ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
& ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ

το σχολείο του αύριο... σήμερα!
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Η Φιλοσοφία μας
Το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου είναι ένα σχολείο χαρούμενο, ζωντανό, ασφαλές, προοδευτικό, που ανήκει στους μαθητές του, στους
δασκάλους του και στους γονείς του. Για εμάς κάθε παιδί είναι μοναδικό και ξεχωριστό που
μπορεί ελεύθερα να αναπτύξει τις ικανότητες και τις ιδιαιτερότητές του.
Στόχος του σχολείου μας δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσεων αλλά και η ολόπλευρη ανάπτυξη των διανοητικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων του κάθε μαθητή. Στη βάση αυτού του στόχου υλοποιούμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διακρίνεται για τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του και συνδυάζει την ελληνική παιδεία
με την ευρωπαϊκή διάσταση και την παγκόσμια προοπτική, καλύπτοντας, εκτός από το Αναλυτικό Πρόγραμμα
του Υπουργείου Παιδείας, επιπλέον εκπαιδευτικές ώρες καθώς και μια μεγάλη ποικιλία ειδικών και καινοτόμων
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Γνωρίζουμε καλά ότι η ουσιαστική προετοιμασία των παιδιών για μια επιτυχή μαθητεία και μια επιτυχημένη επαγγελματική ζωή ξεκινά από την προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου τίθενται τα θεμέλια
σε σωματικό, κοινωνικό, ψυχολογικό και νοητικό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό στα Εκπαιδευτήρια Πάνου επιδιώκουμε η μάθηση να μην είναι στατική αλλά να συνδέει τη γνώση με το βίωμα, με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών αλλά και τις ποικίλες διαφορετικές καταστάσεις της ζωής.
Το Νηπιαγωγείο είναι το φυτώριο του Σχολείου μας, όπου τα παιδιά πρώτα απορούν, μετά ερευνούν, στη
συνέχεια ανακαλύπτουν και έπειτα κατανοούν. Η διερευνητική προσέγγιση αποτελεί την πιο ουσιαστική και
κατάλληλη μορφή μάθησης. Ο παιδοκεντρικός και διαθεματικός τρόπος προσέγγισης επιτρέπει στα παιδιά μας
να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους σ’ ένα υποστηρικτικό, ενδιαφέρον και κατάλληλα διαμορφωμένο για
την ηλικία τους περιβάλλον, προσφέροντάς έτσι στον κάθε μαθητή το καλύτερο ξεκίνημα στο σχολείο και την
ευκαιρία να επιτύχει το μέγιστο των δυνατοτήτων του.
Το Δημοτικό Σχολείο μας επιδιώκει την κατάκτηση της γνώσης μέσα από την εμπειρία, τον προβληματισμό, το παράδειγμα, την παρατήρηση, την ανάλυση και την έρευνα. Στόχος μας είναι να βάλουμε καλούς
θεμέλιους λίθους στη γνώση, παρέχοντας όλα εκείνα τα εφόδια που χρειάζεται ο μαθητής ώστε να αποκτήσει
άριστες προοπτικές στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Πέρα από το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο, όμως,
δίνεται μεγάλη έμφαση στην ισόρροπη και σταθερή καλλιέργεια του χαρακτήρα και στη δημιουργία στέρεων
αξιών και ιδανικών που θα συμβάλλουν στην ικανότητα των παιδιών να βελτιώνουν τον εαυτό τους και την
κοινωνία ως μελλοντικοί υπεύθυνοι πολίτες.
Στο πλαίσιο αυτό, καθημερινά με μεράκι και όραμα μοχθούμε για ένα σχολείο στο οποίο οι μαθητές και οι
μαθήτριες χαίρονται να φοιτούν, ένα σχολείο που δίνει χρόνο για αναστοχασμό και προσφέρει τη δυνατότητα
στα παιδιά να καλλιεργήσουν τα ταλέντα, τις δεξιότητες και την κριτική τους σκέψη, ένα σχολείο που δείχνει
κατανόηση και αγάπη για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις τους, ένα σχολείο που θέλουμε να είναι
εργαστήρι της ζωής.
Γιώργος Κοτρώνης
Πρόεδρος Εκπαιδευτηρίων Πάνου
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Το Νηπιαγωγείο
Το παιδί στο Νηπιαγωγείο μας…
•

Μαθαίνει πώς να μαθαίνει

•

Αναγνωρίζει τον εαυτό του

•

Γίνεται σκεπτόμενος άνθρωπος, γνωρίζοντας τον κόσμο γύρω του

•

Κατακτά τον προφορικό λόγο και εξοικειώνεται με τον γραπτό

•

Αναπτύσσει τη φυσική του περιέργεια και ερευνά σε βάθος

•

Αναστοχάζεται, αξιολογεί και κατανοεί τις δυνατότητες και αδυναμίες του

•

Μαθαίνει Αγγλικά μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες

•

Ανοίγει το πρώτο του παράθυρο στον νέο κόσμο της Πληροφορίας

•

Παίζει μουσική και «παίζει με τη μουσική»

•

Μαθαίνει να εκτιμά το «ωραίο»

•

Γνωρίζει την τέχνη μέσα από τη ζωγραφική και το θέατρο

•

Μαθαίνει να ελέγχει το σώμα του, να γυμνάζεται, να χορεύει, να παίζει ομαδικά αθλήματα

•

Μαθαίνει να έχει «ανοιχτό» μυαλό και να σέβεται τη διαφορετικότητα

•

Παίρνει πρωτοβουλίες και εφαρμόζει δεξιότητες δημιουργικής και κριτικής σκέψης

•

Τολμά, προσεγγίζει νέες καταστάσεις με θάρρος και σύνεση

•

Επικοινωνεί και εκφράζει ιδέες, απόψεις και συναισθήματα

•

Αποκτά υπευθυνότητα και αυτονομία

•

Νοιάζεται, δείχνει κατανόηση και σεβασμό στις ανάγκες και στα συναισθήματα των άλλων

Το Νηπιαγωγείο μας παρέχει εκπαίδευση προνηπιακής και νηπιακής ηλικίας για παιδιά
από 4 έως 6 ετών. Μέσα σε ένα σύγχρονο, οικογενειακό, άρτια εξοπλισμένο και πλούσιο σε
ερεθίσματα περιβάλλον, το Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου εστιάζει στην ολόπλευρη και ισορροπημένη ανάπτυξη του παιδιού.

5

1.

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

•

Μέθοδος Project

Τα σχέδια εργασίας είναι διερευνητικός τρόπος μάθησης σύμφωνα με τον οποίο τα παιδιά επιλέγουν και
σχεδιάζουν το αντικείμενο του project με βάση τα αγαπημένα τους θέματα. Πρόκειται για δημιουργική
μαθησιακή διαδικασία, αφού προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών και τους δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες κοινωνικές, νοητικές, κίνησης και λόγου.

