
Προνήπια και Νήπια στη
Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης

Το Νηπιαγωγείο της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης προσφέρει υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης: το παιδί σας
βρίσκεται στο επίκεντρο και νοείται ως ενεργός συνδιαμορφωτής της διαδικασίας ανάπτυξής του. Τα παιδιά είναι
ελεύθερα να καλλιεργήσουν τα ιδιαίτερα ταλέντα τους και ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους καθοδηγούνται
έτσι, ώστε να αναπτύξουν αυτόνομα και υπεύθυνα την προσωπικότητά τους. Θεωρούμε ότι το παιχνίδι στον εξωτερικό
χώρο συνδέεται με πολλαπλά οφέλη, απολύτως απαραίτητα για τη σωματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών, ως εκ
τούτου η κίνηση και ο καθαρός αέρας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας.



• Το νηπιαγωγείο βρίσκεται μέσα στον 
ευρύτερο χώρο της Γερμανικής Σχολής 
Θεσσαλονίκης, ωστόσο έχει το δικό του 
περιφραγμένο χώρο.

• Η κύρια είσοδος στο σχολείο είναι 
κοινή για όλους τους μαθητές: από το 
φυλάκιο στην επάνω είσοδο. 

• Επιπρόσθετα για το νηπιαγωγείο 
υπάρχει ξεχωριστή είσοδος.

• Τα παιδιά παραδίδονται στο και 
παραλαμβάνονται από το νηπιαγωγείο 
από τους γονείς τους.   

KINDERGARTEN



5 παιδαγωγοί καταρτισμένοι στην Γερμανία



50 παιδιά διαχωρισμένα σε τμήματα ανά ηλικιακή ομάδα:
προνήπια (4 χρονών) και νήπια (5 χρονών)



Μεγάλος κήπος με παιδική χαρά
Θεωρούμε πολύ σημαντικό να βγαίνουν τα παιδιά κάθε μέρα στον κήπο. Προς αυτόν το σκοπό τα παιδιά έχουν αδιάβροχη ενδυμασία (γαλότσες, αδιάβροχο και 
φόρμα).



Ο Στόχος μας
Θέλουμε να εξασφαλίσουμε για τα παιδιά μια 

ατμόσφαιρα ασφάλειας, να δημιουργήσουμε ένα κλίμα 
εμπιστοσύνης και μια αίσθηση ομάδας μέσα στην τάξη. 
Θέλουμε να παίζουν και να μαθαίνουν χαρούμενα και η 
εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας να επιτευχθεί με 
παιγνιώδη τρόπο. 
Το παιδαγωγικό μας έργο καθορίζεται ως επί το πλείστον
από τα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες των παιδιών. 



Εργασία με πρότζεκτ

Τόσο οι δραστηριότητές μας όσο και η ενίσχυση της γλωσσικής

δεξιότητας πραγματοποιούνται μέσα από εργασίες πρότζεκτ.

Η επιλογή του θέματος των πρότζεκτ βρίσκεται σε άμεση

συνάρτηση αφενός μεν με τα ενδιαφέροντα των παιδιών,

αφετέρου με την τρέχουσα περίοδο. Γιορτάζουμε τόσο

γερμανικές όσο και ελληνικές επετείους και παραδόσεις π.χ.

28η Οκτωβρίου, τη γιορτή του Αγ. Μαρτίνου (φαναράκια).

Προηγούμενα θέματα πρότζεκτ:

 εγώ και το νηπιαγωγείο μου

 Αγ. Μαρτίνος

 σούπερ ήρωες

 έντομα

 Χριστούγεννα

 χειμώνας



Μαθησιακά πεδία και ανάπτυξη των παιδιών

Κατά την ενασχόληση με ένα θέμα πρότζεκτ καταβάλλεται

προσπάθεια να δημιουργήσουμε ευκαιρίες που υποστηρίζουν

όλους τους τομείς ανάπτυξης και τα μαθησιακά πεδία. Με

αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε κατά το δυνατό ότι θα

καλλιεργηθούν όλα τα ταλέντα και τα δυνατά σημεία των

παιδιών, έτσι ώστε η ανάπτυξη/εκπαίδευσή τους να είναι

πολύπλευρη και σφαιρική.

