Έτοιμη η σαρανταποδαρούσα μας
από τα μικράκια μας...one, two, three,
four, five ποδαράκια!!!
Καταπληκτική δουλειά για ακόμη μια
φορά από τους μικρούς μας μαθητές!

Κάναμε επανάληψη τους
αριθμούς 1-5 μέσα από
διάφορα worksheets και
διαβάσαμε για τα πέντε
μικρά πουλάκια.
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Η κατασκευή μας
φυσικά είναι ένα
πανέμορφο πουλάκι
στη φωλιά του!!!

Ξεκινήσαμε να
μαθαίνουμε τα
μέρη του
προσώπου!
Ears and nose,
για αρχή λοιπόν!
Ζωγραφίσαμε τον
Teddy και
φτιάξαμε ένα
χαριτωμένο
γουρουνάκι με
τεράστια αυτιά
και μύτη!

Τα μεγαλύτερα
ζήλεψαν το γουρουνάκι
αλλά τους περίμενε
άλλη έκπληξη!
Ξεκινήσαμε να
μαθαίνουμε το αγγλικό
αλφάβητο!
A and B τα δύο πρώτα
γράμματα...
Apple and Balloon!
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Τι μάθαμε αυτή τη φορά;
eyes and mouth!
Ετοιμάσαμε όμορφες
αλλά τρομακτικές και
αστείες μάσκες!
Στα τραπεζάκια
συνεργασίας όλοι μαζιομαδικά φτιάξαμε από
ένα εξωγήινο μόνο με
μάτια και στόμα!

Μμμμ ποία νόστιμη λεξούλα
έμαθαν τα παιδάκια μας που
ξεκινά από i ;
Μήπως ice-cream ;
Όλοι λατρεύουν το παγωτό!
Οι μικροί καλλιτέχνες
φούσκωσαν μπαλόνια και
ετοίμασαν λαχταριστά παγωτά
σε διάφορες γεύσεις!
Περνάμε καλά, διασκεδάζουμε
και μαθαίνουμε!

Teddy Bear η πρώτη μας λεξούλα!
Βρήκαν το τραπέζι στρωμένο και
αναρωτήθηκαν τι θα κάνουμε!
Σιγά σιγά δώσαμε στα υλικά μας
ζωή και φτιάξαμε ένα όμορφο
αρκουδίνο! Το αγαπημένο
παιχνίδι όλων των παιδιών!

"Bring A Bear Day!"
Το μάθημα μας με τα
μικράκια μας στο
Nursery! Το κάθε
παιδάκι έφερε το
αρκουδάκι του από
το σπίτι και παίξαμε
πολλά παιχνίδια!
Μάθαμε και δύο νέες
λεξούλες,
cat and doll!

Έτσι
μεταμορφωθήκαμε
σε μπλε και μωβ
γατάκια!

Τα μικράκια μας
ήρθαν στη τάξη και
τους περίμενε μια
έκπληξη!
Ένα τραπέζι με
φρούτα!!
Το κάθε παιδί επέλεξε
τι φρούτο θα βάλει
στο χυμό του και τον
ετοίμασε μόνο του!
Η μόνη προϋπόθεση
ήταν να πει στα
αγγλικά τα φρούτα
που ήθελε!
Apple, banana,
orange, cherries, pear
και έτοιμος ο χυμός
μας.
Στην υγειά μας!

PYJAMA PARTY

Ο Διαγωνισμός Bookmania ήταν η αφορμή για να
οργανώσουμε ένα pyjama party! Μικροί κ μεγάλοι
βάλαμε τις πυτζαμούλες μας, ξαπλώσαμε στο
κρεβάτι μας και διαβάσαμε τα παραμύθια μας στα
Αγγλικά και φυσικά ...αποκοιμηθήκαμε!!!

Scientists have
recently determined
that it takes
approximately 400
repetitions to create
a new synapse in
the brain – unless it
is done with play, in
which case, it takes
between 10 and 20
repetitions!”
Anna
CHESTER,

Finally
found
my new
home!