•

Θεματικές Προσεγγίσεις

Αφορά προγραμματισμένες εμπειρίες μάθησης που βασίζονται στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες των
παιδιών. Η επιλογή των θεμάτων και ο σχεδιασμός τους γίνεται από τους εκπαιδευτικούς, στηριζόμενες
στις ιδέες και τις προτάσεις των παιδιών.
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•

Φάκελος Αξιολόγησης - Portfolio

Οι ατομικοί φάκελοι των παιδιών αποτελούν πολύτιμο υλικό
για την παρακολούθηση της μαθησιακής τους εξέλιξης. Στο
ατομικό αρχείο - φάκελο συγκεντρώνονται αντιπροσωπευτικές εργασίες με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν τον
ατομικό ρυθμό του κάθε παιδιού και την εξέλιξη του, ώστε στη
συνέχεια να το υποστηρίξουν σύμφωνα με τις ατομικές μαθησιακές του ανάγκες .

•

Πρόγραμμα Μετάβασης στο Δημοτικό

Αναπτύσσονται δραστηριότητες μετάβασης που αφορούν
στην εμπλοκή των οικογενειών, στην προετοιμασία των ίδιων
των παιδιών αλλά και στη σύνδεση των εκπαιδευτικών των
δύο βαθμίδων (π.χ. συζητήσεις με τα παιδιά του Νηπιαγωγείου για το πρόγραμμα του Δημοτικού, γνωριμία των νηπίων με
τα πρόσωπα και τους χώρους του Δημοτικού, κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες με εκπαιδευτικούς και μαθητές των
πρώτων τάξεων του δημοτικού, παρακολούθηση θεατρικών
δρώμενων του Νηπιαγωγείου από τους μαθητές του Δημοτικού και το αντίστροφο, ενημέρωση των γονέων για τη σχολική μετάβαση και εφαρμογή μέτρων στήριξής τους κ.ά.)
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Ομαδοσυνεργατική Μάθηση
Η εργασία σε ομάδες εξασφαλίζει τη μέγιστη ανάπτυξη των παιδιών. Μέσα στην ομάδα συνειδητοποιούν τον
ρόλο τους και τις κλίσεις τους, αναπτύσσουν σχέσεις, επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ενώ παράλληλα προωθείται η ανάπτυξη της λογικής σκέψης και της κοινωνικής τους ταυτότητας.

Βιωματική Μάθηση
Η γνώση προσεγγίζεται μέσα από μελετημένες βιωματικές ασκήσεις. Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τις αισθήσεις τους, καθώς βλέπουν, ακούν, γεύονται, μυρίζουν, κινούνται στον χώρο, αναγνωρίζουν αντικείμενα, κατανοούν έννοιες, εξερευνούν το περιβάλλον, πειραματίζονται µε υλικά, συγκρίνουν και εντοπίζουν διάφορες
ομοιότητες και αλλαγές.

Παιχνίδι ως μέθοδος «διδασκαλίας»
Μέσα από διάφορα είδη παιχνιδιού (παιχνίδια κίνησης, συμβολικό παιχνίδι, παιχνίδια με κανόνες κ.ά.) τα παιδιά μαθαίνουν όχι μόνο να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με τα άλλα νήπια, αλλά προσεγγίζουν βασικές
έννοιες στα μαθηματικά, στις φυσικές επιστήμες, στη γλώσσα κ.ά. με παιγνιώδη τρόπο.

Διαθεματική προσέγγιση
Με τη διαθεματική προσέγγιση προσελκύεται το ενδιαφέρον των παιδιών σε όλα τα επιστημονικά πεδία, γιατί
τους δίνεται η δυνατότητα να αντιληφθούν τη σφαιρική διάσταση της γνώσης. Τα θέματα επιλέγονται μαζί με
τα παιδιά στη βάση των ενδιαφερόντων τους.

Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας
Τα παιδιά έχουν ανάγκη από την ύπαρξη μιας ουσιαστικής συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, γιατί με
αυτόν τον τρόπο αισθάνονται σιγουριά και συναισθηματική ασφάλεια. Οι γονείς πληροφορούνται για τους
εκπαιδευτικούς στόχους του Νηπιαγωγείου και τις μεθόδους υλοποίησής τους, ενώ επιδιώκεται η ενεργητική
συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία σε θέματα και δραστηριότητες που σχετίζονται με την επαγγελματική και κοινωνική τους δραστηριότητα.
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2.

Μαθησιακό Περιβάλλον
Οι σχολικές αίθουσες του Νηπιαγωγείου των Εκπαιδευτηρίων Πάνου διαμορφώνονται για να
αντανακλούν τα βιώματα των παιδιών. Το περιβάλλον της τάξης «μιλά» για τις δραστηριότητες των
νηπίων, για τα σχέδια εργασίας που αναπτύσσουν, για τις καθημερινές τους συνήθειες και τις σχέσεις
αλληλεπίδρασης που βιώνουν. Ο εσωτερικός χώρος της κάθε τάξης διαμορφώνεται σε «γωνιές», σε περιοχές διαφορετικών μαθησιακών ενδιαφερόντων που ο καθένας έχει ένα συγκεκριμένο θέμα λειτουργίας και είναι εξοπλισμένος με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Ο χώρος του Νηπιαγωγείου μας είναι
ελκυστικός, εμπνέει ασφάλεια στα παιδιά, προωθεί την αυτονομία τους και τα προκαλεί να εμπλέκονται σε δραστηριότητες που υποστηρίζουν τη φυσική, τη νοητική και την κοινωνική τους ανάπτυξη.
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3.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα σπουδών του Νηπιαγωγείου των Εκπαιδευτηρίων περιλαμβάνει το Βασικό Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα (πρωινό πρόγραμμα) που είναι εμπλουτισμένο με επιπλέον δραστηριότητες σε σχέση με το Κρατικό Πρόγραμμα αλλά υπάρχει και η δυνατότητα παραμονής του παιδιού στο πλαίσιο του Διευρυμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος με την εφαρμογή επιπλέον δημιουργικών δραστηριοτήτων.

Παιδί & Γλώσσα
Τα νήπια μαθαίνουν να γράφουν και να διαβάζουν παίζοντας. Μέσα από βιωματικές δράσεις αποκτούν δεξιότητες και γνώσεις, οι οποίες συνδέονται με το γλωσσικό σύστημα και την επικοινωνία. Μία οργανωμένη σειρά
δραστηριοτήτων προωθεί μια ερευνητική διαδικασία μάθησης κατά την οποία το παιδί αναπτύσσει:
•

Την ικανότητα της ομιλίας και της ακρόασης: αφηγείται εμπειρίες από την καθημερινότητά του, περιγράφει
αντικείμενα ή γεγονότα, εξηγεί και επιχειρηματολογεί, μαθαίνει να ακούει χωρίς να διακόπτει τους συνομιλητές του, αποκτά φωνολογική επίγνωση της γλώσσας, ασκεί τη μνήμη του μέσα από τη διάκριση των
φωνημάτων ως συστατικών των λέξεων.

