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Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του σχολείου μας 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου μας είναι βάση του προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας 
διαμορφωμένο και προσαρμοσμένο στις ψυχολογικές και παιδαγωγικές αρχές των παιδιών και ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες τους λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους. Υπάρχει  δυνατότητα  διαφοροποίησης του  
προγράμματος όταν κριθεί απαραίτητο και χρήσιμο για τα παιδιά. 
 
 Το πρόγραμμα* είναι το ακόλουθο: 

ΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

6:45-7:30  ΉΣΥΧΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
(ήσυχα επιτραπέζια παιγνίδια  π.χ. με ζυμαράκι, εικαστικά- 
ζωγραφική π.χ. με κραγιόνια) 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 

7:30-7:45 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ  

07:45- 08:25 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
(Κοινωνικές-συνεργατικές-δημιουργικές δραστηριότητες, 
όπως ζωγραφική, πλαστική, κολλάζ, υπόδηση ρόλων, 
πειραματισμοί, παρατηρήσεις, δραστηριότητες 
αναδυόμενου αλφαβητισμού και μαθηματικών, 
δραστηριότητες καλλιέργειας δεξιοτήτων, δραστηριότητες 
στις διάφορες γωνιές μόνιμες ή μη) 

 08:30-9:00  ΠΛΥΣΙΜΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΕΥΜΑ 

09:30 – 10:00 Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Ή 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, Κ.Α 
(Γλώσσα, Επιστήμη, Μαθηματικά, Περιβαλλοντική Αγωγή, 
Αγωγή Υγείας, Ηθική/Θρησκευτική/Κοινωνική Αγωγή) 

10:00 – 10:30 ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Ελεύθερο ή οργανωμένο 
από τη δασκάλα παιχνδι) 

10:30-10:40  ΣΥΓΥΡΙΣΜΑ ΑΥΛΗΣ 

10:40-11:00 ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΝΕΡΟ 
ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΟ 

11:00– 11:30 Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
(Παραμύθι, Κουκλοθέατρο, Δραματοποίηση, Υπόδηση 
ρόλων)  
ή 

11:00 – 11:30 ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ (Μουσική, Σωματική Αγωγή, Δράμα, Θεατρικό 
Παιχνίδι, Κίνηση, Ποίηση) 

11:45 – 12:15 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΦΑΓΗΤΟ 

 
 



 

ΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

12:30 – 14:00 ΎΠΝΟΣ (Προαιρετικά) ή 
ΉΣΥΧΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
(ήσυχα επιτραπέζια παιγνίδια  π.χ. με ζυμαράκι,  
εικαστικά- ζωγραφική) 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 

 
*Η διάρκεια και το επίπεδο του προγράμματος διαφέρει ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητα των παιδιών.   
 
Στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σταθμού, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής  του θεματολογίου,  τροποποίηση του 
ημερήσιου προγράμματος  σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών της κάθε τάξης και την 
ιδιαιτερότητα της σχολικής μονάδας. Οι Ελεύθερες Δραστηριότητες, οι Ήσυχες Δραστηριότητες και το Παραμύθι 
υπάρχουν καθημερινά στο πρόγραμμα του σχολείου μας.  Σημειώνεται βέβαια, ότι προσπάθεια μας, είναι η 
ισόρροπη κατανομή των θεμάτων έτσι ώστε τα παιδιά να επιτυγχάνουν τους γενικούς σκοπούς και στόχους της 
εκπαίδευσης.  
 
Απογευματινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων 
 

ΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

14:45-15:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΦΑΓΗΤΟ 

15:15-16:00 ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

16:00-16:30 
ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΝΕΡΟ 
ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΟ 

16:30-17:00 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΠΑΡΑΜΥΘΙ, 
ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

17:00-19:00  
ΗΣΥΧΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ,  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΡΟΒΟΛΗ, ΝΕΡΟ, ΦΡΟΥΤΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ωράριο Λειτουργίας  - Αργίες  
 
Το σχολικό έτος (εκπαιδευτικό κομμάτι) αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 30η Ιουνίου του επόμενου 
έτους όπως ακριβώς και στα δημόσια σχολεία. Η λειτουργία του σταθμού, παρατείνετε και τους δύο  καλοκαιρινούς 
μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο) ως καλοκαιρινό σχολείο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παιδιών με  εργαζόμενους 
γονείς.  Επίσης, ο σταθμός μας  για να εξυπηρετήσει τα παιδιά και τους γονείς τους, κλείνει πολύ λίγες μέρες κατα 
την διάρκεια του έτους. 
 
Το  ωράριο λειτουργίας του σταθμού  «Το ‘Εξυπνο μπαλόνι»   έχει καθοριστεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
εργαζόμενων γονιών .  Δηλαδή: 
 

 Δευτέρα- Παρασκευή  6:45 π.μ. – 19:00 μ.μ. 

 Σαββάτο προαιρετικά 8:00 π.μ. - 14:00  μ.μ. 
           Το Σάββατο με επιπρόσθετη χρέωση και αφού ειδοποιηθούμε έγκαιρα μπορούμε να ανοίξουμε το σχολείο και 
να προσέχουμε τα παιδιά του σχολείου μας. 
 