 Ανάπτυξη της προσωπικότητας

 Γλωσσική δεξιότητα

 Μαθηματική εκπαίδευση

 Φυσικές επιστήμες

 Μουσική – καλλιτεχνική εκπαίδευση

 Κινητική εκπαίδευση

 Αγωγή υγείας

 Ψηφιακή εκπαίδευση



Παραδείγματα υποστήριξης όλων των τομέων ανάπτυξης στη θεματική

πρότζεκτ „εγώ και το νηπιαγωγείο μου“

 Ανάπτυξη της προσωπικότητας: Εικονοβιβλίο „Το μικρό Εγώ είμαι εγώ“, στο

τέλος συζητάμε όλοι μαζί για τις ικανότητες και τα δυνατά σημεία του κάθε

παιδιού

 Γλωσσική εκπαίδευση: εκμάθηση του γερμανικού λεξιλογίου για μέρη του

σώματος και για συναισθήματα

 Μαθηματικά: απαγγελία αριθμών, για παράδειγμα μετρώντας πόσα παιδιά

παρευρίσκονται στην αίθουσα, και οπτική αναγνώριση αριθμών μέχρι το 20

 Φυσικές επιστήμες: δοκιμάζουμε διαφορετικά φαγητά, γνωρίζουμε

διαφορετικά υλικά (υφή) και νέες γεύσεις. Ποικιλία δημιουργικών

δραστηριοτήτων, π.χ. δημιουργία του ατομικού πορτρέτου με ποικιλία

υλικών. Ταυτόχρονα εμπλουτίζουμε το σχετικό γερμανικό λεξιλόγιο.

 Μουσική – Καλλιτεχνική εκπαίδευση: εκμάθηση διάφορων τραγουδιών και

δαχτυλοπαιχνιδιών, π.χ. η δαχτυλοοικογένεια, τα μπλουζ του σώματος.

 Κινητική εκπαίδευση: στήσιμο ενός «πάρκου» παρκούρ

 Αγωγή υγείας: συζήτηση για το τι συνιστά ένα υγιεινό πρωινό

 Ψηφιακή εκπαίδευση: πρότζεκτ φωτογραφίας: με τη βοήθεια των γονιών

τους τα παιδιά φωτογραφίζουν μέλη των οικογενειών τους και τα

παρουσιάζουν στο νηπιαγωγείο

Συμπληρωματικά χρησιμοποιούνται διάφορα υλικά, που χρησιμοποιούνται από

τα παιδιά και στον ελεύθερό τους χρόνο.



7:45 – 8:30 

Προσέλευση 

των παιδιών 

και ελεύθερο 

παιχνίδι 

8:30 – 9:00

Πρωινός 

κύκλος με 

εστίαση στη 

γλωσσική 

δεξιότητα
9:00 – 9:30

πρωινό από 

κοινού

9:30 – 10:00 

Ελεύθερο 

παιχνίδι

10:00 – 10:30 

Προβλεπόμενες 

παιδαγωγικές 

δραστηριότητες

10:30 – 11:30 

δραστηριότητε

ς και παιχνίδι 

στον κήπο

11:30 – 12:45 

Ελεύθερο 

παιχνίδι

12:45 – 13:00 

«Παρεούλα» 

με εστίαση στη 

γλωσσική 

δεξιότητα

13:00 – 13:10 

πρώτη ώρα 

αποχώρησης

13:00 – 13:45  

Μεσημεριανό 

γεύμα και ώρα 

ξεκούρασης/ 

ύπνου/ 

χαλάρωσης

13:45 – 14:45 

ελεύθερο παιχνίδι 

ή/ και 

δραστηριότητες 

στον κήπο

14:45 – 15:00 

δεύτερη ώρα 

αποχώρησης

Μια μέρα στο
Νηπιαγωγείο



Συνεργασία με τους γονείς

 Αντιλαμβανόμαστε το ρόλο μας ως συμπληρωματικό στο έργο της

οικογένειας και επιδιώκουμε μια εποικοδομητική συνεργασία με τους

γονείς, έτσι ώστε να είναι και εκείνοι συνοδοιπόροι στην παιδαγωγική μας

πρακτική.