•

Την ικανότητα της ανάγνωσης: υιοθετεί βασικές συμβάσεις ανάγνωσης, ακούει και κατανοεί κείμενα, λαμβάνει πληροφορίες από διάφορες πηγές στις οποίες ο γραπτός λόγος και η εικόνα συνυπάρχουν, συνειδητοποιεί ότι στα φωνήματα της ομιλούμενης γλώσσας αντιστοιχούν γράμματα, δανείζεται από τη Βιβλιοθήκη
του Νηπιαγωγείου βιβλία μαθαίνοντας να εντοπίζει τον τίτλο, τον συγγραφέα κλπ.

•

Την ικανότητα της γραπτής έκφρασης: μαθαίνει να κρατά το μολύβι διατηρώντας σωστή σωματική στάση,
να γράφει το όνομά του καθώς και των συμμαθητών του με κεφαλαία και πεζά γράμματα, να αντιγράφει
λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά του.

Παιδί & Μαθηματικά
Η διαμόρφωση της Μαθηματικής Σκέψης στους μικρούς μας μαθητές δομείται μέσω της αλληλεπίδρασης τόσο
με το φυσικό όσο και με το κοινωνικό περιβάλλον. Μέσα από βιωματικές δράσεις που βασίζονται στην αισθητηριακή μάθηση αναπτύσσουν απλές μαθηματικές δεξιότητες με την εφαρμογή των ιδεών τους σε καθημερινές πράξεις και προβλήματα. Έτσι, χειρίζονται απλές μαθηματικές έννοιες, για να αντιληφθούν τη λογική
καθημερινών πράξεων και προβλημάτων, ρωτούν γύρω από σχέσεις, σχέδια και ακολουθίες, επεξεργάζονται
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και αξιοποιούν νέα δεδομένα, συγκρίνουν και μετασχηματίζουν απλές σχέσεις και διαδικασίες με τη δοκιμή και
τον έλεγχο, επινοούν και επιλύουν προβλήματα, συγκρίνουν και συσχετίζουν αντικείμενα, αντιλαμβάνονται
ιδιότητες, σχέσεις και συνδυασμούς, αναγνωρίζουν απλά σχήματα στο περιβάλλον.

Παιδί & Αγγλικά
Με τρόπο ευχάριστο και παιγνιώδη τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα πρώτα γλωσσικά ερεθίσματα στην
αγγλική γλώσσα στη βάση των μαθησιακών αναγκών της ηλικίας τους. Έτσι, υπό την εποπτεία αγγλόφωνου
εκπαιδευτικού συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της εκμάθησης μέσα από διαλόγους, τραγούδια, παιχνίδια
και βιωματικές δραστηριότητες, επικεντρώνοντας τη διδασκαλία στην επικοινωνία (ομιλία και έκφραση) με
στόχο να εμπλέξει τους μαθητές σε μια διαδικασία όπου η γλωσσική γνώση δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μέσο
διερεύνησης και μάθησης, προκειμένου να αγαπήσουν τη γλώσσα.

Παιδί & Φυσικές Επιστήμες – STEM
Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά μαθαίνουν για το φυσικό περιβάλλον με την παρατήρηση και τη διερεύνηση. Η
φύση μετατρέπεται σ’ ένα περιβάλλον γεμάτο θησαυρούς και χρώματα. Εντάσσοντας τη φιλοσοφία STEM στη
μαθησιακή διαδικασία, τα νήπια μέσα από την ανακάλυψη και την αλληλεπίδραση συστηματοποιούν, εμπλουτίζουν και επεκτείνουν τις γνώσεις τους με αβίαστο και φυσικό τρόπο. Τα παιδιά γνωρίζουν τον εαυτό τους,
τα ζώα και τα φυτά. Παρατηρούν τους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς και παρακολουθούν την ανάπτυξή
τους. Παίζουν με το νερό, το χώμα και μαθαίνουν για τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ
συμμετέχουν σε περιβαλλοντικές δράσεις. Ρωτούν για τον καιρό, για τα καιρικά φαινόμενα και την επίδρασή
τους στο περιβάλλον. Ενδιαφέρονται για τον τεχνικό κόσμο. Σχεδιάζουν και πραγματοποιούν έρευνες και απλά
πειράματα που υλοποιούνται τόσο στους χώρους εργαστηρίων των Εκπαιδευτηρίων όσο και στη φύση.

Παιδί & Τέχνη
Θέατρο: Τα παιδιά με το κουκλοθέατρο, τη δραματοποίηση, το θεατρικό παιχνίδι και τη παντομίμα εκφράζουν
αβίαστα τα συναισθήματά τους, δημιουργούν, μαθαίνουν τον εαυτό τους και τον κόσμο, εκτονώνονται και
απελευθερώνονται.
Μουσική: Τα παιδιά ακούν μουσική και «παίζουν» με τη μουσική. Πειραματίζονται με τους ήχους, το τραγούδι,
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το παίξιμο μουσικών οργάνων, με τη σωματική κίνηση και έκφραση, με τη δημιουργία μουσικών κατασκευών,
βιώνουν μουσικές εμπειρίες με την ενεργητική ακρόαση μουσικού έργου.
Εικαστικά: Το Εργαστήρι των Εικαστικών του σχολείου προσφέρει πλούσια ερεθίσματα, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφραστούν μέσα από πολλά διαφορετικά υλικά, χρώματα, τεχνικές και κατασκευές, προωθώντας την επαφή με τις τεχνικές της ζωγραφικής, την ιστορία της τέχνης και την καλλιτεχνική δημιουργία.
Χορός – Κίνηση: Αναπτύσσεται ένα κατάλληλα σχεδιασμένο πρόγραμμα για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας,
που εμπεριέχει σε ισορροπία εμπειρίες με δεξιότητες, έννοιες, παιχνίδια, εκπαιδευτική γυμναστική, ρυθμούς
και χορούς, που εντείνουν την κινητική, νοητική, ψυχολογική και τη φυσική κατάσταση του παιδιού. Στην
Κινητική Αγωγή τα παιδιά μαθαίνουν να κινούνται και κινούνται για να μαθαίνουν.

Παιδί & Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών– STEM
Τα παιδιά εξοικειώνονται με απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και έρχονται σε μια πρώτη επαφή με
διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, καθώς και ως εργαλείου ανακάλυψης, δημιουργίας και
έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων. Τα παιδιά μαθαίνουν να χειρίζονται το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και τα υπόλοιπα εξαρτήματα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παίζουν και συνθέτουν με
τα σχήματα. Χρησιμοποιούν εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης, ακούν και παίζουν με τους ήχους και αξιοποιούν
γενικότερα την τεχνολογία ως εργαλείο διαχείρισης πληροφοριών, ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας (λογισμικά ζωγραφικής, Skype, emails, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές). Ταυτόχρονα τα παιδιά έρχονται σε επαφή
με την Εκπαιδευτική Ρομποτική μέσω της φιλοσοφίας STEM και εξοικειώνονται με τα σχήματα, τα χρώματα,
αναπτύσσοντας την ικανότητα προσανατολισμού και λογικής ακολουθίας.

