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Τι είναι το Νηπιαγωγείο για
παιδιά ηλικίας 4 ετών;
Το Νηπιαγωγείο είναι ένα Μορφωτικό
Πρόγραμμα για παιδιά 4 ετών που διευθύνεται
από Διπλωματούχο Νηπιαγωγό. Μερικές φορές
αποκαλείται Προσχολική Αγωγή (Preschool). Τα
παιδιά πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 4
χρόνια μέχρι τις 30 Απριλίου για να
παρακολουθήσουν τη χρονιά, πριν αρχίσουν το
Σχολείο.
Τα Νηπιαγωγεία λειτουργούν διαφορετικές
ημέρες και ώρες συνολικά 15 ώρες την
εβδομάδα στη διάρκεια των σχολικών
περιόδων.
Τα δίδακτρα πληρώνονται ανά σχολική περίοδο
και μπορεί να διαφέρουν για κάθε υπηρεσία. Η
υπηρεσία παρέχεται δωρεάν αν είστε κάτοχος
κάρτας φροντίδας υγείας και/ή για ορισμένες
βίζες.

Τι συμβαίνει στο Νηπιαγωγείο;
Ο Νηπιαγωγός παρέχει ένα Εκπαιδευτικό
πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες
και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Αυτό
προσφέρει στα παιδιά μια σειρά ευκαιριών που
τα βοηθούν να αναπτύξουν την επιθυμία να
μάθουν, να εξερευνήσουν τη γλώσσα, να
πειραματιστούν και να κοινωνικοποιηθούν.
Στα Νηπιαγωγεία τα παιδιά γίνονται ανεξάρτητα
στο να κάνουν επιλογές και να φτιάχνουν
πράγματα για τον εαυτό τους. Αυτό τα βοηθάει
να μαθαίνουν να παίρνουν αποφάσεις και να
είναι υπεύθυνα.

Τα παιδιά μαθαίνουν για τους αριθμούς και
τις έννοιες των αριθμών κάνοντας
κατασκευές με κύβους, λύνοντας γρίφους
(puzzles) και παίζοντας παιχνίδια.
Στα Νηπιαγωγεία δημιουργούνται φιλίες
μεταξύ των παιδιών και των γονιών τους.
Στα Νηπιαγωγεία τα παιδιά ασχολούνται με
ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες. Θα
μάθουν να μοιράζονται, να συνεργάζονται
αλλά και να εργάζονται ανεξάρτητα.
Είναι ευπρόσδεκτα παιδιά και οικογένειες
κάθε πολιτισμικής προέλευσης.
Τα παιδιά μαθαίνουν τη γλώσσα μιλώντας,
ακούγοντας, διαβάζοντας, τραγουδώντας
και διηγούμενα ιστορίες.
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Τα παιδιά φέρνουν κολατσιό και φαγητό απ’ το σπίτι και
τα απολαμβάνουν στο Νηπιαγωγείο. Μαθαίνουν για την
υγιεινή διατροφή και πώς να διαχειρίζονται την τσάντα
του φαγητού τους, τα δοχεία και τα περιτυλίγματα.
Παρατηρούν και μαθαίνουν να είναι κοινωνικά και να
επικοινωνούν στη διάρκεια αυτών των ωρών.
Στα Νηπιαγωγεία θα υπάρχουν εσωτερικές και
υπαίθριες δραστηριότητες. Θα υπάρχουν ώρες δράσης
και ώρες ησυχίας. Τα παιδιά μαθαίνουν διασκεδάζοντας.

Ποια είναι τα οφέλη του Νηπιαγωγείου;
Τα παιδιά θα τα καταφέρουν καλύτερα στο σχολείο.
Μαθαίνουν να ανήκουν σε μια ομάδα, να κάνουν
φίλους, μαθαίνουν να εκφράζουν τον εαυτό τους με
αυτοπεποίθηση και μαθαίνουν να αισθάνονται άνετα σε
περιβάλλοντα εκτός του σπιτιού τους.

Τι χρειάζεται να μάθουν τα παιδιά πριν πάνε στο σχολείο;

-

-

να νιώθουν άνεση και σιγουριά όταν ζητούν βοήθεια από ενηλίκους
να μπορούν να κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους
να μάθουν και να αντιλαμβάνονται τα διάφορα προγράμματα στη διάρκεια της ημέρας
να αποδέχονται τους άλλους και να μάθουν ότι οι διαφορές είναι κάτι φυσιολογικό
να μάθουν να κάθονται και να συγκεντρώνονται σε δραστηριότητες και καθήκοντα
να αισθάνονται καλά προσπαθώντας να κάνουν νέα πράγματα
να αισθάνονται καλά όταν δημιουργούν, και ακολουθούν τις ιδέες τους

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;
Έντυπα εγγραφής είναι διαθέσιμα από τα νηπιαγωγεία.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το Δήμο του
Moreland στο 9240 2271. Μπορούμε να κανονίσουμε
έναν διερμηνέα αν χρειάζεται.
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