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ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Μια μέρα στο παιδικό σταθμό
«Το παιχνίδι της χαράς»
Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά
ασφάλεια, φροντίδα, αγάπη, και ενθάρρυνση για μάθηση.
Καθημερινά οι άρτια εκπαιδευμένοι παιδαγωγοί , είναι ταγμένοι ώστε να
παρέχουν ένα πλούσιο και ενδιαφέρον περιβάλλον που θα προετοιμάσει το παιδί σας για
το σχολείο.
Οι παιδαγωγοί μας προγραμματίζουν μοναδικές δραστηριότητες που είναι
σχεδιασμένες έτσι ώστε να ενισχύουν την εξέλιξη του παιδιού σας σε κοινωνικό, σωματικό,
συναισθηματικό και γνωστικό επίπεδο, μέσα σε ένα δημιουργικό και διασκεδαστικό
περιβάλλον.
Το προγραμμά μας στηρίζεται στις οδηγίες του υπουργείο παιδείας και είναι έτσι
σχεδιασμένο ώστε να ακολουθεί τα εκπαιδευτικά κριτήρια και τις επιστημονικές μελέτες
εξέλιξης του παιδιού.

Γλώσσα
Καθημερινή ενασχόληση ανάλογα με την ηλικία που καθορίζει τις δραστηριότητες
των παιδιών, συμπεριλαμβάνει εκμάθηση και αναγνώριση γραμμάτων, φωνολογική
ενημερότητα, καθώς και ενασχόληση με γραπτές δεξιότητες

Μαθηματικά
Τα παιδιά εισάγονται στον κόσμο των αριθμών μέσα απο ευχάριστες
δραστηριότητες όπως ,να χωρίζουν, να χτίζουν, να κατηγοροποιούν, να μετρούν, και
παράλληλα αναπτύσσουν τις μαθηματικές ικανότητες

Δημιουργικότητα και φαντασία
Τα παιδιά συμμετέχουν σε δημιουργικές τέχνες και μουσικές εμπειρίες, φτιάχνουν
κολάζ, ζωγραφίζουν εικόνες, και μαθαίνουν να χορεύουν

Ανακάλυψη
Τα παιδιά εξετάζουν και χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία εξερεύνησης και
φυσικών καταστάσεων. Μαθαίνουν να περιμένουν αποτελέσματα των πράξεων, να
δοκιμάζουν τις ιδεές τους και φτάνουν σε συμπεράσματα μέσω των βιωματικών
καταστάσεων.

Το πρόγραμμά μας
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Τα προγράμματά μας σχεδιασμένα με γνώμονα τις ανάγκες του κάθε παιδιού και
άξονες την ασφάλεια, την αγάπη και τη χαρά, απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες των
παιδιών και είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις ικανότητες που αναπτύσσονται σε
κάθε στάδιο ανάπτυξης του παιδιού.
Χαμόγελα απο το πρωί μέχρι το απόγευμα. Δημιουργήσαμε ένα ασφαλές,
χαρούμενο και ζωντανό «σπιτικό» όπου το βρέφος μπορεί να αναπτυχθεί, να παίξει και να
μάθει τις πρώτες δεξιότητες που θα το οδηγήσουν σιγά‐σιγά στην συνολική ανάπτυξη του
σώματος και του μυαλού. Σ’αυτό το στάδιο ενισχύουμε τον γονιό και είμαστε στο πλευρό
του σε κάθε μικρή ή μεγαλύτερη ανάπτυξη του βρέφους και μαζί σας χτίζουμε ένα γερό
δεσμό που εγγυάται την καλύτερη αρχή της αναπτυξή του.
Τα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού είναι τα πιο σημαντικά στην
ανάπτυξή του και καθορίζουν τα μελλοντικά στάδια εξέλιξης. Παρέχουμε λοιπόν στα βρέφη
το κατάλληλο περιβάλλον και τις εμπειρίες που χρειάζονται στην τόσο σημαντική φάση με
τις συνεχώς αναπτυσσόμενες ικανότητες τους. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην
σπουδαιότητα στην θετική και υποστηρικτική επίδραση των παιδαγω γών με ταβρέφη. Οι
παιδαγωγοί τραγουδούν, διαβάζουν και μιλούν στο βρέφος, ενώ με τις κατάλληλες
δραστηριότητες για την ηλικία αυτή, ενισχύουν την γνωστική και κοινωνική τους εξέλιξη.