 
Οι αργίες για το έτος 2017-2018 είναι: 
 

 1η Ιανουαρίου - Πρωτοχρονιά 
  6η Ιανουαρίου – Θεοφάνεια 
 19η  Φεβρουαρίου -  Καθαρά Δευτέρα (50 μέρες πριν το Ορθόδοξο Πάσχα) 
  25η Μαρτίου - Εθνική Γιορτή 
  1η Απριλίου - Εθνική Γιορτή 
 5η Απριλίου Μεγάλη Πέμπτη (κλείνουμε στις 3,00 μμ 
 6η Απριλίου - Μεγάλη Παρασκευή (Ορθόδοξη γιορτή) 
 7η  Απριλίου – Μεγάλο Σάββατο 
 9η Απριλίου – Δευτέρα του Πάσχα 
 10η Απριλίου – Τρίτη του Πάσχα 
 17η Απριλίου - Δευτέρα του Πάσχα (Ορθόδοξη γιορτή) 
  1η Μαΐου  -  Εργατική Πρωτομαγιά 
 27η  Μαΐου -  Πεντηκοστή 
 28η  Μαΐου -  Αγίου Πνεύματος 
  15η Αυγούστου  -  Κοίμηση της Θεοτόκου 
 16η Αυγούστου  
  1η Οκτωβρίου -  Μέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου 
  28η Οκτωβρίου - Εθνική Γιορτή 
  24η Δεκεμβρίου - Παραμονή Χριστουγέννων 
  25η Δεκεμβρίου - Χριστούγεννα 
  26η Δεκεμβρίου - Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Διατροφή 
Το σχολείο μας διαθέτει πλήρες πρόγραμμα διατροφής για τα παιδιά που φοιτούν σε αυτό. Πρωινό, Μεσημεριανό, 
Απογευματινό γεύμα,  προς αποφυγή αντιζηλίας, διάκρισης, μεταξύ τους. Το φαγητό ετοιμάζεται καθημερινά στο 
σχολείο μας,  από άτομο που έχει προβεί σε ειδικές αναλύσεις και κρίθηκε ως κατάλληλο για χειριστής τροφίμων 
και δεν έχει κανένα μεταδιδόμενο νόσημα. 

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα φαγητού είναι διαμορφωμένο για να καλύπτει όλες τις διατροφικές ανάγκες των 

παιδιών από διατροφολόγο σε συνεργασία με τη διεύθυνση και είναι δυνατό να αλλάζει ανάλογα με τις προτιμήσεις 

των παιδιών με τρόφιμα των ίδιων κατηγοριών 

 

Λίγα λόγια για εμάς...... 

 

Μικαέλλα Γιάλλουρου – Διευθύντρια, νηπιαγωγός 

Η αγάπη μου για τα παιδιά, η επιθυμία για την φροντίδα τους, η θέληση για την εκπαίδευση τους, με έκαναν να 

σπουδάσω νηπιαγωγός. Δουλεύοντας σε διάφορα σχολεία και μετά από πολύχρονη εμπειρία σε παιδικούς 

σταθμούς και νηπιαγωγεία, κατάφερα να φτιάξω το δικό μου.... 

Το ‘Εξυπνο μπαλόνι»   ήθελα να ξεχωρίσει για την φιλοξενία του, την καλοσύνη απο το εκπαιδευτικό προσωπικό  

απο την εκπαίδευση, απο την χαρά και τα χαμόγελα που μπορεί προσφέρει.  Απο την αγάπη, την αγκαλιά την 

προστασία, τη σωστή απασχόληση στα παιδιά... τις ώρες που οι γονείς τους πρέπει να τα αποχωριστούν...  

προσφέροντας τους ενα ασφαλές περιβάλλον σε χώρους, σε  υλικά, εξολισμό και γεμάτο με ερεθίσματα που θα τα 

αναπτύξουν πολύπλευρα, φροντίζοντας τα,  αφιερώνοντας ποιοτικό χρόνο σ’ αυτά.  Αυτό είναι ένα όνειρο ζωής....  

Το όνειρο έγινε στόχος και έπειτα πραγματικότητα.... Γι’ αυτό και έφτιαξα τον βρεφοπαιδοκομικό σταθμό «Το 

‘Εξυπνο μπαλόνι».    

 

Όπως είπε και ο Γέροντας Παίσιος «το πιο υπεύθυνο επάγγελμα που μπορεί να κάνει κάποιος είναι η νηπιαγωγός, 

αλλά και το πιο δύσκολο, γιατί πλάθει ψυχές. Και πλάθοντας ψυχές, πλάθεις ανθρώπους». 

Η διδασκαλία για μένα είναι λειτούργημα και για να το ασκεί κανείς πρέπει να το αγαπά πραγματικά! 

 Τα γλυκά χαμόγελα, οι λεπτές φωνούλες, τα αθώα βλέμματα, τα όμορφα παιδικά ματάκια που είναι στραμμένα στις 

δασκάλες τους γεμάτα αγάπη, θέλοντας να μάθουν από αυτές όλο τον κόσμο, αυτά τα παιδάκια είναι για μένα η 

κινητήριος δύναμή μου. Μοιράζομαι καθημερινά τις χαρές και τις λύπες  των παιδιών, την αγάπη, την απογοήτευση, 

το θυμό, τον πόνο, τη ζήλια, και πρέπει να είμαι εκεί συνεχώς, σαν φύλακας άγγελος αλλά και καθοδηγητής, έτσι 



 

ώστε να μάθουν να αντιμετωπίζουν όσα τους συμβαίνουν, όσο πιο ομαλά γίνεται....  

Η εξέλιξη που έχει ένα παιδί μέρα με τη μέρα, είναι για μένα ένα μια καθημερινή νίκη. Θέλω να βλέπω τα παιδιά να 

μεγαλώνουν  και να είμαι σίγουρη πως έχουν αποκτήσει όλα τα αναγκαία εφόδια για να επιτύχουν και να 

προχωρούν στη ζωή τους.   