 Για κάθε παιδί ορίζεται μια συγκεκριμένη νηπιαγωγός, η οποία είναι

υπεύθυνη για την απρόσκοπτη προσαρμογή του παιδιού σας στο

νηπιαγωγείο μας. Με εκείνην θα συζητάτε οποιαδήποτε θέματα αφορούν

το παιδί σας και εκείνη θα παρατηρεί αδιάλειπτα και θα καταγράφει την

εξέλιξη του παιδιού σας. Δύο φορές το χρόνο διεξάγονται επίσημες

ενημερωτικές συζητήσεις με τους γονείς, οι οποίες αφορούν την ανάπτυξη

των παιδιών τους.

 Για οποιαδήποτε ζητήματα είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας, ειδικότερα

όμως κατά τις ώρες συνεργασίας μας.

 Θεωρούμε πολύ σημαντικό να γνωρίζετε πώς περνάει την ημέρα του το

παιδί σας στο νηπιαγωγείο μας. Για αυτόν το λόγο κάθε εβδομάδα σας

στέλνουμε μια σύνοψη των δραστηριοτήτων της προηγούμενης εβδομάδας,

όπου παρουσιάζονται οι εκάστοτε παιδαγωγικές δραστηριότητες με

επιπρόσθετο φωτογραφικό υλικό.

 Για κάθε παιδί δημιουργείται ένα πορτφόλιο, από το οποίο μπορείτε να

έχετε μια πρόσθετη εικόνα για την εξέλιξη του παιδιού σας και φυσικά να

κρατήσετε ζωντανές τις αναμνήσεις από το νηπιαγωγείο.

Νηπιαγωγοί

ΠαιδιάΓονείς

Συνεργασία 
με τους 
γονείς



Ενίσχυση της γλωσσικής δεξιότητας

Στο νηπιαγωγείο μας τα παιδιά σας μεγαλώνουν ακριβώς όπως σε μια δίγλωσση 
οικογένεια: μαθαίνουν μια δεύτερη γλώσσα χωρίς κόπο και χωρίς ατέλειωτες 
ώρες διαβάσματος γραμματικής και λεξιλογίου.  Στα παιδιά σας συναντώνται και 
ενώνονται δυο μεγάλοι πολιτισμοί, ο ελληνικός και ο γερμανικός. Στα δυο χρόνια 
της προσχολικής εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο μας τα παιδιά σας μαθαίνουν να 
κατανοούν και να μιλούν τη γερμανική γλώσσα σε τέτοιο βαθμό, ώστε η 
μετάβαση στο δημοτικό της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης να είναι πιο 
ομαλή. 

 Οποιαδήποτε μορφή της παιδικής έκφρασης είναι αποδεκτή και εκτιμάται

ιδιαίτερα, γι’ αυτόν το λόγο τα παιδιά μιλάνε είτε ελληνικά είτε γερμανικά.

Οι νηπιαγωγοί καταλαβαίνουν ελληνικά, απαντούν όμως αποκλειστικά στα

γερμανικά.

 Κάθε αλληλεπίδραση με τα παιδιά αποτελεί για τις νηπιαγωγούς μια

ευκαιρία για ενίσχυση της γλωσσικής δεξιότητας, τόσο κατά τον κύκλο

(παρεούλα) όσο και κατά το ελεύθερο παιχνίδι, την ώρα στον κήπο κτλ.

Αν ένα παιδί έρχεται χωρίς γνώσεις γερμανικών;

o Αυτά τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα μέσω του νηπιαγωγείου μέσα σε

2 χρόνια να αποκτήσουν το επίπεδο γερμανικών που απαιτείται για

την φοίτηση στο δημοτικό.

o Αυτό μπορεί να επιτευχθεί κυρίως, όταν υπάρχει στενή συνεργασία

μεταξύ των γονιών και των νηπιαγωγών.

o Το νηπιαγωγείο μπορεί να σας δανείσει υλικό για το σπίτι για την

ενίσχυση της γλωσσικής δεξιότητας και συμβουλεύει τους γονείς καθ’

όλη τη διάρκεια της χρονιάς για δυνατότητα υποστήριξης στο σπίτι

π.χ. μια φορά την εβδομάδα προσφέρεται η δυνατότητα να

δανειστείτε γερμανικά βιβλία από τη δανειστική βιβλιοθήκη του

σχολείου μας.



