ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ
ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΩ ΟΤΑΝ ΕΠΙΛΕΓΩ ΕΝΑΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ;
1. Νιωθετε ανετα με το πρόσωπο που θα αναλάβει το παιδί σας;
2. Αισθάνεστε πως οι ανάγκες σας βρίσκουν κατανόηση και σεβασμό;
3. Αισθάνεστε πως οι παιδαγωγοί ακούν τις επιθυμίες σας και απαντούν στις
ερωτήσεις σας αποδοτικά;
4. Ασιθάνεστε πως οι παιδαγωγοί θα είναι δίπλα σας για να αναπτυχθεί το δυναμικό
του παιδιού σας;
5. Το προσωπικό του παιδικού σταθμού αποπνέει ζεστασιά και ενα ειλικρινή
ενδιαφέρον σε σας και στο παιδί σας;
6. Αισθάνεστε πως μπορείτε να μιλήσετε ανοιχτά και ειλικρινά για τις ερωτήσεις και
ανησυχίες σας στον Διευθυντή ;

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΩ ΥΠΟΨΙΝ ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΑΙ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
1. Οι παιδαγωγοί και το προσωπικό που συναντάτε στο σταθμό ακούν προσεχτικά και
ενδιαφέρονται για τις απόψεις σας
2. Ο προσωπικός παιδαγωγός που θα αναλάβει το παιδί σας του προσφέρει αρκετή
προσοχή
3. Οι παιδαγωγοί έχουν πάθος για αυτό που κάνουν, και λαμβάνουν επαγγελματική
και συνεχή εκπαίδευση
4. Το κέντρο παρέχει ένα επιστημονικά βασισμένο πρόγραμμα που προάγει την
αυτοεκτίμηση, αυτοσεβασμό και την αγάπη στην μάθηση
5. Ο κήπος και οι αίθουσες είναι ασφαλή, και το κτίριο είναι καθαρό και ασφαλές.
6. Οι παιδαγωγοί επικοινωνούν μαζί σας καθημερινά, σε γραπτό ή και προφορικό
επίπεδο, σχετικά με τις δραστηριότητες του παιδιού σας
7. Επιτρέπετε να επισκεφθείτε το παιδί σας οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας
8. Οι παιδαγωγοί προγραμματίζουν τακτές συναντήσεις μαζί σας για να
ενημερωθείτε για την πρόοδο του παιδιού σας
9. Δίνονται άμεσα συστάσεις απο άλλους γονείς όταν αυτό ζητηθεί
10. Το κέντρο παρέχει ευέλικτο ημερήσιο πρόγραμμα που συναντά τις ανάγκες του
προγράμματος της οικογένειας

Πιστεύουμε ότι
Τα παιδιά μας είναι το μέλλον και θέλουμε τα παιδιά μας να είναι χαρούμενα και
ευτυχισμένα, θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν αυτοπεποίθηση και κριτική σκέψη.

Τι σας προσφέρουμε
•
•

Οικογενειακό φαγητό
Ασφαλής μετακίνηση με σχολικό

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Καταπράσινο κήπο
Ηλιόλουστες ευρύχωρες αίθουσες
Ασφαλές, υγιεινό και ευχάριστο περιβάλλον
Ανθρώπινες σχέσεις γεμάτες αγάπη και χαρά
Καθημερινή ενημέρωση των γονιών και μηνιαίες συναντήσεις
Επιστημονικό προσωπικό με πείρα,αγάπη και ευαισθησία
Κατάκτηση γνώσης μέσω του παιχνιδιού
Ενίσχυση της προσωπικής ταυτότητας του παιδιού και κατάκτηση της αυτονομίας
του
Ασφαλιστική κάλυψη
Συνεργασία με παιδίατρο, λογοπαιδικό, παιδοψυχολόγο
Καλλιτεχνικό εργαστήριο
Εκδηλωσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς απο τα παιδιά
Δραστηριότητες οικολογικού περιεχομένου
Δανειστική βιβλιοθήκη
Κολύμβηση και αθλητικές εκδηλώσεις
Διεύθυνση Παιδαγωγικού Κέντρου Προσχολικής Αγωγής
«Τ ο παιχνίδι της χαράς»
Πουλέα Κατερίνα
Αβερκίου Μαριάννα