Εξάλλου, "Η εκπαίδευση είναι το πιο δυνατό όπλο, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αλλάξουμε τον 

κόσμο" όπως έχει πει ο Nelson Mandela 

«Η εκπαίδευση είναι δύναμη που γιατρεύει την ψυχή.»  λέει ο Πλάτωνας 

Και «Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στη μόρφωση και στην παιδεία, και όχι στα αγαθά που δίνει και παίρνει 

η τύχη.» όπως έχει πει ο  Πλούταρχος 

Σταύρη Τσιάκκιρου νηπιαγωγός (τάξη 3,5χρ.-5,5 χρ.) 

 

 «Το ‘Εξυπνο μπαλόνι»  

Έχει ανεγερθεί και έχει λειτουργήσει τον Οκτώμβριο του 2016, με πολλή αγάπη, μεράκι και κόπο γιατί θέλω να 

αποτελέσει ένα σταθμό πυρήνα για τα  παιδιά που θα φοιτούν σε αυτό!  

Από τα κατασκευαστικά υλικά μέχρι τα εκπαιδευτικά, είναι όλα διαλεγμένα, ασφαλισμένα, πιστοποιημένα, 

εγκεκριμένα με βάση τους καινούριους αυστηρούς νόμους και κανόνες λειτουργίας βρεφοπαιδοκομικού σταθμού της 

Κύπρου  και εφαρμόζουν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  

 

  

 

Εγκαταστάσεις: 

 Ο καινούριος και σύγχρονος εξοπλισμός είναι ένα από τα πολλά θετικά στοιχεία του σχολείου μας (από 

κρεβατάκια, στρώματα, καρεκλίτσες,.... μέχρι παιχνίδια, υλικό διδασκαλίας, κλπ),  είναι όλα κατάλληλα βάση 

ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ανάλογα με τις ηλικίες των παιδιών.  Τα δάπεδα τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά 

είναι προστατευτικά δάπεδα ασφαλείας. Το κτίριο έχει υψηλή ενεργειακή απόδοση, τα γυαλιά του κτιρίου είναι 

διπλά, ειδικά για την  ασφαλεία του κτιρίου και  δεν θρυμματίζονται.   Υπάρχει  σύστημα συναγερμού, κάμερες 

παρακολούθησης (ασφαλείας) σε όλο το κτίριο, σύστημα κλιματισμού  και θέρμανση σε όλους τους χώρους.  

Το σχολείο διαθέτει τέσσερεις  ηλιόλουστες, ευρύχωρες, λειτουργικές, υπερσύγχρονες, αίθουσες διδασκαλίας, που 

περιέχουν καινούρια και σύγχρονα παιχνίδια, ασφαλισμένα. Οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με άφθονο 

παιδαγωγικό υλικό.  Στους χώρους είναι προσεγμένα τοποθετημένα τα διάφορα αντικείμενα, ούτως ώστε να μη 



 

δημιουργούνται επικίνδυνοι χώροι.  

Υπάρχουν χώροι υγιεινής τόσο για τα μικρά μας, όσο και για το προσωπικό. Επίσης, χώρος υγιεινής  υπάρχει και 

για τους ανάπηρους, υπάρχει κουζίνα παρασκευής γευμάτων,  χώρος αποδυτηρίων – αλλαγής πάνας, υποδοχή και  

γραφείο διεύθυνσης. 

  

 Στον εξωτερικό  χώρο του βρεφοπαιδοκομικού σταθμού μας, υπάρχουν παιχνίδια πολυλειτουργικά,  σχεδιασμένα 

από ειδικούς παιδοαναπτυξιολόγους, ανθεκτικές κατασκευές  με έμφαση στην ασφάλεια. Η αυλή μας είναι 

περικυκλωμένη από πολλά δέντρα, προσφέροντας σκίαση δροσιά, αλλά και ξεκούραση και ηρεμία στα παιδιά.  

  

    Σας περιμένουμε με χαρά να σας γνωρίσουμε και να σας ξεναγήσουμε !!! 

 

 

Σκοπός μας... 

Τα παιδιά κοντά μας θα έχουν όλες τις ευκαιρίες, όλα τα θεμέλια για μια χαρούμενη, ομαλή ένταξη τους στη μεγάλη 

κοινωνία που είναι η ίδια η ζωή.   

Ο Παιδικός σταθμός «Το ‘Εξυπνο μπαλόνι» έχει σκοπό να προσφέρει διαπαιδαγώγηση και φροντίδα σε όλα τα 

παιδιά που φοιτούν κοντά μας  και να αποτελεί μια μεγάλη αγκαλιά, προσφέροντας άρτια εκπαίδευση από 

προσοντούχο προσωπικό αυστηρά επιλεγμένο, ασφαλή φύλαξη, υγιεινό και πλούσιο διαιτολόγιο, καθαρό 

περιβάλλον, χαρούμενο παιχνίδι αλλά κυρίως να προσφέρει αληθινή αγάπη... ένα βασικό εφόδιο ψυχής, δυνατό 

θεμέλιο ζωής! 

Η προσωπική μου φροντίδα, όπως και του προσωπικού σε συνεργασία μαζί σας, θα κάνουν τα παιδιά να 

νοιώσουν πως τις ώρες που είναι κοντά μας, βρίσκονται σε ένα περιβάλλον οικείο, γεμάτο ασφάλεια και ζεστασιά, 

και είναι τόσο μοναδικά, όπως όταν βρίσκονται με σας.   

