Α’ ΚΕΔΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ομάδα Προσχολικής
Τμ πνόγναμμα ηςκ
ζοκακηήζεςκ:
Τεηάνηεξ
από 14.00 ςξ 16.00

γι Νοέμβρη 4/11 και 18/11
γι Δεκέμβρη 2/12 και 16/12
Ιανουάριο 13/1 και 27/1
Γι Φεβρουάριο 10/2 και 24/2
Γι Μάρτιο 2/3 και 16/3

Α’ ΚΕΔΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10ο χιλ. Θεσ/νίκης Ν. Μουδανιών
Τηλζφωνο: 2310365013
FAX :2310649584
e-mail: mail@kday.thess.sch.gr

Σοκακηήζεηξ με γμκείξ
μαζεηώκ με εηδηθέξ εθπαηδεοηηθέξ ακάγθεξ
ηςκ κεπηαγςγείςκ Ακαημιηθήξ Θεζζαιμκίθεξ

Τμ Α΄ ΚΕΔΔΥ Θεζζαιμκίθεξ ακαθμηκώκεη ηεκ έκανλε, γηα ημ ζπμιηθό έημξ 2015/2016,
ηςκ ζοκακηήζεςκ γηα γμκείξ κεπίςκ με εηδηθέξ εθπαηδεοηηθέξ ακάγθεξ
Γηαηί κα παναθμιμοζήζς μηα μμάδα γμκηώκ;
 Γηαηί ςξ γμκηόξ εκόξ κεπίμο πμο
ακηημεηςπίδεη εθπαηδεοηηθέξ δοζθμιίεξ
θαη δώκηαξ με νοζμμύξ πμο επηβάιιμκηαη
από ημ ζύγπνμκμ ηνόπμ δςήξ, κηώζς όηη
πνεηάδμμαη βμήζεηα γηα κα εκηζπύζς θαη
κα βειηηώζς ημ γμκεσθό μμο νόιμ θαη κα
ακηεπελέιζς ζηηξ θαζεμενηκέξ ακάγθεξ
ημο παηδημύ θαη ηεξ μηθμγέκεηαξ μμο,
 Γηαηί ακεζοπώ θαη ακανςηηέμαη ακ
μεγαιώκς ζςζηά ηα παηδηά μμο,
 Γηαηί ακανςηηέμαη ακ ε εθπαίδεοζε ημοξ
είκαη ε θαιύηενε δοκαηή πμο ημοξ
πανέπεηαη,
 Γηαηί μ νόιμξ μμο ζηεκ ελέιηλε ημο
παηδημύ μμο θαη ζημ ζεναπεοηηθό
ζπεδηαζμό ηςκ εηδηθώκ ακαγθώκ ημο
είκαη ζεμακηηθόξ,
 Γηαηί με πνμβιεμαηίδεη ε επηθμηκςκία θαη
ε ζοκενγαζία με ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ
ημο παηδημύ μμο θαη επηζομώ κα ηε
βειηηώζς,
 Γηαηί ζα ήζεια ε ζπμιηθή δςή ημο
παηδημύ
μμο
κα
απμηειεί
πεγή
ηθακμπμίεζεξ,
πανάξ
θαη
απμηειεζμαηηθήξ μάζεζεξ γηα όιμοξ μαξ.

Πςξ ιεηημονγμύκ μη μμάδεξ γμκέςκ;
Οη μμάδεξ απανηίδμκηαη από 12-15
άημμα
θαη
από
έκακ
ή
δύμ
ζοκημκηζηέξ,
με
ελεηδηθεομέκε
εθπαίδεοζε, γκώζε θαη εμπεηνία ζημ
ζοκημκηζμό
μμάδςκ
γμκηώκ.
Ονγακώκμκηαη ζημ πιαίζημ μηαξ
δίςνεξ ζοκάκηεζεξ (120 ιεπηά), με
ζοπκόηεηα
δεθαπεκζεμένμο.
Οη
μμάδεξ
αοηέξ
πνμηίζεκηαη
κα
πανέπμοκ έκα ροπμιμγηθά αζθαιέξ
πιαίζημ, ημ μπμίμ ζα απμηειέζεη έκα
πώνμ
δοκαμηθήξ
αιιειεπίδναζεξ,
έθθναζεξ
θαη
πνμζςπηθήξ
ακάπηολεξ, δηαθίκεζεξ εμπεηνηώκ θαη
ηδεώκ. Μέζα από ημκ εθπαηδεοηηθό
θαη
βηςμαηηθό
παναθηήνα,
ζα
αλημπμηεζμύκ
ηεπκηθέξ
μειέηεξ
πενίπηςζεξ θαη παηπκίδηα νόιςκ,
ώζηε κα επηπεηνεζεί ε αμμηβαία
θαηακόεζε θαη ε βειηίςζε ηςκ
ζπέζεςκ θαη ηεξ επηθμηκςκίαξ ημο
ζοζηήμαημξ
παηδί-ζπμιείμ-ημήμα
έκηαλεξ–μηθμγέκεηα.

Θέμαηα ζοδεηήζεςκ:
Θέμαηα πμο απαζπμιμύκ ημοξ
γμκείξ ζε ζπέζε με ηα παηδηά
ημοξ θαη ημ κεπηαγςγείμ.
Αλημπμημύκηαη όιεξ μη εοθαηνίεξ
πμο δεμημονγμύκ πνμβιεμαηηζμό
θαη μδεγμύκ ζε κέα ζεμαηηθά
πεδία!
Εκδεηθηηθά:
Οηθμγέκεηα θαη ζπμιείμ
Κμηκςκηθό ζηίγμα
Δηαπείνηζε ζομμύ
Φμβίεξ
Αδειθηθή δήιηα
Σηενεόηοπεξ ζομπενηθμνέξ
Επηζεηηθόηεηα
Πνμβιήμαηα επηθμηκςκίαξ θαη
θμηκςκηθμπμίεζεξ

