ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί μας γονείς,
Σας προσκαλούμε στο χώρο της "ΦΩΤΕΙΝΗΣ", για τη δεύτερη συνάντηση που
αφορά τις “Ανοιχτές συζητήσεις” με τη σχολική μας ψυχολόγο, Εύα Κουφιδάκη,
την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, με θέμα:
'' Μικροί αποχωρισμοί – Μεγάλα βήματα αυτονομίας : Διευκολύνοντας τα παιδιά
μας στις διάφορες μεταβάσεις της ζωής τους.''
Θεωρούμε τη παρουσία σας πολύ σημαντική. Παρακαλούμε, για την εύρυθμη
διεξαγωγή της συνάντησης, να δηλώσετε τη συμμετοχή σας (τηλεφωνικά ή με
ηλεκτρονικό μήνυμα) έως Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018.
Σε περίπτωση ακύρωσης, λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων,
ενημερώστε εγκαίρως τη Διεύθυνση.
Ώρα προσέλευσης: 17.45
Ώρα έναρξης
: 18.00
ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Αν επιθυμείτε μια ατομική συνάντηση με τη σχολική ψυχολόγο Εύα Κουφιδάκη
για θέματα που αφορούν
τα παιδιά σας, θα βρίσκεται στο χώρο της “ΦΩΤΕΙΝΗΣ” τις εξής μέρες :
ΔΕΥΤΕΡΑ 05/11/18
09.30-12.30 π.μ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/11/18
08.00-11.00 π.μ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/11/18
09.30-12.30 π.μ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/11/18
09.30-12.30 π.μ
Για τη διευκόλυνση όλων μας, μπορείτε να επικοινωνείτε λίγες ημέρες νωρίτερα
με τη Διεύθυνση του σχολείου για να κλείνετε το ραντεβού σας.
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
Η παιδίατρος του σχολείου Γλύτση Άννα, θα βρίσκεται στο χώρο της
"ΦΩΤΕΙΝΗΣ", τις εξής μέρες:
ΠΕΜΠΤΗ 01/11/18 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, προπρονηπιακό

ΠΕΜΠΤΗ 15/11/18 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, προπρονηπιακό
ΠΕΜΠΤΗ 29/11/18 για τα τμήματα προνηπιακό, νηπιαγωγείο
ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι το υγιές παιδικό στόμα αποτελεί τη βάση για
το υγιές στόμα του ενήλικα. Επίσης στην παιδική ηλικία πρέπει να εδραιωθούν
καλές συνήθειες για τη στοματική υγιεινή, ώστε να εξασφαλιστεί η ουσιαστική
πρόληψη των νόσων του στόματος. Για τους λόγους αυτούς το σχολείο
καθιέρωσε παιδοδοντιατρικό έλεγχο (2 φορές ετησίως) για τα παιδιά όλων των
τμημάτων (εκτός του βρεφικού).
Ο πρώτος έλεγχος θα πραγματοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου 2018 (ημέρα
Δευτέρα).
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Η πρώτη δράση αλληλεγγύης για τη φετινή σχολική χρονιά θα πραγματοποιηθεί
υπερ του Φιλανθρωπικού Οργανισμού Για την Πολύτεκνη & Τρίτεκνη
Οικογένεια «Θεόφιλος», έναν οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας για οικογένειες
σε όλη την Ελλάδα που αντιμετωπίζουν συνθήκες αποκλεισμού και φτώχειας.
Συγκεντρώνουμε :
• Όσπρια, ρύζι
• Παιδικά σαμπουάν, σαπούνια
• Παιδικές πάνες και είδη προσωπικής υγιεινής
Το σχολείο φροντίζει για την αποθήκευση, συσκευασία και αποστολή των
προσφορών και σας ενημερώνουμε ότι η δράση θα πραγματοποιηθεί μέχρι το
τέλος Νοεμβρίου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ - ΠΡΟΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ
Από τον Οκτωβρίου του 2015 έχει ενταχθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του
Μεταβρεφικού και Προπρονηπιακού τμήματος το μουσικοκινητικό πρόγραμμα
δημιουργικής απασχόλησης και εκπαίδευσης ''Μουσικούλες με την Ρίκα''.
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη
των παιδιών από τους πρώτους κιόλας μήνες της ζωής τους, όπου η εξέλιξη είναι
αλματώδης.
Το πρόγραμμα υλοποιείται στο εργαστήρι μουσικών & καλλιτεχνικών σπουδών
''ΕΚΦΡΑΣΙΣ'', Σταδίου 15, Ν.Σμύρνη (www.ekfrasis.eu) και αποσκοπεί πέραν της
μουσικής εκπαίδευσης, στην ανάπτυξη της γλώσσας, στην κοινωνικοποίηση,