  
Στόχοι 
Οι στόχοι του βρεφοπαιδοκομικού σταθμού «Το ‘Εξυπνο μπαλόνι» είναι οι εξής: 
 
1. Συναισθηματική Ασφάλεια  
«Το ‘Εξυπνο μπαλόνι» δίνει προτεραιότητα στη συναισθηματική ισορροπία του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Το να 
νιώθει ένα παιδί συναισθηματική ασφάλεια είναι το πρώτιστο.  Να νιώθει ότι ανήκει στο σύνολο, ότι έχει τη δική του 
αξία, τη δική του θέση στην ομάδα. Είναι σημαντικό επίσης για μας να σεβόμαστε και να αντιμετωπίζουμε το κάθε 
παιδί ισότιμα. Η αγάπη, η σημασία το χάδι και η αγκαλιά είναι δικαίωμα όλων των παιδιών ανεξαιρέτως. 
 
2. Ομαλή ένταξη του παιδιού στο κοινωνικό σύνολο - Κοινωνικοποίηση  
Η κοινωνικοποίηση του κάθε παιδιού πρέπει να γίνεται με τρόπο που να βοηθά το παιδί στον μέγιστο δυνατό 
βαθμό και να εξασφαλίζει τις πιο ιδανικές συνθήκες έτσι ώστε το παιδί να ενταχτεί ομαλά στην πρώτη ομάδα που 



 
γνωρίζει (μετά από την οικογένεια του), να νιώθει άνετα, να εκφράζεται,  και να επιβιώνει κάθε μέρα και καλύτερα 
στο πρώτο του κοινωνικό σύνολο αλλά και να αγαπήσει το περιβάλλον του εδώ.     
 
3. Απόκτηση γνώσεων - Κριτική σκέψη 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά μας αποκτούν γνώσεις για διάφορα και ποικίλα θέματα με τα οποία 
ασχολούμαστε κατά τη διάρκεια του χρόνου. Πιστεύουμε πολύ στη βιωματική μάθηση. Μια μάθηση η οποία είναι η 
πιο κερδοφόρα και μακροπρόθεσμη. Μια μάθηση στην οποία τα παιδιά μέσα από εμπειρίες και βιώματα 
μαθαίνουν, αποκτούν γνώσεις, γνωρίζουν τον κόσμο γύρω τους και κυρίως ωριμάζουν και αρχίζουν να αποκτούν 
πιο ώριμη σκέψη, κρίση αλλά και λογική. 
Γενικότερα, το Αναλυτικό Πρόγραμμα του σταθμού «Το‘Εξυπνο μπαλόνι»  περιλαμβάνει διακριτά γνωστικά 
αντικείμενα αλλά προτείνει διαθεματικές διαδικασίες. Είναι προβληματοκεντρικό, επιδιώκεται επίτευξη στόχων σε 
όλους τους τομείς, μέσα από δραστηριότητες που αντλούν από διάφορα θέματα. Απαιτεί την ενεργητική και 
δημιουργική συμμετοχή των παιδιών στην όλη διαδικασία. Η αρχή της ωρίμανσης και των ατομικών διαφορών, 
γίνεται σεβαστή. 
 
4. Διαμόρφωση χαρακτήρα και προσωπικότητας  
Τα  πρώτα 6 χρόνια ζωής του ανθρώπου είναι τα πιο σημαντικά για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της 
προσωπικότητας του. Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους για μας εδώ στο «‘Εξυπνο μπαλόνι»  είναι να 
προσφέρουμε στο παιδί ένα περιβάλλον στο οποίο θα ζήσει και θα μεγαλώσει με σεβασμό, θα δέχεται ερεθίσματα 
με αρχές και αξίες, με τις οποίες θα μεγαλώσει και θα καθορίσουν την όλη του πορεία για το μέλλον.  
Στοχεύουμε λοιπόν σε ένα δυναμικό και γεμάτο αυτοπεποίθηση χαρακτήρα, με σωστές κοινωνικές συμπεριφορές , 
με σεβασμό στους υπόλοιπους και στη διαφορετικότητα του καθενός και παράλληλα στην αυτοπειθαρχία αλλά και 
στην ανάληψη ευθυνών.  
 
5. Ανάπτυξη δεξιοτήτων  
Οι δεξιότητες που μπορεί να αποκτήσει ένα παιδί από την αρχή της ζωής του ακόμα και μέσα στην κοιλιά της μαμάς 
του, είναι πολλές και ποικίλες.  Δεξιότητες κινητικές, επικοινωνιακές, κοινωνικές, ομαδικές, ατομικές, γλωσσικές, 
εκφραστικές, κ.α.  
Μέσα από το πρόγραμμα μας προσπαθούμε καθημερινά να προάγουμε και να ενισχύουμε, να αναπτύσσουμε αλλά 
και να εξελίσσουμε όλες τους τις δεξιότητες. Δίνουμε ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά και μην ξεχνάμε πως τα παιδιά είναι 
σαν σφουγγάρια και απορροφούν εύκολα ότι τους διδάξουμε. 
 