Παιδί & Ανθρωπογενές περιβάλλον
Μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων, της φυσικής κίνησης και του παιχνιδιού το παιδί αντιλαμβάνεται την ατομικότητά του μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Έτσι, μαθαίνει να αναπαριστά
έθιμα και δραστηριότητες που συνδέονται με τη λαογραφία και τις θρησκευτικές παραδόσεις, γνωρίζει βιωματικά την αρχαία ελληνική μυθολογία, κατανοεί και διαβάζει επικοινωνιακούς κώδικες (π.χ. οδικά σήματα),
εξοικειώνεται με σχεδιαγράμματα παιχνιδιών και γεωγραφικούς χάρτες, αποκτά μία πρώτη γνωριμία με τα
επαγγέλματα μέσα από την επαφή με καταξιωμένους επαγγελματίες στον τομέα τους, γνωρίζει τα χαρακτηριστικά του άμεσου περιβάλλοντος (σπίτι, γειτονιά, χωριό, πόλη κ.λπ.) και τα στοιχεία που το συνθέτουν κ.ά.

13

Παιδί & Αθλητισμός (Παιχνίδι – Κολύμβηση – Ατομικά & Ομαδικά Αθλήματα)
Οργανώνονται δραστηριότητες που έχουν ως βάση το παιχνίδι και στοχεύουν να ικανοποιούν την έμφυτη
και βασική ανάγκη του νηπίου για κίνηση. Μέσα από ψυχοκινητικές δραστηριότητες όπως είναι τα ομαδικά
παιχνίδια έρχεται σε επαφή με τα άλλα παιδιά, επικοινωνεί, συνεργάζεται, γίνεται ενεργό μέλος της ομάδας
και αποκτά σωστές κοινωνικο-συναισθηματικές σχέσεις. Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει Κολύμβηση
στο κλειστό θερμαινόμενο κολυμβητήριο των Εκπαιδευτηρίων, ενώ υλοποιείται η γνωριμία των παιδιών με τα
αθλήματα μέσω αθλητικών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών παιχνιδιών.

Παιδί & Προσωπική/Κοινωνική Ανάπτυξη
Μέσα από στοχευμένες βιωματικές δράσεις τα παιδιά παρωθούνται να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως ένα
άτομο ξεχωριστό με ιδιαίτερες ικανότητες και αξία, να αναγνωρίζουν τις πολλαπλές τους ικανότητες/δεξιότητες, να αποκτούν αυτοεκτίμηση μέσα από την ανάληψη ρόλων και πρωτοβουλιών, να αναγνωρίζουν τις
δεξιότητες τους, να έχουν επίγνωση των γνώσεων τους και των δυνατοτήτων τους και να τηρούν βασικούς
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κανόνες υγιεινής και διατροφής. Παράλληλα, καλλιεργούνται οι κοινωνικές τους δεξιότητες, αναπτύσσοντας
φιλίες μέσα από παιχνίδια γνωριμίας και κατανοώντας τους κανόνες λειτουργίας των ομάδων στις οποίες συμμετέχουν. Τα παιδιά παρωθούνται να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τα συναισθήματα και τις απόψεις των
άλλων, να εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους με τα άλλα παιδιά και να τις σέβονται, να περιγράφουν το άμεσο περιβάλλον τους και να γνωρίζουν τις βασικές διαφορές ανάμεσα σ’ αυτό και σε άλλα ευρύτερα
περιβάλλοντα μέσα από συγκρίσεις που ενθαρρύνονται να πραγματοποιούν.

Παιδί & Δημιουργική Έκφραση (Όμιλοι)
Ο θεσμός των Ομίλων στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του Νηπιαγωγείου έχει ως στόχο να παρωθήσει τα παιδιά
να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ταλέντα τους, να εκφράσουν τη δημιουργικότητα και την ευρηματικότητά τους, να αναλάβουν πρωτοβουλίες μέσα στο πνεύμα της ομαδικότητας και να
ασχοληθούν με κάτι αγαπημένο και ξεχωριστό.
Τα νήπια καλλιεργούν τις κλίσεις τους ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους συμμετέχοντας σε Ομίλους όπως:
Μαγειρική, Θέατρο, Πειράματα στη Φύση και στο Εργαστήριο, Ζωγραφική, Σκάκι, Χορός, Μουσειακή Αγωγή,
Μουσικά όργανα, Αφήγηση παραμυθιού, video animation κ.ά.

4.

Σχολική Ζωή

• Εκπαιδευτικές επισκέψεις και δράσεις
• Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα
(περιβάλλον, υγεία, πολιτισμός, αθλητισμός, τεχνολογία)

•
•
•
•
•
•

Εκδηλώσεις και events
Θεατρικές Παραστάσεις
Εκθέσεις Ζωγραφικής
Ετήσιο Φεστιβάλ Χορού
Γιορτές ανοιχτές προς το κοινό
Φιλανθρωπικά bazaar
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Το Δημοτικό Σχολείο
Οι μαθητές μας στο Δημοτικό Σχολείο …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αποκτούν γνώση μέσα από το βίωμα και την εμπειρία
Μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν μέσα από σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες
Αυτενεργούν και Συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία
Παρατηρούν, Ερευνούν και Ανακαλύπτουν
Κατανοούν σε βάθος και Ερμηνεύουν
Συσχετίζουν τη γνώση, κρίνουν και επιλέγουν
Αξιοποιούν δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες
Εκφράζονται μέσω της τέχνης
Συνδέονται συναισθηματικά με τη μάθηση
Αναβαθμίζουν την αυτοεκτίμησή τους και καλλιεργούν αξίες
Νιώθουν ασφαλείς και δε φοβούνται την απόρριψη
Συμβιώνουν και συνεργάζονται αρμονικά σε ομάδες
Επικοινωνούν, εκφράζουν ιδέες και γνώμες
Λειτουργούν ως υπεύθυνοι Πολίτες
Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και δράσεις
Γυμνάζουν το σώμα και την ψυχή

Στο Δημοτικό Σχολείο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου το παιδί αποτελεί αφετηρία και στόχο της
εκπαιδευτικής δράσης. Το Δημοτικό μας είναι ένα ολοήμερο, ανοικτό στην κοινωνία σχολείο
που θέτει τα θεμέλια της γνώσης και της ζωής μέσα από την καλλιέργεια μιας συνεργατικής
κουλτούρας. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στο σύνολό του στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη
της προσωπικότητας του παιδιού και παρέχει όλα εκείνα τα εφόδια που χρειάζεται ο μαθητής, ώστε να αποκτήσει άριστες προοπτικές στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές βαθμίδες
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1.