 Όλες οι δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο αποσκοπούν στο να προετοιμάσουν το παιδί

για την ένταξή του στην Α’ δημοτικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην στάση

απέναντι στη μάθηση, στην ενεργητική ακρόαση, στην ικανότητα συγκέντρωσης και στο

σωστό κράτημα του μολυβιού.

 Το νηπιαγωγείο συνεργάζεται σταθερά με το δημοτικό: Μια φορά την εβδομάδα ένας

εκπαιδευτικός από το δημοτικό επισκέπτεται το τμήμα των νηπίων.

 Στα νήπια παρέχονται εβδομαδιαίως 3 φύλλα εργασίας σχετικά με το εκάστοτε θέμα

πρότζεκτ και την προετοιμασία για το δημοτικό. Εδώ τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να

αποφασίσουν μόνα τους πότε θα εργαστούν με αυτά τα φύλλα εργασίας, με την

προϋπόθεση όμως ότι κάθε εβδομάδα θα εργαστούν σε 2 τουλάχιστον φύλλα εργασίας.

Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδος, καθώς προετοιμάζει τα

παιδιά για τη μετέπειτα ζωή τους. Με πολλή στοργή προετοιμάζουμε τα παιδιά για το σχολείο

μέσα από το παιχνίδι. Αποδίδουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην άρτια πνευματική και κοινωνική

ανάπτυξη του παιδιού σας. Ενισχύουμε και υποστηρίζουμε τα παιδιά σε όλους τους τομείς και

σε όλα τα μαθησιακά πεδία. Γι’ αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία τα παιδιά να συνδέσουν τη

μάθηση με θετικά συναισθήματα, δηλαδή να μάθουν διασκεδάζοντας. Όπως συμβαίνει με

όλες τις βαθμίδες, το παιδαγωγικό μας πρόγραμμα προσανατολίζεται στα ενδιαφέροντα των

παιδιών, εντούτοις οι εκάστοτε παιδαγωγικές δραστηριότητες είναι προσαρμοσμένες στην

ηλικία και τις ανάγκες του κάθε παιδιού.

Νήπια



Πώς βλέπουμε εμείς το κάθε παιδί

Κάθε παιδί είναι ιδιαίτερο και μοναδικό. Κάθε παιδί έχει δυνατά σημεία, ταλέντα και ιδιαιτερότητες αλλά και
αδυναμίες. Στην αναπτυξιακή τους πορεία στεκόμαστε δίπλα τους, τα ενθαρρύνουμε να γίνουν ανεξάρτητα και να
αναπτύξουν τη δεξιότητα της ενσυναίσθησης, αλλά και να καλλιεργήσουν την ανεκτικότητα στην αποθάρρυνση και
στην απογοήτευση.

Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τα παιδιά σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης και σε όλα τα μαθησιακά πεδία
και να τα βοηθήσουμε να ανακαλύψουν μόνα τους τον κόσμο με όλες τις αισθήσεις τους.

Το νηπιαγωγείο μας αποτελεί το πρώτο βήμα για την απόκτηση αξιών, οι οποίες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο

της σχολικής σταδιοδρομίας μέχρι το Απολυτήριο. Αυτές οι αξίες είναι στενά συνδεδεμένες με τις απαιτήσεις της

σύγχρονης αγοράς εργασίας, την οικονομία, την επιστήμη, την τέχνη και τον πολιτισμό.

Έτσι η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης συνδυάζει τόσο τον γερμανικό ορθολογισμό όσο και τον ελληνικό πλούτο

των ιδεών και την πολυδιεργασία (Multitasking).



Εγγραφή

Στο νηπιαγωγείο της ΓΣΘ γίνονται δεκτά μόνο τα παιδιά, τα οποία θα έχουν συμπληρώσει μέχρι τον Δεκέμβριο του εκάστοτε 
έτους τα 4 χρόνια.

Την αίτηση εγγραφής όπως και γενικές πληροφορίες για την 
εγγραφή θα βρείτε στο www.dst.gr

E-Mail: info@dst.gr Τηλέφωνο : 2310 475900

mailto:info@dst.gr