6. Καλλιέργεια αξιών  
Η γνωριμία με τις αξίες ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού και γι’ αυτό ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι 

πολύ σημαντικός. Αξίες όπως η ειλικρίνεια, η συμπόνια, η υπομονή, η συνεργασία, η τιμιότητα, η δικαιοσύνη, η 

ταπεινότητα, η ανεκτικότητα, η σύνεση, η υπευθυνότητα, η σταθερότητα, η κοινωνικότητα, η ελευθερία, ο διάλογος, 

η φιλία, η αγάπη, ο σεβασμός, η τάξη, η γενναιοδωρία, η φιλία, η χαρά, η δημιουργικότητα, η ταπεινότητα, η 

εμπιστοσύνη είναι σημαντικό να καλλιεργηθούν στα παιδιά πλάθοντας έτσι, ανθρώπους με συναισθήματα 

ευαισθησίες και ενδιαφέρον για τους συνανθρώπους τους. Ειδικότερα: 

 Ανεξαρτησία,  Αυτονομία, Αυτοπεποίθηση  

Χαρακτηριστικά που προάγουμε καθημερινά εδώ στον βρεφοπαιδοκομικό σταθμό  «Το ‘Εξυπνο μπαλόνι» είναι η 

ανεξαρτητοποίηση και η αυτονομία των παιδιών. Όσο πιο γρήγορα ανεξαρτητοποιηθεί ένα παιδί τόσο περισσότερο 

τονώνεται η αυτοπεποίθηση του. Στα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών που χτίζεται ο χαρακτήρας τους πρέπει 

να τα ενθαρρύνουμε ούτως ώστε να αποκτήσουν χαρακτήρα ακέραιο, να πιστεύουν στον εαυτό τους και στις 

ικανότητες τους.  Να τονώνουμε συνεχώς το ηθικό του, επιδεικνύοντας την απαραίτητη υπομονή και επιμονή να του 

επιβεβαιώνουμε συνεχώς πως είναι ικανό και μοναδικό άτομο.   



 
 Ομαδικότητα  

Η τάξη αποτελείται απο μια ομάδα. Αυτή η ομάδα είναι ίσως το πρώτο  τους κοινωνικό σύνολο. Απαραίτητο είναι τα 

παιδιά να καταλαβαίνουν τους κανόνες μιας ομάδας, και να είναι σε θέση να τους υπακούνε, ότι τα ίδια αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της. Εξάλλου η ρουτίνα και το πρόγραμμα παρέχει στα παιδιά συναισθηματική ασφάλεια και 

ηρεμία αφού νιώθουν σιγουριά για το περιβάλλον στο οποίο ανήκουν και ακόμα μεγαλύτερη άνεση στο σταθμό «Το 

‘Εξυπνο μπαλόνι». 

 Ελευθερία, Φαντασία, Δημιουργικότητα  
 

Τα  παιδιά που φοιτούν στο σχολείο  «Το ‘Εξυπνο μπαλόνι»   έχουν η δυνατότητα να αναπτύσσουν  τη φαντασία 

τους, να δημιουργούν με ελευθερία, να εκφράζονται μέσα από τις δημιουργίες και τις κατασκευές τους. Τους 

παρέχουμε διάφορα υλικά όπως χαρτί, υφάσματα, εφημερίδες, περιοδικά, ζυμάρι, πηλός, φυσικά υλικά, 

ανακυκλώσιμα υλικά , χάντρες, άχρηστο υλικό, κ.λ.π. Επίσης, τους προσφέρουμε διάφορες επιφάνειες, και 

διαφορετικές τεχνικές, έτσι ώστε να τους εμπνεύσουμε να δημιουργήσουν με χαρά και να ανακαλύψουν διάφορους 

τρόπους έκφρασης. 

 

 Θετική σκέψη 
 

Ένας  απο τους στόχους μας είναι τα παιδιά να αναπτύξουν θετική σκέψη, να μην σκέφτονται αρνητικά. Σύμφωνα 
με μελέτες που έχουν γίνει, οι άνθρωποι που έχουν θετική σκέψη, μεταξύ άλλων είναι και πιο χαρούμενοι, πιο 
ελεύθεροι, πιο υγιείς.  Αποφεύγουν το άγχος με όλα τα συνεπακόλουθα του. 
 

 Ρατσισμός –εκφοβισμός (bullying) 
 

Τα παιδιά θα πρέπει να κατανοήσουν την διαφορετικότητα του καθενός, είτε αυτός είναι έγχρωμος, είτε είναι άτομο 
με ειδικές ανάγκες, ή έχει άλλη θρησκεία, άλλη γλώσσα, είτε είναι πολύ ψηλός, είτε φοράει γυαλιά, κλπ   
Στις μέρες μας, όπου ο εκφοβισμός (bullying) κυριαρχεί, η πρόληψη και ο τερματισμός του, περιλαμβάνει τη 
δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου τα παιδιά είναι ισότιμα, τονίζοντας του καθενός τα δυνατά σημεία του. Ο 
εκπαιδευτικός δεν πρέπει να ξεχωρίζει και να δίνει δύναμη σε ένα παιδί. Δεν πρέπει να συγκρίνει και να υποβιβάζει 
κανένα (σε περίπτωση που διαπιστώσει κάποιου είδους ρατσισμό είτε εκφοβισμό τότε πρέπει αμέσως να δράσει).  
Αναμφισβήτητα, στόχοι του σχολείου μας είναι πολλοί, και ακόμη περισσότεροι προκύπτουν καθημερινά, ανάλογα 
με τις ανάγκες των παιδιών είτε με την εκδήλωση κάποιας κακής συμπεριφοράς, π.χ. άρνηση για μια 
δραστηριότητα, άρνηση σίτισης ενός παιδιού, προσκόλληση του παιδιού σε ένα γονέα, φόβος για το σκοτάδι, κλπ 
 

 



 
Τμήματα  

Βρεφικό  0-1 ετών  Τα βρέφη μας, βρίσκονται σε μια φωτεινή και ζεστή αίθουσα με απαλά χρώματα. Κρεβατάκια 
με ορθοπεδικά στρώματα και περιστρεφόμενα παιχνίδια. Η μουσική για βρέφη που χρησιμοποιείται, προσφέρει 
ηρεμία και χαλάρωση στα μωρά μας. Η δασκάλα των βρεφών προσφέρει τα βασικότερα για τα νεογέννητα μας 
όπως είναι η τροφή, ο ύπνος, η αλλαγή πάνας. Μα πάνω απ’ όλα τους προσφέρει ότι χρειάζονται για να μην 
νοιώσουν σε μεγάλο βαθμό την απουσία της οικογένειας τους και ειδικότερα της μανούλας τους.  Τους μιλάει 
χαμηλόφωνα, τους τραγουδάει, τους λέει μικρά παραμυθάκια και τους προσφέρει αγάπη, τρυφερότητα,  ζεστασιά, 
χαμόγελο, αγκαλιά... 

