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01.Οκτ.2018 

Νέο μέλος στην διοίκηση του σχολείου !!! 

 

Αγαπητοί γονείς, 

Στην συνεχή μας προσπάθεια, να εξελίσσουμε περεταίρω τα υψηλά Ελβετικά πρότυπα 

που έχουμε εφαρμόσει και να ακολουθήσουμε μια πιο εκτενή πολύγλωσση ροπή, απο-

φασίσαμε να διανύσουμε το επιπλέον μίλι και να εντάξουμε στο δυναμικό μας εκπαιδευ-

τικούς που όχι μόνο έχουν την νοοτροπία και έχουν εργαστεί στο εξωτερικό, αλλά έχουν 

και αποδεδειγμένη επιτυχία σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Από πρώτη Οκτωβρίου εντάχθηκε στην ομάδα μας η κ. Βασιλική Κ. ΑΝΤΩΝΕΤΣΗ.  Η 

Βάση,  εργαζόταν και διέμενε επτά χρόνια στο Λονδίνο.  Επαγγελματίας πρωταθλήτρια 

στον στίβο και πτυχιούχος νηπιαγωγός του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου με πολλα-

πλές μετεκπαιδεύσεις στο εξωτερικό, έχει εργαστεί στην Ελλάδα, την Αγγλία και την Γερ-

μανία.   Ξεκίνησε στο Λονδίνο ως νηπιαγωγός και πολύ γρήγορα την κέρδισε το εκπαι-

δευτικό και διοικητικό κομμάτι των νηπιαγωγείων όπου και στράφηκε με μεγάλη επιτυχία.  

Επέβλεπε πέντε νηπιαγωγεία, εκπαιδεύοντας το προσωπικό, καθορίζοντας το εκπαιδευ-

τικό υλικό, αναβαθμίζοντας το περιβάλλον του παιδιού και εκπαιδεύοντας τους γονείς, 

ώστε να κατανοήσουν το σημαντικό ρόλο που παίζουν τα πρώτα χρόνια του παιδιού 

στην μετέπειτα πορεία του. 

Η Βάση και η ομάδα του σχολείου θα επικεντρωθούν στην περεταίρω εξέλιξη  επτά το-

μέων μάθησης: 

▪ Την επικοινωνία και την κατανόηση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας μέσα από 

ένα πλούσιο γλωσσικό περιβάλλον, αναπτύσσοντας δεξιότητες στην έκφραση και 

στην σωστή επικοινωνία. 

▪ Την ισορροπημένη σωματική εξέλιξη παρέχοντας ευκαιρίες στα παιδιά να είναι ε-

νεργά και να αναπτύξουν τον συντονισμό και τον έλεγχο στην κίνηση τους, όπως 

επίσης να κατανοήσουν τη σημασία της σωματικής δραστηριότητας και να κάνουν 

υγιεινές επιλογές σε σχέση με την διατροφή τους. 
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▪ Την προσωπική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη ώστε να καλλιεργήσουν 

μια θετική αίσθηση του εαυτού τους και των άλλων.  Να προάγουν κοινωνικές δε-

ξιότητες και να μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους.  Να έχουν εμπι-

στοσύνη στις δικές τους ικανότητες και να συμπεριφέρονται με ήθος. 

▪ Την εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να συν-

δέουν τους ήχους και τα γράμματα ώστε  να αρχίσουν να διαβάζουν και να γρά-

φουν.  Θα έχουν παράλληλα πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα διεθνών βιβλίων 

ανάγνωσης (βιβλία, ποιήματα και άλλα γραπτά υλικά καθώς και γνωριμία με δια 

δραστικό πίνακα)  

▪ Τα μαθηματικά τα οποία περιλαμβάνουν δραστηριότητες για να βελτιώσουν τις δε-

ξιότητές τους στο μέτρημα, τη χρήση αριθμών, τον υπολογισμό, τα απλά προβλή-

ματα πρόσθεσης και αφαίρεσης, και την περιγραφή των γεωμετρικών και άλλων 

σχημάτων στο περιβάλλον. 

▪ Την κατανόηση του κόσμου που προϋποθέτει την εξερεύνηση του φυσικού κόσμου, 

του κόσμου της τεχνολογίας και της ανθρώπινης ύπαρξης στην γη. 

▪ Τις τέχνες όπως την μουσική, ζωγραφική, γλυπτική, δράμα και χορό. 

Η Βάση είναι στην διάθεση σας κατόπιν συνεννοήσεως για να συζητήσει με τους γονείς 

τα θέματα που τους απασχολούν σχετικά με το παιδί τους και τα βήματα του στο σχο-

λείο μας. 

 

 

 Με εκτίμηση 

  

 Αγλαία Σ. ΤΣΙΩΚΟΥ και Συνεργάτες 

 “Το  Σπίτι που Γελάει” 

 “The House Full of Laughter” 

 “La Maison Qui Rit” 


