Ιστορία & Φιλοσοφία

Ο Παιδικός Σταθμός μας, ιδρύθηκε από την νηπιαγωγό – απόφοιτο της σχολής νηπιαγωγών
Αθηνών - Βαρβάρα Περιστέρη, το 1988 και λειτουργεί ως σήμερα στο ίδιο κτίριο, σε ένα
παραμυθένιο πύργο τύπου Disney, με μεγάλο κήπο – παιδική χαρά, μέσα σε καταπράσινη
και ήσυχη περιοχή, ιδανική για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Το νηπιαγωγείο μας, λειτουργεί νόμιμα με άδεια του Υπουργείου Παιδείας, ακολουθώντας
το νέο διαθεματικό αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου για τη προσχολική εκπαίδευση.

Με ιδιαίτερη φροντίδα, αγάπη, τρυφερότητα, προσοχή και υπομονή, συμβάλλουμε στην
αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών, μεταδίδουμε τις γνώσεις που πρέπει
να έχουν ανάλογα με την ηλικία τους, μέσα από τα παιχνίδια, τα παραμύθια και τις λοιπές
παιδαγωγικές δραστηριότητες χωρίς να παραμελούμε την υγεία τους προσφέροντας
υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή με αγνά υλικά.

Έτσι με ικανοποίηση καμαρώνουμε τους αποφοίτους μας άριστους πλέον μαθητές,
φοιτητές και επιστήμονες.
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Στόχοι

Οι στόχοι μας είναι:

v Η συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη.
v Η νοητική ανάπτυξη.
v Η γλωσσική ανάπτυξη.
v Η ανάπτυξη αισθήσεων και δεξιοτήτων.
v Αισθητική αγωγή και ψυχοκινητική ανάπτυξη.
Επιπρόσθετα, στόχος του νηπιαγωγείου είναι να ανταποκριθούν τα παιδιά στις δυσκολίες
προσαρμογής τους στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού, αρχίζοντας να διαβάζουν, να γράφουν και
να υπολογίζουν παίζοντας ώστε να αποφύγουν τυχόν αρνητική αντιμετώπιση και να είναι
πιο ανώδυνη, ομαλή και ευχάριστη η προσαρμογή τους.

Υπηρεσίες - Δραστηριότητες
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Το σχολείο μας προσφέρει:

üΕκπαιδευτικές εκδρομές (σε μουσεία, πατητήρια, ελαιοτριβείο κ.α).

üΠαιδίατρος παρακολουθεί την υγεία των παιδιών.

üΠαιδοψυχολόγος που παρακολουθεί και ενημερώνει τους γονείς καθώς και οι δασκάλες
στις απογευματινές μας συγκεντρώσεις που γίνονται στο σχολείο μας, γιατί γνωρίζουμε
ότι σε αυτή την ηλικία η καλή συνεργασία με τους γονείς βοηθάει στην σωστή ανάπτυξή
τους.

üΣχολικό για τη μεταφορά των παιδιών.

üΚαθημερινή εκμάθηση Αγγλικών.

üΚολυμβητήριο. Το σχολείο μας συνεργάζεται με τη σχολή κολυμβησης “Νηρηίδες”, στο
ΟΑΚΑ για την εκμάθηση κολύμβησης των παιδιών που είναι βασικό εφόδιο ζωής και άριστο
άθλημα.

üΑθλητικές δραστηριότητες που γίνονται στο σχολείο μας με ειδικούς γυμναστές, μίνι
τένις, μίνι μπάσκετ, μίνι ποδόσφαιρο, ενόργανη και ρυθμική γυμναστική, τοξοβολία και
κρίκετ.
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üΓιορτές (28 η Οκτωβρίου, Χριστούγεννα, Απόκριες, 25 η Μαρτίου και στο τέλος της
σχολικής χρονιάς μαζί με έκθεση ζωγραφικής και χειροτεχνίας και στο κολυμβητήριο.

üΕικαστικά (ζωγραφική, γλυπτική, χειροτεχνίες και οπτικοακουστικά).

üΓλώσσα (ανάλυση ήχων, γνωριμία με τα γράμματα, δραστηριότητες γραφής και
ανάγνωσης).

üΘέατρο (κουκλοθέατρο, δραματοποίηση, θεατρικό παιχνίδι).

üΚαλλιέργεια αντίληψης τους χρόνου.

üΜελέτη του ανθρώπου και του περιβάλλοντος (σώμα, υγεία, γεωγραφία, φυσική ιστορία).

üΜαθηματικά (βιωματικά, έννοιες και αριθμός).

Δίνουμε σημασία στη συμμετοχή των παιδιών στο καθημερινό μας πρόγραμμα που είναι
ευέλικτο και αλλάζει ανάλογα με τις συνθήκες και τις επιθυμίες των παιδιών.
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