Βρεφικό 1-2 ετών  Τα μωρά μας απολαμβάνουν μια ηλιόλουστη και χαρούμενη αίθουσα γεμάτη απο παιχνίδια 
κατάλληλα για την ηλικία τους. Βοηθητικά παιχνίδια για περάτημα, παιχνίδια με σχήματα, μεγέθη, αριθμούς, 
χρώματα, ήχους, κλπ. Έχουν την πολυτέλεια μέσω του παιχνιδιού να διδάσκονται και να αποκτούν γνώσεις και 
δεξιότητες. Η παιδαγωγός βοηθά τα παιδιά να κατασκευάζουν, να μπογιατίζουν, να κάνουν κολλητική με υλικά 
κατάλληλα για την ηλικία τους και πάντοτε κάτω απο την προστασία της  και με τη βοήθεια της. Τα παιδιά με αυτό 
το ξεκίνημα τους, αρχίζουν σιγά -σιγά να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να αναπτύσουν τις αισθήσεις τους μέσα 
από τις ποικίλες δραστηριότητες.  Επίσης, τα καθιστά ικανά να ενταχτούν ευκολότερα στην μεγαλύτερη τάξη, να 
υπακούουν σε κανόνες και να μην τους είναι δύσκολες και πρωτόγνωρες οι δραστηριότητες που θα γίνονται. 

Μεταβρεφικό 2-3,5 ετών  Μια μεγάλη αίθουσα,  εξοπλισμένη με πολλά παιχνίδια και δραστηριότητες για να 

κρατήσει ακόμα και τα πιο περίεργα και δραστήρια παιδάκια απασχολημένα! Οργανώνουμε την αίθουσα μας, και 

τακτοποιούμε όταν θα είναι η ώρα του μαθήματος για να παραμένουν τα παιδιά προσηλωμένα στη δασκάλα τους. 

Γίνεται το μάθημα της ημέρας, το παραμύθι, το τραγούδι, κλπ.  Έπειτα επιστρέφουν στο  παιχνίδι μετά το μάθημα τα 

παιδιά, όλα τα παιχνίδια είναι ελεύθερα,  διαθέσιμα  προσβάσιμα, για να ικανοποιήσουν όλα τα γούστα. Τα παιδιά 

αυτής της ηλικίας θέλουν παιχνίδι, πολλή παιχνίδι.... «Ο κυριότερος στόχος της εκπαίδευσης δεν είναι η γνώση, 

αλλά η δράση». Herbert Spencer, Βρετανός φιλόσοφος 

Προνήπια 3,5 – 5,5 ετών   Η ευρύχωρη αυτή αίθουσα, φωτεινή με κατάλληλα υλικά και παιχνίδια για τα παιδιά 

που βρίσκονται σ’ αυτήν.  Τα παιδιά αυτής της ηλικίας αρχίζουν να γίνονται  πολύ πιο ανεξάρτητα. Η ευελιξία του 

προγράμματος αυτής της ηλικίας επιτρέπει διαφορετικές ικανότητες και άλλα πολυπλοκότερα ενδιαφέροντα των 

παιδιών αυτών. Το περιβάλλον παιχνιδιού είναι αναπτυξιακά κατάλληλο και προσφέρει μια ποικιλία από 

ενδιαφέρουσες εμπειρίες, ομαδικό παιχνίδι, ασκήσεις καλλιέργειας της αυτονομίας, της δημιουργικότητας, του 

πειραματισμού. Η αίθουσα αυτή περιλαμβάνει διάφορες εκπαιδευτικές γωνιές, όπου προάγεται η ομαδικότητα, 

υπάρχει τηλεόραση, και διαδραστικός πίνακας. Επίσης, φελλοπίνακες όπου τα σχέδια και οι κατασκευές των 

παιδιών θα φιγουράρουν, έτσι ώστε να παιδιά να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση τους.   

Απο τον  Αμερικάνο Γουίλιαμ Αρθουρ Γουόρντ  χρησιμοποιούμε τη φράση "Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός 

δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει." Τα παιδιά αυτής της ηλικίας αυτό 

ακριβώς χρειάζονται.  Την έμπνευση... Τις ευκαιρίες, τα πολλά υλικά, τα παιχνίδια, για να διαλέγουν, να φτιάχνουν 

να κατασκευάζουν με έμπνευση..... Η βιωματική μάθηση είνα ότι καλύτερο για τα παιδιά αυτά... 

Μια κινέζικη παροιμία λέει: «Πες μου και θα ξεχάσω....Δείξε μου και ίσως να θυμάμαι....Κάνε με να το βιώσω και θα 

το καταλάβω.»   

«Το ‘Εξυπνο μπαλόνι» συνεργάζεται με εγκεκριμένους επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, όπως χορού, 

θεάτρου, μουσικής, θεατρικού παιχνιδιού, γυμναστικής, αγγλικών, κλπ  



 

Επίσης, διοργανώνουμε στο χώρο μας διάφορες εκδηλώσεις, χριστουγεννιάτικες, αποκριάτικες, τελικές  

γιορτές, επιδείξεις γυμναστικής, μέρα της μητέρας, ή μερα του πατέρα, κλπ. Όλα τα παιδιά είναι 

απαραίτητο να συμμετέχουν. 
 