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

•

Μελέτη

Στο Διευρυμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δημοτικού υλοποιείται πρόγραμμα Μελέτης και προετοιμασίας
για την επόμενη ημέρα. Η Μελέτη υλοποιείται καθημερινά σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού και έχει τη μορφή
εμπέδωσης και εφαρμογής της γνώσης, η οποία επιτρέπει στους μαθητές να ολοκληρώσουν την εργασία τους
ή να ολοκληρώσουν μεγάλο μέρος της ανάλογα με την ηλικία και το αντικείμενο.
•

Φάκελος Αξιολόγησης (Portfolio)

Για κάθε μαθητή τηρείται Portfolio, δηλαδή ένας ατομικός φάκελος – αρχείο, στον οποίο υπάρχουν όλες οι
ατομικές και ομαδικές εργασίες του, αξιολογήσεις από τον εκπαιδευτικό και πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα. Στο Portfolio έχουν πρόσβαση εκπαιδευτικοί και γονείς αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές, οι οποίοι μπορούν
να ανατρέχουν σ’ αυτό για να αξιολογούν οι ίδιοι την πρόοδό τους.
•

Διαθεματικά Σχέδια Εργασίας (Projects)

Οι μαθητές εμπλέκονται σε διαθεματικές και διεπιστημονικές μαθησιακές δραστηριότητες συλλογικής μορφής,
παρωθώντας τους στη διερεύνηση, οργάνωση και διαχείριση θεμάτων που αφορούν ολιστικές καταστάσεις της
πραγματικότητας και ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες και στα βιώματά τους.
•

Χρήση Πηγών - Έρευνα

Οι μαθητές μας δεν επιμένουν μόνο στα σχολικά εγχειρίδια για την έρευνά τους. Πηγές γνώσης γι’ αυτούς αποτελούν οι ίδιες οι καταστάσεις από την καθημερινή ζωή, το διαδίκτυο, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, ο κόσμος
γύρω τους, ο δάσκαλος. Στον χώρο του Αναγνωστηρίου και στο Εργαστήριο Πληροφορικής τα παιδιά ερευνούν
και αντλούν πληροφορίες. Αξιολογούν τις πηγές, διαχειρίζονται τις πληροφορίες, επιλέγουν και ανανεώνουν
τις γνώσεις τους, κάνοντας έρευνα σε ποικίλα θεματικά αντικείμενα.
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Εποπτικά μέσα Διδασκαλίας
Αξιοποιούμε στο μέγιστο βαθμό κάθε υλικό μέσο ή βιωματική διαδικασία που μπορεί να συντελέσει στην αποτελεσματικότερη κατανόηση θεωρητικών εννοιών και στη μετάδοση της γνώσης, κινητοποιώντας τις αισθήσεις
και τις εμπειρίες των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Υπολογιστές, Διαδραστικοί Πίνακες και πλούσιο
ψηφιακό ηλεκτρονικό υλικό στοχεύουν στην ανάπτυξη της παρατηρητικότητας και της κριτικής σκέψης των
παιδιών.

Ομαδοσυνεργατική Μέθοδος Διδασκαλίας
Ο ομαδικός τρόπος εργασίας προωθεί την ανάπτυξη της κοινωνικής ταυτότητας του παιδιού και αποτελεί σημαντικό κίνητρο μάθησης, καθώς τα παιδιά εναλλάσσουν ρόλους και υπευθυνότητες. Οι μαθητές χωρίζονται σε
μικρές ομάδες εργασίας και δουλεύουν τα θέματά τους ομαδικά. Έτσι, τα παιδιά ενεργοποιούνται, μειώνεται η
ανταγωνιστικότητα στο περιβάλλον της τάξης, ανταλλάσσουν εμπειρίες και συνεργάζονται δημιουργικά.

Βιωματική - Επικοινωνιακή Μέθοδος Διδασκαλίας
Η διδασκαλία συνδέεται με τα βιώματα των παιδιών και τις προσωπικές τους ανάγκες. Η ισότιμη επικοινωνία,
ο διάλογος, η συλλογή πληροφοριών, η ανταλλαγή προβληματισμών και η συζήτηση θεμάτων καθιστούν τη διδασκαλία ζωντανή και η μάθηση γίνεται μία ενεργητική διαδικασία, ανοίγοντας έτσι το «παράθυρο» για δράση,
έρευνα, ανακάλυψη, επιχειρηματολογία, αλληλοϋποστήριξη, συνεργασία, κατανόηση.

Καλλιέργεια της Μεταγνωστικής Δεξιότητας
Οι μαθητές εκπαιδεύονται ώστε να είναι ικανοί να σχεδιάζουν και να παρακολουθούν τη μάθησή τους, να θέτουν τους δικούς τους μαθησιακούς στόχους και να διορθώνουν τα λάθη τους (αυτορρύθμιση).
Μαθαίνουν να οργανώνουν πειράματα, να αξιολογούν τα επιχειρήματά τους, να επιλύουν προβλήματα ή να
προτείνουν εναλλακτικές λύσεις, να θέτουν ερωτήματα στον εαυτό τους (πόσο καλά το κάνω;), να αναπτύσσουν
ρεαλιστικές γνώσεις, να επανεξετάζουν τις προτάσεις τους, να έχουν επίγνωση των ιδεών και των στρατηγικών
που χρησιμοποιούν (αναστοχασμός).
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2.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου αναπτύσσεται σε δύο ζώνες:

1.

Βασικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: ακολουθεί τον κορμό του επίσημου προγράμματος της Πολιτείας
αλλά είναι εμπλουτισμένο με επιπλέον ώρες διδασκαλίας και εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσω
εγκεκριμένων «παρεκκλίσεων».

2.

Διευρυμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: παρέχεται με τη λήξη του πρωινού προγράμματος για όσους
μαθητές το επιθυμούν. Περιλαμβάνει Πρόγραμμα Μελέτης και πρόσθετες ώρες διδασκαλίας με δημιουργικές μαθησιακές επιλογές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Γλώσσα
Η διδασκαλία του μαθήματος εστιάζει στη λειτουργική χρήση της γλώσσας, στην επίγνωση του τρόπου που η
γλώσσα λειτουργεί σε ποικίλα επικοινωνιακά πλαίσια και στη συνέχεια στην ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής
επίγνωσης. Οι μαθητές ασκούνται να γίνουν επαρκείς ακροατές, ικανοί ομιλητές, αυτόνομοι αναγνώστες και
δημιουργικοί συντάκτες. Με όχημα τη γλώσσα οι μαθητές μας μαθαίνουν να αγαπούν το λογοτεχνικό βιβλίο
μέσα από προγράμματα Φιλαναγνωσίας και Βιβλιοπαρουσιάσεις.