Υλικά
Παιχνίδια κατάλληλα για την βρεφική ηλικία, μουσική που ενισχύει την ανάπτυξη
Προσωπική φροντίδα που χτίζει την εμπιστοσύνη και την αυτοεκτίμηση
Δραστηριότητες που ερεθίζουν τις αισθήσεις, ομαδικά παιχνίδια που ενισχύουν την
διάθεση του βρέφους για εξερεύνηση
Καθημερινή επαφή με τους παιδαγωγούς που φροντίζουν το βρέφος, γραπτή επικοινωνία
για λεπτομέρειες της ημέρας του παιδιού σας

Τμήμα βρεφών (4μηνών‐2 ετών)
Παρέχει κατάλληλα σχεδιασμένες για την ηλικία των βρεφών δραστηριότητες που
προάγουν την γνωστική και κοινωνική εξέλιξη σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον
γεμάτο με αγάπη και ασφάλεια για τα βρέφη. Συστηματική φροντίδα και καθαριότητα
καθώς και υγειινά καλομαγειρεμένεα γεύματα. Περιποίηση με αγάπη και σεβασμός στη
τρυφερή ηλικία. Βάζουμε τα θεμέλια για τις αυριανές ολοκληρωμένες προσωπικότητες.

Μεταβρεφικό τμήμα(2 ετών‐ 3 ετών)
Προσφέρει ένα ισορροπημένο πρόγραμμα περιποίησης, παιχνιδιού και εκπαίδευσης κατά
τη διάρκεια της ημέρας,ώστε τα παιδιά να περνούν χαρούμενες και δημιουργικές στιγμές.
Σ’αυτή την ηλικία αρχίζει η κοινωνικοποίηση, οι πρώτοι φίλοι,η ουσιαστική επαφή με τη
δασκάλα. Αρχίζει να πιάνει το μολύβι, να τρώει μόνο του, να τραγουδάει ,να παίζει. Σ’αυτό
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το στάδιο στόχο έχουμε την ομαλή ένταξη του παιδιού στην κοινωνική ομάδα και στο
σχολείο και να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τις ικανότητές τους.
Τμήμα προ‐νηπίων(3 ετών‐ 4 ετών)
Το κατάλληλα εκπαιδευτικά σχεδιασμένο περιβάλλον κρατά τα χεράκια των νηπίων
απασχολημένα, το μυαλό τους σε εκγρήγορση και το συναίσθημά τους χαρούμενο.
Με γέλιο, με χαρά, και παιχνίδι σαλπάρουμε για το ταξίδι στην γνώση, κάνουμε δουλειές
στην τάξη, μαθαίνουμε βασικές έννοιες,έχουμε πολύ ελεύθερο χρόνο για παιχνίδια και
δουλεύουμε ατομικά και ομαδικά.
Τμήμα νηπίων(4 ετών‐5 ετών)
Οι καθημερινές δραστηριότητες αναπτύσσουν τις ακαδημαικές ικανότητες του παιδιού ενώ
παράλληλα αναπτύσσονται οι κοινωνικές δεξιότητες. Μας αρέσει πολύ το σχολείο,
αγαπάμε τους φίλους μας, το παιχνίδι στην αυλή, την ώρα της μουσικής, τις χειροτεχνίες.
Συγκεντρώνουμε τις εργασίες μας και κάνουμε όμορφες χειροτεχνίες που στολίζουν την
αίθουσα.κάνουμε χορό,θεατρικό παιχνίδι, επισκέψεις και εκδρομές,γυμναστική, μουσειακή
αγωγή.
Τμήμα προσχολικό(5 ετών+)
Ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο ώστε να προετοιμάσει το παιδί σας για το επόμενο
συναρπαστικό κομάτι της ένταξής του στο σχολικό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του.
Στο σταθμό περνάμε καλά,έχουμε βιβλία με ασκήσεις και τετράδια, κάνουμε γιορτές,
επισκέψεις και η δασκάλα μας μαθαίνει καινούργια πράγματα κάθε μέρα.

