Στο Νηπιαγωγείο µας, προετοιµάζουµε τα παιδιά σας να περάσουν οµαλά στην κοινωνική
ζωή και στον κόσµο της µάθησης µε τέτοιο τρόπο, ώστε να νιώσουν Ασφάλεια, Αγάπη και
Εµπιστοσύνη και να ξεκινήσουν τη σχολική τους πορεία µε σταθερά βήµατα.
Προτεραιότητά µας είναι τα παιδιά να νιώθουν χαρούµενα και ευτυχισµένα, µαθαίνοντας µε
ευχάριστο τρόπο µέσα από το Παιχνίδι και τις Βιωµατικές ∆ραστηριότητες. Απώτερος
σκοπός µας είναι να αναπτύξουν δεξιότητες 21ου αιώνα, να γίνουν δηλαδή, πολίτες του
κόσµου µε Ελληνική ταυτότητα.
Με σεβασµό στην Παράδοση και βλέµµα προς το Μέλλον, στόχος µας είναι, µέσα από
πλούσιες µαθησιακές εµπειρίες, το κάθε παιδί να µπορέσει να αναπτυχθεί ολόπλευρα και
ισόρροπα, σωµατικά, νοητικά, κοινωνικά και συναισθηµατικά, ώστε να εξελιχθεί σε µία
ολοκληρωµένη προσωπικότητα.
Στο Νηπιαγωγείο µας, κάθε παιδί είναι Μοναδικό! Και για το λόγο αυτό, στον σχεδιασµό
των προγραµµάτων µας, λαµβάνουµε υπόψη την ατοµικότητα, τα ενδιαφέροντα, αλλά
κυρίως, την ανάγκη του να αποκτήσει Γνώσεις, ∆εξιότητες και Αξίες, δηλαδή τα
απαραίτητα εφόδια για την πρόοδο και την εξέλιξή του.
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Το βασικό µας πρόγραµµα
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τα προγράµµατά µας δίνουν έµφαση στη ∆ιαθεµατικότητα, δηλαδή στην ολιστική και διεπιστηµονική
προσέγγιση της γνώσης, µέσα από ποικίλα projects που σχεδιάζουν οι έµπειροι και επιστηµονικά
καταρτισµένοι Νηπιαγωγοί µε τη βοήθεια των Βρεφονηπιοκόµων µας.
ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
Στο Νηπιαγωγείο µας, δίνουµε προτεραιότητα στην ενεργητική, βιωµατική και διερευνητική µάθηση.
Εφαρµόζουµε πρωτοποριακά προγράµµατα σε συνδυασµό µε τις βασικές αρχές του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου
Πλαισίου, του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών και σύγχρονων καινοτόµων παιδαγωγικών τάσεων και
προσεγγίσεων. Το παιδί µαθαίνει πώς να µαθαίνει, αναπτύσσοντας παράλληλα την κριτική του σκέψη.
ΠΑΙΧΝΙ∆Ι
Κύρια πηγή µάθησης γι΄αυτήν την ηλικία είναι το Παιχνίδι, µέσα από το οποίο το παιδί εκφράζεται,
δηµιουργεί και κοινωνικοποιείται. Η επαφή του µε το φυσικό περιβάλλον του δίνει ευκαιρίες για
παρατήρηση και µελέτη. Τα παιδιά εξερευνούν, πειραµατίζονται, αλληλεπιδρούν και ανακαλύπτουν τη
γνώση.
ΓΛΩΣΣΑ
Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες καλλιεργείται η προφορική επικοινωνία, η ανάγνωση και η γραπτή
έκφραση µε στόχο τη φωνολογική επίγνωση. Έτσι, φτάνοντας στο ∆ηµοτικό, τα παιδιά σας θα έχουν
«ωριµάσει» ώστε να ενταχθούν οµαλότερα στη γραπτή επικοινωνία.
∆ΙΑΒΑΘΜΙΑΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Νηπίων και Α’ ∆ηµοτικού
Πραγµατοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς µεταξύ µαθητών Νηπιαγωγείου και Α’ ∆ηµοτικού µε
στόχο να βοηθήσουν τα Νήπια στην οµαλή µετάβαση στην επόµενη βαθµίδα.
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Χρησιµοποιώντας βιωµατικές καταστάσεις βοηθάµε τα παιδιά να εφαρµόζουν τη δοκιµή και τον έλεγχο για να
επιλύουν καθηµερινά τους προβλήµατα και σταδιακά, να «µεταφράζουν» τα βιώµατά τους σε µαθηµατικές
έννοιες.
ΑΓΓΛΙΚΑ
Τα Αγγλικά διδάσκονται καθηµερινά στο Νηπιαγωγείο. Mέσα από ένα «δίγλωσσο» πρόγραµµα, τα παιδιά
καλλιεργούν παράλληλα τις γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητές τους, εξοικειώνονται και µε τους δύο
γλωσσικούς κώδικες και ενισχύουν τις ικανότητες κατανόησης και αντίληψης.
ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ
Με το πρωτοποριακό µας πρόγραµµα «Στάση Ζωής», τα παιδιά ευαισθητοποιούνται στις Αξίες της κοινωνίας
και συµµετέχουν ενεργά στους παρακάτω άξονες:
Ανάπτυξη Κοινωνικών & Συναισθηµατικών ∆εξιοτήτων
Οικολογική Συνείδηση – Περιβάλλον
Πολιτισµός
Εθελοντισµός & Κοινωνική Προσφορά
Ασφαλής Χρήση της Τεχνολογίας
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα
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ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Οι µαθητές µας πειραµατίζονται µε ποικίλα
υλικά, χρησιµοποιούν εργαστηριακό
εξοπλισµό, διατυπώνουν υποθέσεις και
µέσα από την παρατήρηση, εξάγουν
συµπεράσµατα ως µικροί επιστήµονες.
ΤΕΧΝΕΣ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να επιλέγουν υλικά και τρόπους ελεύθερης έκφρασης και επικοινωνίας.
Χρησιµοποιώντας τη φαντασία και τη δηµιουργικότητά τους, έρχονται σε επαφή µε διάφορες µορφές τέχνης.
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι
Μέσα από τη βιωµατική αυτή διαδικασία, οι νηπιαγωγοί βοηθούν το παιδί να πειραµατιστεί, να
µεταµορφωθεί, να αναγνωρίσει, να εκφραστεί και να αναπτύξει τη φαντασία του.

ΜΟΥΣΙΚΗ & ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Με τη Μουσικοκινητική Αγωγή, το παιδί αποκτά αισθητικοκινητική εµπειρία, η οποία συµπληρώνεται και
οργανώνεται µέσα από τη µουσική, το χορό και την κίνηση. Το µάθηµα διδάσκεται από Μουσικοπαιδαγωγό.
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Καλλιεργούµε και αναπτύσσουµε τόσο τις κινητικές δεξιότητες των παιδιών (απόκτηση σωµατικού
ελέγχου, ισορροπία, ενδυνάµωση, ευλυγισία, επιδεξιότητα) όσο και τις ψυχοπνευµατικές
(αυτοσυγκέντρωση, επιµονή, αγωνιστικότητα, αυτοσχεδιασµός). Το µάθηµα διδάσκεται από Καθηγητές
Φυσικής Αγωγής εξειδικευµένους στη συγκεκριµένη ηλικιακή ζώνη.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ «ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ»
Το πρόγραµµα αυτό εφαρµόζεται από το Τµήµα Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία µε την Ψυχολόγο του
Νηπιαγωγείου και έµπειρη επιστηµονική οµάδα από το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. Σκοπό έχει την
έγκαιρη ανίχνευση κινητικών δυσκολιών και τη σωστή αντιµετώπισή τους µέσα από εξατοµικευµένες
παρεµβάσεις.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ»
Οι δράσεις του προγράµµατος «Εν Σώµατι» -µε τον συντονισµό του Τµήµατος Φυσικής Αγωγής- εστιάζουν
σε θέµατα υγείας, ευεξίας και σωστής διατροφής στο Νηπιαγωγείο ενώ παράλληλα, διαµορφώνουν µια
κουλτούρα δραστήριου τρόπου ζωής προωθώντας τη φυσική δραστηριότητα, την άσκηση και τον
αθλητισµό εντός και εκτός σχολείου.
