Συνεργασίες και πρόσθετες δραστηριότητες-παροχές






Η «Χώρα του Ποτέ» συνεργάζεται ενίοτε με επιστήμονες διαφόρων
ειδικοτήτων (Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Παιδοψυχολόγο) α) για
την ενίσχυση του προγράμματος όταν αυτό χρειαστεί β) για την
συνεχιζόμενη κατάρτιση και την συμβουλευτική στο εκπαιδευτικό έργο
των παιδαγωγών γ) στην πρώιμη ανίχνευση δυσκολιών των παιδιών .
Οι περισσότερες δραστηριότητες διεξάγονται από την καταρτισμένη
και σε άλλα γνωστικά και καλλιτεχνικά πεδία Παιδαγωγική και
διεπιστημονική ομάδα των εργαζομένων μας.
Για τους μαθητές που επιθυμούν δραστηριότητες κολύμβησης
ενεργοποιούμε την συνεργασία μας με τον Γυμναστικό σύλλογο
«Νηρηίδες» ( όταν συγκεντρώνεται ικανός αριθμός αιτήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος ). Το Αγγλικό παιχνίδι γίνεται σε συνεργασία με το
“TCS’’ ( The Cyber School )από το οποίο έχουν εκπαιδευτεί οι
παιδαγωγοί μας στην μέθοδο «TCS for Kids» για την πρώιμη εκμάθηση



της Αγγλικής Γλώσσας μέσω παιχνιδιού.
Διοργανώνονται Ομάδες Συμβουλευτικής Γονέων
Επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης παιδαγωγών
Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Παιδιού και της

και
σε

Ομάδες
θέματα

Οικογένειας με

συντονιστή τον Διευθυντή- Επιστημονικό Υπεύθυνο- Οικογενειακό
Ψυχοθεραπευτή Σαρλικιώτη Στέφανο.


Δραστηριότητες ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, διαδραστικού παιχνιδιού,
πολιτιστικού
περιεχομένου,
περιβαλλοντικής
και
πολιτισμικής
ευαισθητοποίησης πραγματοποιούνται κατά την
διάρκεια της
εκπαιδευτικής χρονιάς με επισκέψεις σε αντίστοιχους χώρους είτε με
διοργάνωση και φιλοξενία ανοιχτών εκδηλώσεων στον Πολυχώρο και
στον κήπο του Σταθμού. Επίσης ετησίως φιλοξενούμε σε επιμορφωτική

συνάντηση για την Στοματική Υγεία Παιδοδοντίατρο ως δραστηριότητα


ενημέρωσης για τους μαθητές και την παιδαγωγική ομάδα .
Ιατρική Φροντίδα και παρακολούθηση της Υγείας των παιδιών :
Διενεργείται από τον/την συνεργαζόμενο/η Παιδίατρο μηνιαία, για
κάθε παιδί τηρείται Φάκελος Υγείας και ταυτόχρονα γίνεται και γραπτή
ενημέρωση προς τον κάθε γονέα την ημέρα της εξέτασης στο τετράδιο
συνεργασίας και επικοινωνίας που έχει κάθε μαθητής/τρια. Σε
περίπτωση λοιμώδους νοσήματος οι γονείς υποχρεούνται να ενημερώσουν
εγκαίρως τον Σταθμό και να φροντίσουν το παιδί στο σπίτι ώστε να
λαμβάνονται άμεσα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και πρόληψης
μετάδοσης . Η επιστροφή του παιδιού θα πρέπει να συνοδεύεται από
Ιατρική βεβαίωση για την νόσο από την οποία έπασχε και για την
ανάρρωση και αποθεραπεία του . Η άριστη και έγκαιρη συνεργασία
Γονέων και Σταθμού είναι υψίστης σημασίας για την υγεία όλων των
παιδιών και των εργαζομένων σε αυτόν.

