκ εμθάκηζε ημο covid) ή αθόμα θαη θνμύζμαηα θζεηνώκ,
πμο μπμνμύκ κα πανμοζηάζμοκ ηα παηδηά, παναθαιμύμε κα μαξ εκεμενώκεηε, ώζηε κα μπμνμύμε με ηεκ ζεηνά μαξ
κα εκεμενώκμομε ημοξ οπόιμηπμοξ γμκείξ θαη εηδηθά εγθύμοξ θαη γμκείξ με βνέθε. Οε πενίπηςζε πμο ζα οπάνλεη
θάπμημ από ηα παναπάκς θνμύζμαηα, θαιό ζα ήηακ ηα παηδηά κα μέκμοκε ζημ ζπίηη έςξ θαη ηεκ ελάιεηρε ημο
θνμύζμαημξ. Έηζη απμθεύγεηαη ε ελάπιςζε ηςκ παναπάκς θαη ζηα οπόιμηπα παηδηά.
Οδεγίες αηομηθής σγηεηκής:
•Ναναμμκή θαη’μίθμκ θαη απμπή από ηεκ παναθμιμύζεζε μαζεμάηςκ ή ηεκ ενγαζία μπμημοδήπμηε aηόμμο
εμθακίδεη ζομπηώμαηα ιμίμςλεξ ακαπκεοζηηθμύ
• Απμθογή ζηεκήξ επαθήξ, εθόζμκ αοηό είκαη δοκαηό,με μπμημδήπμηε άημμμ εμθακίδεη ζομπηώμαηα από ημ
ακαπκεοζηηθό, όπςξ βήπα ή πηανμό.
• Απμθογή επαθήξ πενηώκ με ηα μάηηα, ηε μύηε θαη ημ ζηόμα γηα ηε μείςζε ημο θηκδύκμο μόιοκζεξ.
• Απμθογή θμηκήξ πνήζεξ ηςκ μμιοβηώκ, ηςκ ζηοιό, ηςκ μανθαδόνςκ θαη άιιςκ πνμζςπηθώκ ακηηθεημέκςκ.
•Οε βήπα ή θηένκηζμα, θάιορε ηεξ μύηεξ θαη ημο ζηόμαημξ με ημ μακίθη ζημ ύρμξ ημο αγθώκα ή με πανημμάκηηιμ,
απόννηρε ημο πνεζημμπμηεμέκμο πανημμάκηειμο ζημοξ θάδμοξ απμννημάηςκ θαη επημειέξ πιύζημμ ηςκ πενηώκ.
• Απαγμνεύεηαη ηα παηδηά κα πίκμοκ κενό απεοζείαξ από ηε βνύζε με ημ ζηόμα.
•Παθηηθό θαη επημειέξ πιύζημμ ηςκ πενηώκ με ογνό ζαπμύκη θαη κενό, γηα ημοιάπηζημκ 20’’,πνηκ ηε ιήρε ηνμθήξ
θαη μεηά ηεκ επίζθερε ζηεκ ημοαιέηα, θαη πνμζεθηηθό ζηέγκςμα πενηώκ με πάνηηκεξ πεηνμπεηζέηεξ μηαξ πνήζεξ
θαη απόννηρή ημοξ ζημοξ θάδμοξ απμννημάηςκ.
• Γκαιιαθηηθά ημο πιοζίμαημξ πενηώκ, μπμνεί κα εθανμμζηεί θαιό ηνίρημμ ηςκ πενηώκ με ακηηζεπηηθό
αιθμμιμύπμ δηάιομα ή πανημμάκηηια με αιθμόιε. Πμ μπμοθάιη με ημ αιθμμιμύπμ δηάιομα κα βνίζθεηαη θμκηά ζηεκ
έλμδμ ηεξ αίζμοζαξ δηδαζθαιίαξ θαη κα πνεζημμπμηείηαη οπό ηεκ επμπηεία ημο εθπαηδεοηηθμύ ηεξ ηάλεξ.
Δεκ ακαιαμβάκμομε ηεκ εοζύκε παηδηώκ με πονεηό ή αιιενγίεξ ζε έλανζε θαη εηδηθά όηακ ηα παναπάκς
θαίκμκηαη όηη οπάνπμοκ πνηκ από ηεκ άθηλε ημο παηδημύ ζημ ζπμιείμ. Οε ηέημηα πενίπηςζε ζαξ εηδμπμημύμε
ηειεθςκηθά θαη ένπεζηε άμεζα ζημκ παηδηθό γηα κα παναιάβεηε ημ παηδί.

ΓΕΝΕΘΛΙΑ
Λένμομε πόζμ ζεμακηηθά είκαη ηα
γεκέζιηα γηα θάζε παηδί. Γη΄αοηό
ακ μαξ εηδμπμηήζεηε εγθαίνςξ,
(πςνίξ όμςξ κα ζηείιεηε
πνμζθιήζεηξ,) μπμνμύμε κα
εημημάζμομε μηα μηθνή γημνηή ζημ
ζπμιείμ, με ηε δηθή ζαξ βμήζεηα,
ώζηε ημ παηδί κα γημνηάζεη ηα
γεκέζιηά ημο με ημοξ θίιμοξ ημο.