DIGITAL SKILLS (CODING & ROBOTICS)
Με το ροµπότ µέλισσα (Beebot), τα παιδιά εξοικειώνονται µε τις βασικές αρχές προγραµµατισµού, τις απλές
έννοιες προσανατολισµού, χρονολογικής σειράς και σειροθέτησης. Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, τα iPad
µε τα διαδραστικά εµπλουτισµένα βιβλία, οι διερευνητικές δυνατότητες µέσω της Επαυξηµένης
Πραγµατικότητας και η Φωτεινή Οθόνη χρησιµοποιούνται ως υποστηρικτικό και συµπληρωµατικό
εργαλείο, σε επιλεγµένες εκπαιδευτικές διαθεµατικές δραστηριότητες.
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ΟΜΙΛΟΙ
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, τα παιδιά συµµετέχουν στους παρακάτω οµίλους, καλλιεργώντας
τις κλίσεις τους, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους: Μαγειρική, Θέατρο, Επιτραπέζια Παιχνίδια, STREAM
(Science, Technology, Reading, Engineering, Arts, Mathematics), Ροµποτική, Reggio Inspired (Παίζοντας µε
τη Φύση), Messy Play (αισθητηριακά παιχνίδια).
∆ΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Με τη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη που λειτουργεί στις τάξεις, τα παιδιά µαθαίνουν να αγαπούν τα βιβλία.
Εξοικειώνονται µε τη φιλαναγνωσία και την καλή συνήθεια του δανεισµού βιβλίων.
ΓΙΟΡΤΕΣ & ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Τα παιδιά διοργανώνουν και παρουσιάζουν συχνά εορταστικές και επετειακές εκδηλώσεις στους συµµαθητές
και στους γονείς τους. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, ενισχύονται οι γνώσεις και δεξιότητες όπως η συνεργασία,
η φαντασία, η έκφραση και η αλληλεπίδραση.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ
Τα παιδιά επισκέπτονται χώρους πολιτισµού, παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράµµατα ώστε µε βιωµατικό
και ευχάριστο τρόπο, να συνεχίζουν τη µάθηση και έξω από το σχολείο.
«Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΜΟΥ ΗΜΕΡΑ»
Κάθε παιδί γιορτάζει στο Νηπιαγωγείο µας τη Μονα∆ΙΚΗ του Ηµέρα, που είναι αφιερωµένη σε όσα του αρέσουν
και σε όσους αγαπά και τα παρουσιάζει στους συµµαθητές του. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύουµε τη µοναδικότητα
του κάθε παιδιού, την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίµησή του, αλλά και τους δεσµούς της τάξης.
ΦΥΤΩΡΙΟ – ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ – ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Οι µικροί µας µαθητές έρχονται σε επαφή µε τη φύση, φυτεύουν λουλούδια, αρωµατικά φυτά και τα δικά τους
λαχανικά τα οποία περιποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για να φτιάξουν τις δικές τους
θρεπτικές και νόστιµες σαλάτες. Επίσης, συλλέγουν τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που χρησιµοποιούνται στη
διαδικασία της κοµποστοποίησης, δηµιουργώντας το δικό τους λίπασµα.