Προετοιμασία για το Νηπιαγωγείο
Είναι ένας βασικός σταθμός στη ζωή του παιδιού σας καθώς προετοιμάζονται και
δημιουργούν τις βάσεις για την εκπαίδευση μιας ολόκληρης ζωής. Το πρόγραμμα αυτό
προάγει την ανεξαρτησία του παιδιού ενώ το προετοιμάζει για την επόμενη συναρπαστική
στιγμή. Το νηπιαγωγείο. Η μετάβαση γίνεται ευκολότερη βοηθώντας τα παιδιά να
λειτουργούν μέσα σε ένα οργανωμένο περιβάλλον, να συνεργάζονται σε ομάδες
αυξάνοντας τις κοινωνικές δεξιότητες, όπως να ακούν, να μοιράζονται και να
συνεργάζονται. Αναπτύσσουν το λεξιλόγιο, τις προ‐αναγνωστικές και προγραφικές
ικανότητες, βελτιώνουν τις λεπτές και αδρές κινήσεις,αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση και
αυτοεκτίμησή τους, αυξάνουν την περιέργεια για εξερεύνηση και μάθηση, ενισχύουν τις
προσωπικές ικανότητες του καθε παιδιού μέσα απο οργανωμένες θεματικές ενότητες.
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Σχολική ετοιμότητα
1. Γνωρίζουν πως να επικοινωνούν
2. Αποχωρίζονται τους γονείς χωρίς άγχος
3. Περιμένουν τη σειρά τους και μοιράζονται
4. Ακολουθούν απλές οδηγίες και ολοκληρώνουν τις δραστηριότητες
5. Γνωρίζουν τα βασικά χρώματα και τα βασικάσχήματα
6. Μετρούν μέχρι το δέκα
7. Αντιγράφουν κάποια γράμματα ή και αριθμούς
8. Ζωγραφίζει μια γραμμή με κάποιο έλεγχο
9. Ντύνονται μόνα τους
10. Χτίζει ένα πύργο τεσσάρων ή πέντε τούβλων
Τμήμα δημιουργικής απασχόλησης «πιάνω το κύμα»
Απασχολεί και φροντίζει τα παιδιά σχολικής ηλικίας μετά το σχολείο δίνοντάς τους
την δυνατότητα να απασχοληθούν δημιουργικά , να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και τις
ικανοτητές τους σε διάφορους τομείς.
Ο τέλειος συνδυασμός διασκέδασης, φιλίας και μάθησης. Ένα πρόγραμμα ειδικά
σχεδισμένο για τους μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου, για μετά το
σχολείο διάστημα. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να συναναστραφούν με τους φίλους τους,
να εξερευνήσουν τις ικανότητές τους σε διάφορους τομείς, να απασχοληθούν δημιουργικά
για λίγες ώρες , ώστε να ξεκουραστεί ο εγκέφαλος πριν ασχοληθούν πάλι με τις σχολικές
τους υποχρεώσεις.
Το πρόγραμμα είναι τόσο ομαδικό,όσο και ατομικό, όπου το κάθε παιδί ξεχωριστά
κάτω απο την καθοδήγηση έμπειρου παιδαγωγού επιλέγει τις δραστηριότητες που θα
ήθελε να ασχοληθεί.
Δημιουργικότητα, μάθηση, επανάληψη ύλης του σχολείου, εργασίες για το σχολείο,
ανάπαυση ή σωματικές δραστηριότητες είναι μερικές απο τις επιλογές που έχουν.