Απογευματινή φροντίδα και απασχόληση για βρέφη και παιδιά  

«Το ‘Εξυπνο μπαλόνι» παρέχει φροντίδα και απασχόληση σε βρέφη και παιδιά που χρειάζονται απογευματινή 

φύλαξη.  Με τους ρυθμούς που κινείται η ζωή μας, είναι φανερό πως δεν προλαβαίνουμε. Δυστυχώς πολλές φορές 

οι διάφορες δουλειές που χρειάζεται να κάνουμε, δεν μπορούν να γίνουν μαζί  με τα παιδιά μας, εμείς μπορούμε να 

τα φροντίζουμε αλλά και να τα απασχολούμε με τον καλύτερο τρόπο, προσφέροντας απογευματινό ωράριο που 

ξεκινά απο τις 13:00 και τελειώνει στις 19:00 

Επίσης,  τα παιδιά που φοιτούν σε άλλο σχολείο, μπορούν  να εγγραφούν κοντά μας για απογευματινή 

απασχόληση. Τα παιδιά αυτά μπορούν να απολαύσουν κάποιο χρόνο χαλάρωσης μετά από μια δύσκολη μέρα στο 

σχολείο, να έχουν ένα υγιεινό μεσημεριανό φαγητό και απογευματινό σνακ και ενασχοληθούν με  κατάλληλα 

παιχνίδια και δραστηριότητες απο τους εκπαιδευτικούς μας. 

Καλοκαιρινό σχολείο για βρέφη και παιδιά (0+ - 5,5 ετών) 

Κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών,  τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, λειτουργεί με το ίδιο ωράριο (6,45 π.μ 

– 19,00 μ.μ).  Τα  παιδιά που εγγράφονται στο  σταθμό «Το ‘Εξυπνο μπαλόνι» μπορούν να λάβουν μέρος σε 

διασκεδαστικές δραστηριότητες και οργανωμένες εκδρομές.  

Επίσης, μπορούν να απολαύσουν διδασκαλία χορού, παιχνίδια, μουσική, θεατρικές παραστάσεις, κουκλοθέατρο, 

γυμναστική, μαγειρική - ζαχαροπλαστική, κ.α. σε συνεργασία με ειδικούς του κάθε κλάδου αλλά και με τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.  Παράλληλα, μπορούν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές εκδρομές ή σε 

επισκέψεις σε πάρκα και παιδότοπους, πάντοτε με τη φροντίδα και την επίβλεψη του προσωπικού μας.  

Είμαστε σίγουροι πως τα παιδιά θα περάσουν ένα τέλειο, δημιουργικό, αξέχαστο καλοκαίρι!  

 

Κανονισμοί Λειτουργίας του σταθμού μας «Το ‘Εξυπνο μπαλόνι» 

 Η  εγγραφή του παιδιού προϋποθέτει τα πιο κάτω έγγραφα: 

1. Αίτηση Εγγραφής 

2. Πιστοποιητικό Γέννησης και  

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό υγείας από τον παιδίατρο σας 

4. 2 φωτογραφίες μικρές (διαβατηρίου) για το παρουσιολόγιο της τάξης και για το αρχείο του 

σχολείου 

 

 Αναγκαία είναι η καθημερινή και έγκαιρη προσέλευση των παιδιών στο σχολείο, χωρίς αδικαιολόγητες 

απουσίες. Το σχολείο μας λειτουργεί απο τις 6:45 μέχρι τις 18:45 καθημερινά.  Τα παιδιά μέχρι τις 8:30 θα 



 
πρέπει να έρχονται στο σχολείο για την καλύτερη διεξαγωγή των μαθημάτων  χωρίς διακοπή, την  ομαλή 

λειτουργία των τμημάτων και για την ένταξη τους στη ρουτίνα και στο πρόγραμμα . Σε περιπτώσεις 

απουσίας των παιδιών απο το σχολείο, πρέπει να ενημερώνετε το σχολείο. 

 Το σχολείο μας «Το ‘Εξυπνο μπαλόνι» συνεργάζεται με εγκεκριμένους παιδίατρους απο το κέντρο υγείας 

«Ηλιακτίδα», όπου κατά την διάρκεια της μέρας αν κριθεί απαραίτητο και εφόσον δεν μπορούμε να 

επικοινωνήσουμε μαζί σας μπορούμε να τους συμβουλευτούμε ή και να μεταφέρουμε το παιδί στο ιατρικό 

κέντρο.  

 Συνεργαζόμαστε ακόμα, με εγκεκριμένο διατροφολόγο, ο οποίος φτιάχνει για τα μικρά μας ημερήσια 

προγράμματα διατροφής, ειδικά διαμορφωμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των παιδιών και 

καλύπτοντας όλες τις διατροφικές ομάδες της πυραμίδας όπως πρέπει. 

 Συνεργαζόμαστε επίσης, με  παιδοψυχολόγο για παιδικούς προβληματισμούς, ενίσχυση προσωπικότητας 

και χαρακτήρα ή βοήθεια της αντιμετώπισης ενός συγκεκριμένου περιστατικού. 

 Τα δίδακτρα είναι προπληρωτέα και πρέπει να καταβάλλονται μέχρι την 10η μέρα του μήνα.  Σε περίπτωση 

που κάποιο παιδί θα απουσιάζει για αρκετές μέρες ή για μεγάλο χρονικό διάστημα η περίπτωση του θα 

εξεταστεί, θα συζητηθεί μεταξύ γονέων και διεύθυνσης και θα αποφασιστεί για το ποσό καταβολής των 

διδάκτρων. 