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ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ & DUKE
Αυτό το καθηµερινό βιωµατικό µας παιχνίδι αφορά στην καφέ αρκούδα, τον Duke, που ζει στο Νυµφαίο, στο
καταφύγιο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και την έχει υιοθετήσει ο Αθλητικός µας Σύλλογος. Τα παιδιά µαθαίνουν για τη ζωή και
την προστασία των ειδών υπό εξαφάνιση.
OPEN DAYS
Κάθε χρόνο, οι γονείς έχουν τη µοναδική ευκαιρία να περάσουν µία ολόκληρη ηµέρα στο σχολείο, µαζί µε τα
παιδιά τους, να παρακολουθήσουν τα µαθήµατά µας και να συµµετάσχουν και οι ίδιοι στις δραστηριότητές µας.
Τα Open Days δίνουν πολλή χαρά στους µικρούς µας µαθητές και φυσικά, στους γονείς τους

Ζώνη Εµπλουτισµού-Απογευµατινό Πρόγραµµα
Μετά τη λήξη του βασικού µας προγράµµατος, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το
Απογευµατινό Πρόγραµµα της Ζώνης Εµπλουτισµού που περιλαµβάνει:
Εργαστήρι Αγγλικών / Κολύµβηση / Ρυθµική & Ενόργανη Γυµναστική
Αθλητικές ∆ραστηριότητες / Χορός / ISTD / Μουσική / Καλλιτεχνικό
Εργαστήρι στα Αγγλικά / Θεατρικό Εργαστήρι / Spirit of Rhythm
∆ηµιουργική Απασχόληση.
Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού προσφέρουµε µεσηµεριανό φαγητό
το οποίο παρασκευάζεται καθηµερινά στο σχολείο µας µε αγνά υλικά.

Ψυχοπαιδαγωγικό τµήµα
Εξειδικευµένη παιδοψυχολόγος – λογοθεραπεύτρια βρίσκεται καθηµερινά στη διάθεση των γονέων για
συµβουλές και υποστήριξη. Παράλληλα, διενεργεί ειδικούς τύπους αξιολόγησης µε σκοπό την προετοιµασία
του κάθε παιδιού για το ∆ηµοτικό.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ
Με το πρόγραµµα αυτό επιτυγχάνεται η οµαλή σύνδεση του προφορικού µε τον γραπτό λόγο µέσα από
εστιασµένες δραστηριότητες σε κάθε παιδί, µε στόχο την ενίσχυσή του, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
ΑΡΘΡΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ενδεχόµενα αρθρωτικά προβλήµατα που µπορεί να επηρεάσουν τη φωνολογική επίγνωση, εντοπίζονται
έγκαιρα µετά από εξειδικευµένο έλεγχο σε κάθε παιδί.
ΓΡΑΦΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Με κατάλληλες δραστηριότητες καλλιεργείται η γραφοκινητική δεξιότητα των παιδιών µε στόχο την «αβίαστη»
γραφή. Έτσι εντοπίζονται έγκαιρα οι δυσκολίες και προτείνονται συγκεκριµένοι τρόποι αντιµετώπισης.

Συνεργασία µε την Οικογένεια
Στο Νηπιαγωγείο µας, εκτός από τους βασικούς τρόπους επικοινωνίας (τηλεφωνική, προσωπική, ηλεκτρονική
επικοινωνία, site, newsletters κλπ.), θεωρούµε πολύ σηµαντικό να καλλιεργούµε σχέσεις εµπιστοσύνης και
συνεργασίας µεταξύ σχολείου και οικογένειας.
Όλοι εµείς στα Εκπαιδευτήρια ∆ούκα, και ειδικότερα στο Νηπιαγωγείο, θα προσφέρουµε στο παιδί σας ένα
ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον, που θα το αισθάνεται ως προέκταση του σπιτιού του. Εδώ θα ξεκινήσει
οµαλά την ένταξή του στην κοινωνία και θα αναπτύξει ολόπλευρα την προσωπικότητά του.
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