Οι παιδαγωγοί
Μαζί
Μαζί
Μαζί
Μαζί
Μαζί
Μαζί

Εξελισόμαστε
Μαθαίνουμε
Δημιουργούμε
Ανακαλύπτουμε
Ονειρευόμαστε
Μοιραζόμαστε

Κάθε παιδαγωγός είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος, έμπειρος και έχει εκείνα τα
προσόντα που τον κάνουν ικανό να δουλέψει με τα παιδιά με αφοσίωση ,αγάπη και
γνώσεις, ώστε να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν στο μέγιστο βαθμό τις ικανότητές
τους.
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Στο κέντρο μας φροντίζουμε για την συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση των
παιδαγωγών μας καθώς και την ευκαιρία να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στον
εκπαιδευτικό τομέα, με σεμινάρια και ημερίδες, καθώς και δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο
όμορφο και σταθερό εργασιακό περιβάλλον .
Το παιδί σας αλλάζει κάθε μέρα, γι’ αυτό ο παιδαγωγός του θα σας ενημερώ νει
καθημερινά για την εξέλιξή του, για τις δραστηριότητες που συμμετείχε, τις εμπειρίες που
μοιράστηκε και για κάθε ενέργεια μικρή ή μεγάλη που είχε κατά την διάρκεια της ημέρας
του στο κέντρο μας.
Σε κάθε επιθυμία σας για προσωπική συνάντηση η ανταπόκριση είναι άμεση και
είναι βασική ανάγκη και του παιδαγωγού οι συχνές επαφές με κάθε γονιό ξεχωριστά, ώστε
να μοιράζεται μαζί σας τον κοινό στόχο που είναι η μέγιστη ανάπτυξη του δυναμικού του
παιδιού σας.
Σας κρατάμε ενήμερους για την πρόοδο του παιδιού σας με
* καθημερινή επαφή και διάλογο στην είσοδο και έξοδο του παιδιού
* καθορισμένες συναντήσεις γονιών με παιδαγωγούς
* μηνιαίο περιοδικό με τις δραστηριότητες και σημαντικά γεγονότα
* πίνακα ανακοινώσεων και επικοινωνίας γονέων
* γραπτή επικοινωνία
Σήμερα περισσότερο από ποτέ οι ερευνητές μας επιβεβαιώνουν πως στα παιδιά η
βασικότερη περίοδος μάθησης και εξέλιξης είναι πριν την ηλικία των πέντε χρόνων, πράγμα
πού όλοι εμείς που δουλεύουμε με τα παιδιά το γνωρίζουμε πολύ καλά. Γι’αυτό σε
συνδυασμό με πολύ αγάπη και φροντίδα, όλα τα προγράμματα του κέντρου μας
περιλαμβάνουν την πρόωρη ανάπτυξη της παιδικής ηλικίας.
Ξεκινάμε με τα ειδικά σχεδιασμένα για την κάθε ηλικία περιβάλλοντα που
ενθαρρύνουν το παιδί να μάθει, να παίξει και να εξερευνήσει. Βιβλία και τουβλάκια,
μαριονέτες και χαρτί, παιχνίδια και τραμπολίνο..Όλα υπάρχουν στον ίδιο χώρο. Ξυλάκια για
μέτρημα, σπόροι για φύτεμα, γωνιές για δημιουργία,παιχνίδια βιωματικά. Κάθε παιδί στο
σταθμό μας βρίσκει ένα απέριόριστο αριθμό δραστηριοτήτων που προκαλεί το ενδιαφέρον
και ερεθίζει το μυαλό. Το Παιχνίδια της Χαράς είναι ο σταθμός όπου το παιδί σας θα μάθει,
θα παίξει και θα εξερευνήσει.
Το πιο σημαντικό και το κέντρο κάθε δραστηριότητας είναι ένας καλά
εκπαιδευμένος παιδαγωγός με εργαλείο ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα που τον
καθοδηγεί . Τα παιδιά μαθαίνουν διαφορετικά απ’ότι οι μεγάλοι, χρειάζονται τα χεράκια
συνεχώς απασχολημένα και τον παιδαγωγό μαζί τους στο πάτωμα. Χρειάζονται προσοχή
και ζεστασιά. Χρειάζονται ενθουσιασμό και παρότρυνση. Περισσότερο απ’όλα χρειάζονται
την απόλαυση της πρόκλησης του να αυτοσχεδιάζουν και να δημιουργούν μόνα τους. Γιατί
μ’αυτό τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν και μεγαλώνουν κι αυτή ειναι η αποστολή μας στο
«παιχνίδι της χαράς.»
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του κέντρου δίνουν απεριόριστες δυνατότητες για
την συνολική ανάπτυξη του κάθε παιδιού σε κάθε ηλικία, σχεδιασμένα να περιλαμβάνουν
τις κατάλληλες δραστηριότητες που βοηθούν το παιδί να αναπτυχθεί σωματικά, νοητικά,
συναισθηματικά και κοινωνικά.
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Μέσα στις τάξεις αλλά και έξω στον κήπο, κατάλληλες ενέργειες και δράσεις που
στοχεύουν σε όλους τους τομείς ανάπτυξης, έχουν ενσωματωθεί σε κάθε μορφής
παιχνιδιού. Μέσα απο τα τραγούδια, τη γυμναστική,το παίξιμο, την εξερεύνηση, τα παιδιά
μαθαίνουν εύκολα και φυσικά.
Τα προγράμματα του κέντρου μας συνδυάζουν
*καλά εκπαιδευμένους και δοτικούς παιδαγωγούς
*ασφαλές και φιλικό περιβάλλον
*ημερήσιες δραστηριότητες βασισμένες στις ικανότητες κάθε ηλικίας
Κάθε δραστηριότητα, κάθε σχέδιο δράσης, κάθε παιχνίδι είναι ειδικά σχεδιασμένο
και προσαρμοσμένο ώστε να στηρίξει την αναπτυξιακή ικανότητα και εξέλιξη του παιδιού
σας.
Έχοντας επίγνωση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε αφήνοντας το παιδί σας στο
κέντρο μας, δεσμευόμαστε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα και εκπαίδευση
στο παιδί σας και υποστήριξη στην οικογένειά σας.
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