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Νμέμβνημξ-Δεθέμβνημξ 

11.11.2009 

Οη μμάδεξ Β΄, Γ΄ θαη Δ΄ επηζθέθηεθακ ημ 

Δεμόζημ Νεπηαγςγείμ ηεξ Αγίαξ Νάπαξ, μεηά 

από πνόζθιεζε ημο πνμζςπηθμύ θαη ηςκ 

παηδηώκ. Σα παηδηά θαη ηςκ δύμ ζπμιείςκ 

έπαηλακ, ηναγμύδεζακ, δηαζθέδαζακ θαη 

μμηνάζηεθακ ςναίεξ ζηηγμέξ!!! 
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Γθδνμμή με ηεκ ΠΟ.ΓΟ 

Αμμμπώζημο ζηηξ 

Αγγιηζίδεξ. 



Βαζμίδα πνμεπαγγειμαηηθήξ εθπαίδεοζεξ 

Όπωξ ζαξ εκεμενώζαμε θαη ζημ πνμεγμύμεκμ ηεύπμξ, θέημξ ζημ ζπμιείμ 

μαξ έπεη δεμημονγεζεί βαζμίδα πνμεπαγγειμαηηθήξ εθπαίδεοζεξ. Τα παηδηά 

ηεξ βαζμίδαξ εθπαηδεύμκηαη ζηεκ θαιαζμπιεθηηθή, θανεθιμδεηηθή, 

λοιμονγηθή, θεπμονηθή θαη ζε είδε πεηνμηεπκίαξ (ζθμοιανίθηα, θμιηέ, 

θμμπμιόγηα ...). Τμ ζπμιείμ ζημπεύεη, μέζα από ηα πημ πάκω πνμγνάμμαηα, 

κα πνμεημημάζεη ημ θάζε παηδί λεπωνηζηά, ζημ βαζμό πμο ημ ίδημ μπμνεί, 

γηα επαγγειμαηηθή απμθαηάζηαζε θαη ακελάνηεηε δηαβίωζε.  

Μέζα ζηα πιαίζηα αοηά, ηα παηδηά αμείβμκηαη με μηθνό πνεμαηηθό πμζό, 

ακάιμγα με ημ εκδηαθένμκ θαη ηεκ ενγαηηθόηεηα πμο επηδεηθκύμοκ θαζώξ θαη 

ηηξ ώνεξ πμο ενγάδμκηαη. 

Η πνώηε πιενωμή ηωκ παηδηώκ ηεξ βαζμίδαξ έγηκε ζηηξ 02.12.2009. Σημ 

ζπμιείμ μνγακώζεθε μηθνή εθδήιωζε όπμο ηα παηδηά έιαβακ ημκ πνώημ 

μηζζό ημοξ ζε επηηαγή. Αθμιμύζωξ επηζθέθζεθακ ηεκ ηνάπεδα, όπμο 

ελανγύνωζακ ηεκ επηηαγή ημοξ. 
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Σα παηδηά παίνκμοκ ηεκ 

πνώηε ημοξ επηηαγή θαη 

ηεκ ελανγονώκμοκ ζηεκ 

ηνάπεδα 



21.12.2009 

Γπίζθερε από ημ Λύθεημ Φνεκάνμοξ.  

Όια ηα παηδηά μαδί ηναγμύδεζακ Xπνηζημογεκκηάηηθα 

ηναγμύδηα με ηε ζοκμδεία ηεξ μνπήζηναξ ημοξ.  
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Σα παηδηά από ημ Γομκάζημ θαη ημ Λύθεημ ηεξ  

Πόιηξ Χνοζμπμύξ επηζθέθηεθακ ημ ζπμιείμ μαξ  

θαη πέναζακ ιίγμ πνόκμ  

με ηα παηδηά μαξ.   



16.12.2009 

 

 

Σα παηδηά θαη ημ πνμζςπηθό ημο ζπμιείμο πανμοζηάδμοκ ηε Χνηζημογεκκηάηηθε γημνηή 

θαη ζογθηκμύκ όιμοξ όζμοξ ήηακ εθεί!!! 
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Σα παηδηά ηςκ μμάδςκ Γ΄θαη Δ΄ πήγακ βόιηα γηα κα δμοκ ηε Χνηζημογεκκηάηηθε  

αημόζθαηνα ζημ Παναιίμκη.  
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Σμ Δ. ηεξ ΑΝΟΡΘΩΗ επηζθέθζεθε ημ ζπμιείμ μαξ θαη έθενε δώνα ζηα παηδηά. 



22.12.2009 
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