Μαθηματικά
Τα μαθηματικά είναι η παγκόσμια γλώσσα μέσα από την οποία κατανοούμε τον κόσμο γύρω μας. Οι μαθητές
στο σχολείο μας αντιμετωπίζουν τα μαθηματικά ως τρόπο σκέψης, αποκτώντας μαθηματική αντίληψη και όχι
τυποποιημένη γνώση. Η διδασκαλία του μαθήματος συνδέεται με τη χρηστικότητά τους στην καθημερινή ζωή
του παιδιού. Ζυγίζοντας, συγκρίνοντας, ταξινομώντας, υπολογίζοντας σ’ ένα περιβάλλον γεμάτο ερεθίσματα,
το παιδί ανακαλύπτει ιδιότητες και σχέσεις και κατανοεί βασικές μαθηματικές έννοιες.

Η πρώτη Ξένη Γλώσσα
Τα Αγγλικά αποτελούν την κύρια ξένη γλώσσα και διδάσκονται καθημερινά από την Α΄ Δημοτικού με επιπλέον
διδακτικές ώρες σε σχέση με το κρατικό πρόγραμμα. Στην Α΄ τάξη το βάρος δίνεται στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου, ενώ από τη Β΄ Τάξη εισάγεται σταδιακά ο γραπτός λόγος και η διδασκαλία εντατικοποιείται στους
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ρυθμούς εκμάθησης μέσα από επιλεγμένα βιβλία και πλούσιο εποπτικό υλικό, παρωθώντας τους μαθητές για
πολυεπίπεδη χρήση της αγγλικής γλώσσας σε ποικίλα επικοινωνιακά περιβάλλοντα. Η διδασκαλία αναβαθμίζεται με τη δημιουργία επιπέδων στη μάθηση. Παράλληλα, οι μαθητές προετοιμάζονται για τη συμμετοχή
τους στις εξετάσεις για την απόκτηση των πρώτων διπλωμάτων γλωσσομάθειας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Αναφοράς Γλωσσών.

Η δεύτερη Ξένη Γλώσσα
Εισάγεται από τη Γ’ τάξη και υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας. Η εκμάθηση της γλώσσας αρχίζει με παιχνίδι, παντομίμα, παραμύθι και τραγούδι και στη συνέχεια εμπλουτίζεται
με ανάγνωση και ορθογραφία. Συστηματοποιείται με γραμματική, ασκήσεις, επιλεγμένα βιβλία και πλούσιο
εποπτικό υλικό. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με τη συμμετοχή τους
στις εξετάσεις γλωσσομάθειας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Γλωσσών για την απόκτηση των πρώτων
διπλωμάτων.

Τέχνη
Θέατρο: Επιδιώκεται η αισθητική και ψυχο-συναισθηματική καλλιέργεια και η ελευθερία της έκφρασης.
Χορός – Κίνηση: Αναπτύσσεται η κιναισθητική ικανότητα και γίνεται ισχυρό μέσο εκπαίδευσης, επικοινωνίας,
χειραφέτησης και πολιτισμικής αγωγής.
Εικαστικά: Αναπτύσσονται οι αισθητικές δεξιότητες και το εικαστικό λεξιλόγιο, δουλεύοντας ατομικά ή ομαδικά πάνω σε θέματα τεχνικής, δομής και νοήματος των Καλών Τεχνών.
Μουσική: Περιλαμβάνει μουσικοκινητικά παιχνίδια, δραματοποιήσεις μουσικών παραμυθιών και τραγουδιών
και εκμάθηση κρουστών οργάνων, δημιουργία ηχοϊστοριών, συμμετοχή σε ηχογραφήσεις, στη χορωδία και
στην ορχήστρα του σχολείου κ.ά.

Φυσικές Επιστήμες – STEM
Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών εξυπηρετεί κυρίως τον στόχο της συστηματικής παρατήρησης και ενισχύεται από την Α΄ Τάξη μέσω της προσέγγισης STEM. Οι μαθητές αρχικά ασκούνται σε απλές ερευνητικές
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πρακτικές και σταδιακά δημιουργούνται οι βάσεις προκειμένου στη συνέχεια να αναπτύξουν πιο σύνθετες δεξιότητες, ώστε να προσεγγίζουν τον κόσμο με ένα πιο συστηματικό, οργανωμένο και ουσιαστικό τρόπο, κατανοώντας την επίδραση της επιστήμης στην καθημερινή ζωή. Εξοικειώνονται με τη διαδικασία του πειράματος
στο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών των Εκπαιδευτηρίων, ενώ παράλληλα εμπλέκονται
με βιωματικό τρόπο σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα που προάγουν την έρευνα και τη δράση σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον και την επιστήμη.

Φυσική Αγωγή (Κολύμβηση, Ατομικά & Ομαδικά Αθλήματα)
Ο Αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Προγράμματος Σπουδών στο Δημοτικό. Κατά τη διάρκεια
της χρονιάς διδάσκονται: Μπάσκετ, Χάντμπολ, Ποδόσφαιρο, Βόλεϊ, Κλασικό Αθλητισμό, Ρυθμική και Ενόργανη
Γυμναστική, Παραδοσιακοί και Μοντέρνοι χοροί, Κολύμβηση σε θερμαινόμενη πισίνα με σκοπό την εξοικείωση
με το νερό και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τα τέσσερα στυλ κολύμβησης. Παράλληλα, εστιάζουν
σε θέματα υγείας, ευεξίας και σωστής διατροφής, ενώ διοργανώνονται εσωτερικά πρωταθλήματα στο Ποδόσφαιρο, το Μπάσκετ, το Βόλεϊ, το Χάντμπολ και τον Κλασικό Αθλητισμό, με σκοπό την απόκτηση αγωνιστικής
εμπειρίας, βασικών γνώσεων των κανονισμών και τακτικής και την ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος.
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Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας - STEM
Εντάσσοντας στη διαδικασία της μάθησης τη φιλοσοφία STEM, οι μαθητές από την πρώτη τάξη εξοικειώνονται
σταδιακά με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, αξιοποιώντας ένα ενισχυτικό, πολυμεσικό, διαδραστικό υλικό,
απόλυτα εναρμονισμένο με τους εκπαιδευτικούς στόχους του αναλυτικού προγράμματος, που βοηθάει τον μαθητή στην επίτευξη των ακαδημαϊκών στόχων και στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Οι ΤΠΕ δεν
αποτελούν ένα εξαιρετικό, σπάνιο γεγονός στην τάξη, αλλά είναι πλήρως ενταγμένες στην καθημερινή εργασία
μαθητών και δασκάλου σε όλα τα αντικείμενα του προγράμματος σπουδών.

Κοινωνικές Επιστήμες
Οι μαθητές μας μελετούν τους ανθρώπους σε σχέση με το παρελθόν, το περιβάλλον και την κοινωνία τους. Αναγνωρίζουν και αναπτύσσουν την προσωπική, εθνική και πολιτιστική τους ταυτότητα. Κατανοούν πως η ιστορία
επαναλαμβάνεται και την χρησιμοποιούν ως οδηγό, ώστε να προβλέψουν ή να αποφύγουν καταστάσεις.