 Κανένα παιδί δεν φεύγει απο το σχολείο με πρόσωπο /α αφού μας ενημερώσουν οι γονείς. 

 Καθημερινά στην τσαντούλα των παιδιών θα παραδίδεται ενημερωτικό βιβλίο με το οποίο οι γονείς θα 

ενημερώνονται για το καθημερινό πρόγραμμα το παιδιών τους, καθώς επίσης και χρήσιμες προσωπικές 

πληροφορίες του κάθε παιδιού π.χ. εάν έχει φάει , ή εάν κοιμήθηκε, ποιο ήταν το θέμα διδασκαλίας, κλπ. 

 Τα βρέφη / παιδιά που τρέφονται με γάλα, κρεμούλες ή ειδικό φαγητό θα ενημερώνονται λίγες μέρες πριν 

ότι κοντεύουν να τελειώσουν μέσω του ενημερωτικού βιβλίου, όπως επίσης και οι πάνες, μωρομάντηλα ή 

κρεμούλες συγκάματος. 

 Το κάθε παιδί πρέπει να έχει στη τσάντα του: 

- Μπουκάλι ή παγούρι με νερό 

- Δύο σετ ρούχων 

 Τα παιδιά που κοιμούνται στο σχολείο μας,  κάθε Δευτέρα θα πρέπει να φέρνουν μαζί τους ένα σετ  

σεντονάκια, τα οποία θα δίνονται πίσω την Παρασκευή. 

 Το σχολείο παρέχει καθημερινά στα παιδιά:  Πρόγευμα, φρούτο, μεσημεριανό και απογευματινό. Δεν 

επιτρέπονται γλυκά και διάφορες λιχουδιές από το σπίτι. 

 Το σχολείο μας διαθέτει  υπεραρκετά παιχνίδια τόσο ατομικά, όσο και ομαδικά, έτσι τα παιδιά δεν υπάρχει 

λόγος να μεταφέρουν απο το δικά τους παιχνίδια απο το σπίτι.  

 Όλα τα παιδιά είναι ασφαλισμένα σε συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία η οποία μας προσφέρει 

ασφαλιστική κάλυψη για 24 ώρες. Η ασφάλεια πληρώνεται μαζί με την εγγραφή του παιδιού. 

  Εάν κάποιο παιδί έχει εμφανίσει κάποιου είδους ίωση είναι καλύτερο να παραμείνει στο σπίτι.  Συνήθως  

με την ένταση της σχολικής ημέρας η κατάσταση του επιδεινώνεται και η ανάρρωση του καθυστερεί. 

Επίσης, ένα παιδί που έρχεται άρρωστο στο σχολείο, είναι πολύ πιθανόν να μεταφέρει την ίωση σε 

κάποιο άλλο παιδάκι.  Έτσι παιδιά που έρχονται άρρωστα στο σχολείο (ψηλό πυρετό, εμετούς) δεν θα 

γίνονται δεκτά, εκτός αν έχουν μαζί τους βεβαίωση του γιατρού για μη μεταδοτική ασθένεια.  Σε περίπτωση 



 

απουσίας του παιδιού παρακαλώ πάντοτε να ειδοποιείτε το σχολείο. Σε περιπτώσεις ξαφνικής αρρώστιας 

ή ατυχήματος των παιδιών αμέσως ειδοποιούνται οι γονείς του παιδιού. 
Δίδακτρα         
 

 Τα δίδακτρα είναι προπληρωτέα και μπoρούν να πληρώνονται το αργότερο μέχρι την δέκατη ημέρα του 
κάθε μήνα. 

 Σε περίπτωση που κάποιο παιδί απουσιάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα απο το σχολείο για λόγους 
υγείας, τα δίδακτρα αναθεωρούνται ανάλογα με την περίπτωση. 

 Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο το σχολείο λειτουργεί ως καλοκαιρινό σχολείο και θα πρέπει να 
ενημερώνετε την διεύθυνση του σχολείου το αργότερο αν το παιδί σας θα έρχεται στο καλοκαιρινό 
σχολείο. 

 Παρέχεται έκπτωση σε γονείς που έχουν 2 παιδιά στο σχολείο. 
 
Εγγραφή 
 
Τα παιδία που φοιτούν στο σχολείο μας, θα μπορούν να ανανεώσουν την εγγραφή τους από την 1.6.2018 εώς 
30.6.2018 δίνοντας ανανεωμένο πιστοποιητικό υγείας απο τον παιδίατρο καθώς και το ποσό εγγραφής. Τα νέα 
παιδιά που θα κάνουν εγγραφή στο σχολείο μας, συμπληρώνουν επίσης το έντυπο εγγραφής. 
 
 
Κόστος Διδάκτρων 
 
Το κόστος των διδάχτρων δίνετε ανάλογα με το ωράριο φοίτησης των παιδιών  
 
Πρωινή Φοίτηση (περιλαμβάνει πρωινό, μεσημεριανό, απογευματινό και φρούτα)  

Απογευματινή Φοίτηση ( φαγητό, απογευματινό και φρούτα) 

 
 
6,45 π.μ - 2 μμ  ............. 
6.45 π.μ - 5 μμ  .................. 
6.45 π.μ – 7,00 μμ  ............. 
 

1.00 μμ - 4.00 μμ  

1.00 μμ - 6.30 μμ  

Καλοκαιρινό σχολείο 

Τα δίδακτρα για το καλοκαιρινό σχολείο είναι τα ίδια.  

 

 


