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                               ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016-2017 
 

 Το «ΠΑΙΔΙΚΟΡΑΜΑ» παραμένει ανοιχτό καθημερινά από τις 7.15 π.μ.-16.30 μ. μ. από τη 

Δευτέρα έως και την Παρασκευή. 

 Ακολουθεί το πρόγραμμα αργιών που έχει καθοριστεί από το σύλλογο ιδιοκτητών παιδικών 

σταθμών (βλ. σελ. 2). Παραμένει κλειστό κατά την καλοκαιρινή περίοδο, το μήνα Αύγουστο. 

 Τα τμήματα χωρίζονται σύμφωνα με την ηλικία των παιδιών. 

 Η μεταφορά των παιδιών γίνεται με 8 ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία.  

 Στα παιδιά που εγγράφονται παρέχεται ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 Το «ΠΑΙΔΙΚΟΡΑΜΑ» παρέχει ιατρική παρακολούθηση στα παιδιά από παιδίατρο, 

παιδοοδοντίατρο, λογοθεραπευτή, παιδοψυχίατρο και ωτορινολαρυγγολόγο.  

 Στο «ΠΑΙΔΙΚΟΡΑΜΑ» παρέχεται πρωινό και υπάρχει και η δυνατότητα της επιλογής 

μεσημεριανού γεύματος για όσους το επιθυμούν. 

 Σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα ( Μελέτη Περιβάλλοντος, Μαθηματικά, Γλώσσα, Φυσική 

Αγωγή, Δημιουργία-Έκφραση), διαθεματικές προσεγγίσεις, project 

 Αθλητικές δραστηριότητες-ψυχοκινητικά, παιδαγωγικά παιχνίδια 

 Βιωματική μάθηση στο ζωολογικό μας κήπο, οπωρώνα και λαχανόκηπο 

 Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές 

 Εικαστικά εργαστήρια 

 Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

 Μουσειακή Αγωγή 

 Μουσική προπαιδεία 

 Αγγλικά 

 Ελεύθερη δημιουργική απασχόληση, κατευθυνόμενο παιχνίδι,  παιχνίδι στην αυλή 

 Στο «ΠΑΙΔΙΚΟΡΑΜΑ» υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης δραστηριοτήτων επιλογής εντός 

του σχολικού χώρου (ΤAE KWON DO- Μπαλέτο- Θεατρικό παιχνίδι). 

 Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους διοργανώνονται σχολικές γιορτές και απογευματινές 

δράσεις για γονείς και παιδιά. 

 Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις γονέων με στόχο 

την πολύπλευρη ενημέρωση και τη συμβουλευτική σας υποστήριξη από τις παιδαγωγούς και 

τους ειδικούς συνεργάτες μας.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓΙΩΝ 
 
 

1 Ιανουαρίου 
2 Ιανουαρίου 
6 Ιανουαρίου 
Καθαρή Δευτέρα 
25η Μαρτίου 
Μ. Πέμπτη 
Μ. Παρασκευή 
Μ. Σάββατο 
Κυριακή του Πάσχα 
2η μέρα του Πάσχα 
Πρωτομαγιά 
Αγίου Πνεύματος 
26 Οκτωβρίου 
28 Οκτωβρίου 
24 Δεκεμβρίου 
25 Δεκεμβρίου 
26 Δεκεμβρίου 
31 Δεκεμβρίου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 