ΝΑΞΑΟΠΑΟΓΖΟ
Μη γημνηέξ ημο ζπμιείμο μαξ γίκμκηαη:
Υρηζηούγεκκα :
Οάββαημ 22 Δεθεμβνίμο
Ηονηαθή 23 Δεθεμβνίμο
Καιοθαίρη:
Οάββαημ 22 Ζμοκίμο
Ηονηαθή 23 Ζμοκίμο
(μη εμενμμεκίεξ αιιάδμοκ όηακ αοηό είκαη απαναίηεημ)

ΕΚΔΗΛΩΕΙ

Ηαηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ
πναγμαημπμημύκηαη ζημκ πώνμ ημο ζπμιείμο θαη
όπη μόκμ, εθδειώζεης πμο αθμνμύκ ηόζμ ημ
project πμο ηνέπεη ζηεκ ηάλε αιιά θαη ζε άιιεξ
δνάζεηξ πμο απαηημύκ ηεκ δηθή ζαξ ζοκενγαζία με
ηα παηδηά.
Οε θάζε εθδήιςζε πμο πναγμαημπμηείηαη, θαη
αθμνά γμκείξ θαη παηδηά, έπεηε ηεκ απόιοηε
εοζύκε ηςκ παηδηώκ ζαξ.
ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΓΟΝΕΩΝ
Ηάζε πνώηε Δεοηένα, απόγεομα ημο μήκα, γίκεηαη
ζημκ πώνμ ημο ζπμιείμο, πνμζςπηθή εκεμένςζε
γμκέςκ ζπεηηθά με ηεκ πμνεία ηςκ παηδηώκ, από
ηηξ 18:30 έςξ ηηξ 21:00.
Ηαηά ημοξ μήκεξ Γεκάνε, Ζμύκε, Ζμύιε θαη
Αύγμοζημ δεκ γίκμκηαη εκεμενώζεηξ γμκέςκ..

ΝΓΞΖΜΔΜΟ ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΑΟ ΟΜΘΓΖΜΡ
Από 1 Οεπηέμβνε έςξ 31 Ζμοιίμο, από ηηξ 7:00 έςξ
16:00. (Μη ώνεξ ιεηημονγίαξ ημο ζπμιείμο θάζε
πνμκηάξ ακαπνμζανμόδμκηαη ακάιμγα με ηηξ ακάγθεξ
πμο θάζε θμνά πνμθύπημοκ
Σο ζτοιείο παραμέκεη θιεηζηό:
•Γπίζεμεξ ανγίεξ (Αγίμο Νκεύμαημξ, 25ε
Ιανηίμο, 28ε Μθηςβνίμο, 21ε Φεβνμοανίμο,
Ννςημμαγηά θιπ.)
•Οαββαημθύνηαθα
•Ναναμμκή, ακήμενα θαη δεύηενε μένα
νηζημογέκκςκ
•Ναναμμκή, ακήμενα θαη δεύηενε μένα
Ννςημπνμκηάξ
•Ιεγάιε Ναναζθεοή
•Δεοηένα ημο Νάζπα
εμείωζε: Όηακ δίκεηαη εκημιή από ηεκ Νενηθένεηα
Ζςακκίκςκ, όηη ιόγς θαθώκ θαηνηθώκ ζοκζεθώκ ηα
ζπμιεία ζα πνέπεη κα είκαη θιεηζηά, ημ ζπμιείμ μαξ
ζα είκαη θιεηζηό.

ΔΙΔΑΚΣΡΑ

Η εξόφλθςθ των διδάκτρων γίνεται το πρϊτο πενκιμερο
του τρζχοντοσ μινα, ςτο ςχολείο ι ςτο ςχολικό, ζχοντασ
υποχρεωτικά μαηί ςασ τθν κάρτα διδάκτρων που ςασ
παρζχει το ςχολείο. Υπογραφζσ και ςφραγίδεσ ςτθν
κάρτα βάηει μόνο το προςωπικό του παιδικοφ και όχι ο
κάτοχόσ τησ.
Οι τρόποι πληρωμήσ είναι με μετρητά, με
κατάθεςη ςε λογαριαςμό Πειραιώσ ή Eurobank ή
μέςω ςυςτήματοσ POS.

Εάν κζλετε θ απόδειξι ςασ να κόβεται με ςυγκεκριμζνο
τρόπο κα πρζπει να ενθμερϊςετε το γραφείο, ειδικά
όςοι εργάηεςτε ςε τράπεηεσ και άλλεσ υπθρεςίεσ όπου
ςασ δικαιολογοφνται τα χριματα.
Για όςουσ πλθρϊνετε με κατάκεςθ ςε ζναν από τουσ
παραπάνω λογαριαςμοφσ, κα πρζπει να προςκομίηετε
ςτο ςχολείο το αποδεικτικό ςυναλλαγισ ι μζςω email
ςτο thaymatontospitaki@gmail.com

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οε πενίπηςζε μπμημοδήπμηε πνμβιήμαημξ , ζαξ
εκεμενώκμομε ηειεθςκηθά θαη ακ ζοκηνέπεη
ζμβανόξ ιόγμξ ενπόμαζηε μαδί ζαξ ζε πνμζςπηθή
επαθή.
Ιε ηηξ οπεύζοκεξ δαζθάιεξ ημο θάζε ημήμαημξ ζα
μπμνείηε κα επηθμηκςκείηε από ηηξ 12:30 -2:30,
εθηόξ θη ακ ζοκηνέπεη ζμβανόξ ιόγμξ.
Τθλζφωνο ςχολείου: 26510-49380
Τθλζφωνο ςχολικοφ: 6947407246
Τθλζφωνο Βίκθσ: 6947407245
Τθλζφωνο Ευδοκίασ: 6946500941
Email ςχολείου: thaymatontospitaki@hotmail.com
Facebook: Το Σπιτάκι Των Θαυμάτων
Συμβουλευτικι: Goneiskaipaidia.gr
info@goneiskaipaidia.gr