στην έκφραση των συναισθημάτων και στην πνευματική ανάπτυξη των παιδιών.
Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος είναι το παιδί να αισθανθεί ασφάλεια στο χώρο, να
εμπιστευτεί την ομάδα και χωρίς φόβο να συνδεθεί με τα συναισθήματα και να τα
εκφράσει με ένα ιδιαίτερο και δημιουργικό τρόπο. Δίνεται βαρύτητα στον ατομικό
ελεύθερο μουσικό αυτοσχεδιασμό. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία τα υπόλοιπα
παιδιά, που είναι προς στιγμή οι ακροατές, μαθαίνουν να περιμένουν τη σειρά
τους και να σέβονται τους άλλους δίνοντας τους χώρο και χρόνο. Το μάθημα
συνεχίζεται με τραγούδια, μουσικές, ακροάσεις και τα βασικά στοιχεία της
μουσικής περνούν μέσα από στοιχεία Ψυχοδράματος & παιχνιδιού ρόλων,
Θεατρικού παιχνιδιού, Εικαστικής έκφρασης – ζωγραφικής, Αφήγησης
παραμυθιού , Ελεύθερο παιχνίδι, Παιδικής Γιόγκα και Χορού.
Το πρόγραμμα επιδοτείται από το σχολείο κατά 50% και η μηνιαία συμμετοχή για
το μεταβρεφικό τμήμα είναι 10 ευρώ ανά μαθητή και για το προπρονηπιακό 5
ευρώ ανά μαθητή.
Η προσέλευση των μαθητών που έρχονται με τους γονείς τους, τις ημέρες αυτών
των δραστηριοτήτων θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 09.15.
ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Α.
Στις 7 Νοεμβρίου 2018 (ημέρα Τετάρτη), και στις 21 Νοεμβρίου 2018
(ημέρα Τετάρτη), θα επισκεφθούμε το εργαστήρι μουσικών & καλλιτεχνικών
σπουδών “ΕΚΦΡΑΣΙΣ”, Σταδίου 15, Ν.Σμύρνη.
Οικονομική συμμετοχή για κάθε επίσκεψη ανά μαθητή: 5 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09.50 π.μ
Β.
Πλεον, ο θεατρικός κόσμος στρέφει το ενδιαφέρον του και απευθύνεται
και στις βρεφικές ηλικίες. Έτσι και εμείς με γνώση και ευαισθησία επιλέγουμε τις
παραστάσεις εκείνες που ταιριάζουν στο στάδιο αντίληψης των μικρών μας
μαθητών.
Στις 12 Νοεμβρίου 2018 (ημέρα Δευτέρα) η εκπαιδευτική ομάδα του
πολυχώρου ''Παραμυθοχώρα'' θα επισκεφθεί τον χώρο της ''ΦΩΤΕΙΝΗΣ'' και θα
μας παρουσιάσει το γνωστό πολυαγαπημένο παραμύθι με τίτλο ''Τα τρία
γουρουνάκια''. Οι ήχοι και τα χρώματα της μαγικής βαλίτσας της
''Παραμυθοχώρας'' θα πλημμυρίσουν την τάξη μας και θα μας προσφέρουν μια
πρώτη θεατρική εμπειρία.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 6 ευρώ
ΠΡΟΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ
Α.
Στις 12 Νοεμβρίου 2018 (ημέρα Δευτέρα) η εκπαιδευτική ομάδα του
πολυχώρου ''Παραμυθοχώρα'' θα επισκεφθεί τον χώρο της ''ΦΩΤΕΙΝΗΣ'' και θα
μας παρουσιάσει το γνωστό πολυαγαπημένο παραμύθι με τίτλο ''Τα τρία
γουρουνάκια''. Μέσα από τη μαγική βαλίτσα της ''Παραμυθοχώρας'' τα παιδιά
θα ταξιδέψουν και θα γνωρίσουν τις αξίες της υπευθυνότητας, της αλληλεγγύης
και των δεσμών της αγάπης.

Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 6 ευρώ

Β.
Στις 14 Νοεμβρίου 2018 (ημέρα Τετάρτη για την Α' ομάδα του
Προπρονηπιακού τμήματος) και στις 28 Νοεμβρίου 2018 (ημέρα Τετάρτη για
την Β' ομάδα του Προπρονηπιακού τμήματος) θα επισκεφθούμε το εργαστήρι
μουσικών & καλλιτεχνικών σπουδών “ΕΚΦΡΑΣΙΣ”, Σταδίου 15, Ν.Σμύρνη.
Οικονομική συμμετοχή για κάθε επίσκεψη ανά μαθητή: 5 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09.50 π.μ
ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
Α.
Στις 9 Νοεμβρίου 2018 (ημέρα Παρασκευή), θα παρακολουθήσουμε τη
θεατρική παράσταση ''Αλαντίν'' στο Θέατρο Τέχνης, Φρυνίκου 14, Πλάκα. Το
έργο μιλάει για την αιώνια μάχη ανάμεσα στο καλό και το κακό, το δίκαιο και το
άδικο, την αγάπη και το μίσος. Το δίκαιο που τελικά θριαμβεύει , μας διδάσκει
πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε στη ζωή μας το σωστό.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 6 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09.40 π.μ
Β.
Στις 16 Νοεμβρίου 2018 (ημέρα Παρασκευή), θα επισκεφθούμε το
Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας, που βρίσκεται στο 16ο χλμ προέκτασης Αττικής
Οδού. Εκεί θα παρακολουθήσουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τα
''Βότανα''. Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να μάθουν για τα βότανα
της Ελληνικής γης καθώς και να συμμετάσχουν ενεργά σε βιωματικές δράσεις
που αφορούν στη φύτευση, τη συγκομιδή και την καλλιέργεια βοτάνων. Στο
τέλος του προγράμματος, οι μαθητές θα φτιάξουν το δικό τους γλαστράκι και στη
συνέχεια θα απολάυσουν μια βόλτα με τον Τρεχάλα ( τρενάκι).
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 7 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09.40 π.μ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Α.
Στις 9 Νοεμβρίου 2018 (ημέρα Παρασκευή), θα επισκεφθούμε την
οργάνωση ''Κέντρο της Γης'' για να παρακολουθήσουμε το βιωματικό
περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα ''Ταξιδεύω στο κέντρο της Γης''. Εκεί, θα
ξεναγηθούμε σε τέσσερις σταθμούς, στον βιολογικό λαχανόκηπο, στα
οικοσυστήματα, περιμετρικά του Πύργου Βασιλίσσης και έξω από τους στάβλους
με τα άλογα.
Ένα ταξίδι που βοηθά τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την ισορροπία του
οικοσυστήματος αλλά και την σημασία της αρμονικής συνύπαρξης του ανθρώπου
με τη φύση.

Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 5,50 ευρώ
Ώρα αναχώρησης : 09.30 π.μ
Β.
Στις 30 Νοεμβρίου 2018 (ημέρα Παρασκευή), θα παρακολουθήσουμε τη
θεατρική παράσταση ''Σβήσε το φως'' στο Μέγαρο Μουσικής (Μεγάλη Μουσική
Βιβλιοθήκη ''Λίλιαν Βουδούρη''). Ένα έργο γεμάτο περιπέτεια, σασπένς,
ατμόσφαιρα και χιούμορ, μέσα σε ένα ευφάνταστο, πολυμήχανο σκηνικό με
φωτισμούς, σκιές και χρώμα που εξάπτουν κάθε φαντασία και αποδεικνύουν, με
τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο, ότι ο φόβος το μόνο που φοβάται…είναι μήπως και
δε τον φοβηθείς!
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 5 ευρώ
Ώρα αναχώρησης : 09.30 π.μ
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία.
Από τη Διεύθυνση