Καινοτόμα Προγράμματα
Οι μαθητές παρακολουθούν και συμμετέχουν σε πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων που οργανώνουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, αντλώντας τη μάθηση μέσα από την προσωπική εμπειρία και βίωμα. Στο πλαίσιο
αυτό, υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα όπως:
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•

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Comenius, E-Twinning, Teachers 4 Europe κ.ά.

•

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Αειφόρου Διαχείρισης

•

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

•

Προγράμματα Πρόληψης & Αγωγής Υγείας

•

Προγράμματα Επιχειρηματικότητας

•

Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων

•

Δράσεις Φιλαναγνωσίας & Δημιουργικής Γραφής

•

Δράσεις Εθελοντισμού με ανθρωπιστικό περιεχόμενο, κ.ά.

3.

Σχολική Ζωή

• Συμμετοχή σε εσωτερικούς και πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς

• Συμμετοχή σε εξετάσεις γλωσσομάθειας του Ευ•
•
•
•
•

•
•
•
•

ρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Γλωσσών για την
απόκτηση διπλωμάτων στις ξένες γλώσσες
Εκπαιδευτικές επισκέψεις (και ταξίδια) σε μουσεία, επιχειρήσεις, πολιτιστικά κέντρα, πινακοθήκες, αρχαιολογικούς χώρους κ.ά
Θεατρικές Παραστάσεις
Εκθέσεις Ζωγραφικής
Ετήσιο Φεστιβάλ Χορού
Πολιτιστικές εκδηλώσεις: οργάνωση συναντήσεων με προσωπικότητες των γραμμάτων και τεχνών, σχεδιασμός ενημερωτικών συζητήσεων με
ειδικούς επιστήμονες, συμμετοχή σε ανθρωπιστικές εκδηλώσεις.
Γιορτές ανοιχτές προς το κοινό
Τουρνουά αθλημάτων (ping – pong, basketball,
tennis, volleyball κ.ά.)
Συμμετοχή σε τοπικά και πανελλήνια διασχολικά
αθλητικά πρωταθλήματα
Συνεργασίες με σχολεία του εξωτερικού

• Φιλανθρωπικά bazaar
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5.

Όμιλοι

Η ολόπλευρη ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από ποικίλα ερεθίσματα αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς
στόχους της φιλοσοφίας του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων Πάνου. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργούν
Όμιλοι πολλαπλών ενδιαφερόντων για τους μαθητές, στους οποίους έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν νέα
ενδιαφέροντα, να καλλιεργήσουν τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη, να ασχοληθούν με αντικείμενα που
τους αρέσουν, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν ιδιαίτερες κλίσεις,
δεξιότητες και ταλέντα και ταυτόχρονα την ατομική πρωτοβουλία και τη συλλογικότητα/ ομαδικό πνεύμα. Στο
πλαίσιο αυτό, ενδεικτικοί Όμιλοι που λειτουργούν είναι: Αθλητικοί Όμιλοι, Μικροί Ρεπόρτερ, Όμιλος Περιβαλλοντικός – Κηπουρικής, Όμιλος Χορωδίας, Όμιλος κρουστών, Όμιλος Μοντέρνου Χορού, Όμιλος Ορχήστρας,
Όμιλος English Theatre Games, Μικροί μάγειροι, Όμιλος Δημιουργίας παραμυθιών, Θεατρικό Εργαστήρι, Παραδοσιακοί Χοροί κ.ά.

6.

Πρόγραμμα Μετάβασης στο Γυμνάσιο

Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες
των μαθητών μας, υλοποιείται για
τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης ειδικό
πρόγραμμα μετάβασης με στόχο
τη δημιουργία θετικής ιδέας για το
Γυμνάσιο και τους εκπαιδευτικούς
του και παρουσίασής του ως ομαλής συνέχειας του Δημοτικού. Έτσι,
επιδιώκεται η γνωριμία και επαφή
των τελειόφοιτων του δημοτικού µε
το μελλοντικό τους σχολείο µέσω
ποικίλων δραστηριοτήτων όπως:
επισκέψεις στον χώρο, παρακολούθηση μαθημάτων, παρακολούθηση γιορτής ή εκδήλωσης, συμμετοχή σε κοινά project, εφαρμογή πρακτικών
στο Δημοτικό που απαιτούνται και στο Γυμνάσιο, συζητήσεις γύρω από τον τρόπο λειτουργίας του Γυμνασίου,
συνεργασίες εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γονέων κ.ά.

26

27

Οι Εκπαιδευτικοί μας
Η κινητήριος δύναμη που διασφαλίζει το υψηλό και ποιοτικό εκπαιδευτικό επίπεδο του Σχολείου μας
είναι οι Εκπαιδευτικοί μας. Οι Νηπιαγωγοί και οι Δάσκαλοί μας μοιράζονται το όραμα και τους στόχους τους,
εξασφαλίζοντας ένα αρμονικό μαθησιακό περιβάλλον ενιαίων αρχών και αξιών για τους μαθητές μας. Τους
χαρακτηρίζει το κέφι και ο ενθουσιασμός, ενώ ο σεβασμός στο παιδί και το συνεχές ενδιαφέρον τους γι’ αυτό,
μέσα και έξω από το σχολείο, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Προσεγγίζουν τη μάθηση με νέους τρόπους
διδασκαλίας, κερδίζουν την προσοχή και προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών, αναλαμβάνοντας τον ρόλο
του εισηγητή, του εμψυχωτή, του διαμεσολαβητή, του παρακινητή, του συμβούλου, του εμπνευστή, του συντονιστή. Ο Εκπαιδευτικός γίνεται συνοδοιπόρος - καθοδηγητής στον δρόμο προς τη γνώση. Συμμεριζόμενοι την
αξία της δια βίου μάθησης και την αρχή του διαμοιρασμού της γνώσης και των καλών πρακτικών, συμμετέχουν
στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτηρίων, σε συνέδρια και σεμινάρια, εντός και εκτός του σχολείου,
στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Ψυχοπαιδαγωγική Υποστήριξη
Στα Εκπαιδευτήρια Πάνου λειτουργεί Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοπαιδαγωγικής Υποστήριξης, το
οποίο στελεχώνεται από συνεργάτη ψυχολόγο και εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, έχοντας ως στόχο την ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη του παιδιού αλλά και την πολύμορφη συνεργασία με τους γονείς και
τους εκπαιδευτικούς σε θέματα σχολικής επίδοσης, κοινωνικής ένταξης, κινητοποίησης και ενθάρρυνσης, κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς των μαθητών. Παράλληλα, υλοποιούνται ανάλογα με την ηλικία των παιδιών
δράσεις κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης, που εστιάζουν στη διαχείριση συναισθημάτων, όπως ο
θυμός, η απόρριψη, η αποτυχία, η ματαίωση κλπ., και στη συζήτηση γύρω από αξιακά θέματα, όπως ο εθελοντισμός και η φιλανθρωπία, η οικολογία, ο πολιτισμός, η υγεία και η σωστή διατροφή, ο σεβασμός, η διαφορετικότητα, η αγάπη, η φιλία κλπ. Στο πλαίσιο του προγράμματος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιχειρείται να σκιαγραφούνται σε πρώιμο στάδιο οι κλίσεις και οι δυνατότητες του παιδιού και να εντοπίζονται
τα ταλέντα του, προκειμένου να αξιοποιηθεί το δυναμικό του. Το σχολείο ευαισθητοποιημένο στις ανάγκες
των μαθητών και της οικογένειας, οργανώνει επίσης δίκτυο στήριξης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και
δυσκολίες ένταξης στο σχολικό σύστημα. Ταυτόχρονα, οργανώνονται ομιλίες και ημερίδες από διακεκριμένους
επιστήμονες του χώρου, που απευθύνονται σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.
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Γονείς και Σχολείο
Στα Εκπαιδευτήρια Πάνου πιστεύουμε ότι η επικοινωνία και η συνεργασία ανάμεσα στην οικογένεια
και στο σχολείο είναι απαραίτητο στοιχείο για το
μέγιστο όφελος κάθε παιδιού. Γονείς και δάσκαλοι
καλλιεργούν μια σχέση αλληλεπίδρασης και μοιράζονται την ευθύνη της εκπαίδευσης των παιδιών τους
με ποικίλους τρόπους:

• Ενημερωτική συνάντηση στην αρχή της σχολικής
χρονιάς και ανάλυση του προγράμματος σπουδών

• Ανταλλαγή πληροφοριών μέσω τακτικών προγραμματισμένων συναντήσεων με τους Νηπιαγωγούς και τους Δασκάλους του σχολείου

• Έκτακτη επικοινωνία είτε σε κατ’ ιδίαν συνάντηση
είτε με τηλεφωνική επαφή, όποτε κριθεί αναγκαίο

• Ανταλλαγή πληροφορικών μέσω του φακέλου επικοινωνίας

• Ενημερωτικές συναντήσεις μετάβασης στην επόμενη βαθμίδα ή τάξη με σκοπό την ενημέρωση
των γονέων για το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες κάθε τάξης/βαθμίδας.

• Εμπλοκή των γονέων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες

• Συμβουλευτικές συναντήσεις με ειδικούς επιστήμονες

• Online πλατφόρμα εξατομικευμένης ενημέρωσης
στην οποία οι γονείς έχουν πρόσβαση με ατομικό
κωδικό εισόδου, από όπου ενημερώνονται για την
πρόοδο του παιδιού τους και για γενικότερα θέματα λειτουργίας του σχολείου
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Οι Εγκαταστάσεις μας
Οι υπερσύγχρονες Εγκαταστάσεις μας έχουν σχεδιαστεί μέσα σ’ ένα περιβάλλον με γνώμονα μια δημιουργική και αποτελεσματική μάθηση. Το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου
στεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο υψηλής αισθητικής στη βάση των προδιαγραφών που θέτει το επίσημο θεσμικό πλαίσιο και των αρχών προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Οι εγκαταστάσεις μας
περιλαμβάνουν:

• Χώρους Υποδοχής
• Αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων
• Άρτια εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας με σύνδεση στο διαδίκτυο, προβολέα διαφανειών, τηλεόραση,
βίντεο και διαδραστικούς πίνακες

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Υπερσύγχρονο εργαστήριο πληροφορικής σε δίκτυο και με πρόσβαση στο διαδίκτυο
Εργαστήριο Καλλιτεχνικών
Παιδική Χαρά
Παιδότοπο
Αίθουσα Βιβλιοθήκης - Αναγνωστηρίου
Αθλητικές εγκαταστάσεις για basketball, volleyball, tennis, ping pong, football 5x5, χορού
Εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα και αποδυτήρια
Άνετοι και αυτόνομοι προαύλιοι χώροι για τους μαθητές του Νηπιαγωγείου - Δημοτικού
Ζώνη αποβίβασης και επιβίβασης μαθητών
Ιατρείο
Χώρους εστίασης

• Κλειστό Γυμναστήριο
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Παροχές
1.

Τραπεζαρία – Διατροφή

Στο πλαίσιο του Διευρυμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος του σχολείου περιλαμβάνεται μεσημεριανό
γεύμα στην Τραπεζαρία του σχολείου, η οποία διαθέτει κουζίνα και τραπεζοκόμο για το σερβίρισμα των μαθητών. Στον χώρο της Τραπεζαρίας μπορούν να γευματίζουν και οι μαθητές που φέρνουν φαγητό από το σπίτι. Η
επιλογή των γευμάτων καθορίζεται από διατροφολόγο του συνεργαζόμενου Catering σε συνεργασία με εκπροσώπους του σχολείου. Το μενού διακρίνεται για την υψηλή αξιοπιστία του, ενώ παρασκευάζεται καθημερινά
από επιλεγμένα υλικά εξαιρετικής ποιότητας με γνώμονα τη μεσογειακή διατροφή, τη χρήση κατά το δυνατόν
ανεπεξέργαστων πρώτων υλών, ελεγμένων ως προς την ποιότητα και την προέλευσή τους και τον αποκλεισμό
του περιττού ζωικού λίπους ή πρόσθετων χημικών παραγόντων. Οι καλοί τρόποι συμπεριφοράς στο φαγητό
είναι καθημερινό μέλημα του υπεύθυνου εκπαιδευτικού, ο οποίος βρίσκεται σε κάθε τραπέζι, καθοδηγώντας
και επιβλέποντας τους μαθητές μας.

2.

Υγιεινή και Ασφάλεια

Η ασφάλεια των μαθητών είναι βασική προτεραιότητα των Εκπαιδευτηρίων Πάνου. Το Σχολείο φροντίζει
για ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον με τη λήψη όλων των απαραίτητων θεσμοθετημένων μέτρων
ασφαλείας με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και την αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής σε όλους
τους χώρους του. Η ασφάλεια των χώρων των Εκπαιδευτηρίων παρακολουθείται στενά από τον υπεύθυνο Τεχνικό Ασφαλείας των Εκπαιδευτηρίων. Παράλληλα, πραγματοποιείται μόνιμη επιτήρηση των παιδιών σε κάθε
δραστηριότητα από την εκπαιδευτική ομάδα μας.

3.

Σχολική Μεταφορά

Στόχος των Εκπαιδευτηρίων Πάνου είναι η ασφαλής και έγκαιρη μετακίνηση των μαθητών προς και από
τα Εκπαιδευτήρια σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η μετακίνηση των μαθητών γίνεται με τα ιδιόκτητα
σχολικά λεωφορεία κάτω από συνθήκες απόλυτης ασφάλειας με πεπειραμένους οδηγούς και συνοδούς. Τα
ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας και οι οδηγοί τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, με στόχο την παροχή των καλύτερων υπηρεσιών. Από νωρίς το
πρωί έως τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, η ομάδα μεταφοράς είναι σε ετοιμότητα για το καλύτερο
αποτέλεσμα παραλαβής – παράδοσης των μαθητών και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους γονείς.
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