LET'S KEEP IN TOUCH,

Dr. Karyn Purvis,
Director of Texas Christian University’s
Child Development Center

Το μάθημα μας σήμερα μοσχομύρισε!
Μπήκαμε στην ενότητα με τα φρούτα!
Μέσα από παιχνίδια όπως Touch and
guess, Musical fruit, Taste and guess
μάθαμε τα φρούτα
apple, banana, orange, cherries!l

Με τα μικράκια μας ζήσαμε μια εμπειρία
τελείως διαφορετική! Η τάξη μας γέμισε
γέλια, ενθουσιασμό, χαρά και ικανοποίηση!
Η κυρία Ελένη αποφάσισε ότι έπρεπε η
τάξη της να πάει για πικ-νικ...
Και επειδή δεν έχουμε δασάκι κοντά,
ζωγραφίσαμε εμείς το δασάκι μας με
υπέροχα πελώρια δέντρα γεμάτα ζουμερά
oranges και κατακόκκινα apples !
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"Προγραμματίσαμε
εκτοξεύξη πυραύλου! 54-3-2-1 Go!
Απογειωθήκαμε με το
καλύτερο πλήρωμα!
Μεταμόρφωθηκαν τα
παιδάκια μας σε
μικρούς αστροναύτες
και έφτιαξαν το πύραυλο
που θα τους ταξίδευε
στο διάστημα!"

Η Άνοιξη ήρθε στο μάθημα μας... έτσι άνθησαν
οι αμυγδαλιές και στο φροντιστήριο μας!
Οι μικροί μαθητές ζωγράφισαν τις αμυγδαλιές
τους και κόλλησαν ποπ κορν για να
δημιουργήσουν όμορφα ανθάκια.

Και αν παρόλα αυτά
ανακοινωθεί προληπτικό
κλείσιμο όλων των
εκπαιδευτικών δομών, δεν
θα αφήσουμε όλο αυτό το
διάστημα να λειτουργήσει
αρνητικά στην μάθηση των
παιδιών μας.
Η οικογένεια της
Επικοινωνίας έχει ήδη
αποφασίσει ότι θα
πραγματοποιηθούν online
μαθήματα.

On line
ή στην Αίθουσα
Η οικογένεια της Επικοινωνίας, είναι πάντα δίπλα σας!

ON LINE

ΖΟΥΜΕ
ΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ

Πάρα πολύ καλή και

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

ευελπιστώ ότι θα συνεχιστεί
για όλα τα χρόνια η τόσο

Ευγνώμονες και περήφανοι
που ανήκουμε στην υπέροχη
οικογένεια της Επικοινωνίας.
Άνθρωποι με ήθος που
αγαπάνε το έργο τους και το
δείχνουν με το καθημερινό
αποτέλεσμα τους. Καθηγητές

καλή παροχή γνώσεων,
συνεργασία, επικοινωνία,
ανθρώπινη αντίληψη και
ευσυνειδησία.
Νικολέττα Τριάντη μητέρα
της Αμαλίας Θεοδωρή

πάντα δίπλα στα παιδιά μας με
αγάπη , οδηγοί με γνώμονα τη

1.Οικογενειακό Περιβάλλον

συνέπεια και φυσικά το κορίτσι

2.Ενδιαφέρον για τους

μας η γραμματέας της

μαθητές

Επικοινωνίας πρόθυμη και

3.Άριστη επικοινωνία με τους

ακούραστη πάντα να μας

γονείς

εξυπηρετεί.

4.Πολλαπλές δραστηριότητες

Σας αγαπάμε και σας

για τα παιδιά .

ευχαριστούμε θερμά !!
Φλώρα Κραβαριώτη μητέρα

Μαρία Γρηγοροπούλου μητέρα

της Αποστολίας και

της Έλσας και Αντωνίας Κατή

Μαριέλλης

Η ονομασία ‘’Επικοινωνία’’ σας
ταιριάζει απόλυτα. Τρομερή
καινοτομία η μεταφορά με το
λεωφορείο. Αισθανόμαστε ότι
είμαστε μέλη μιας οικογένειας.
Παραλαμβάνουμε με ιδιαίτερη
ασφάλεια και φροντίδα το παιδί μας,
το οποίο είναι πάντα ιδιαίτερα
ικανοποιημένο και ευδιάθετο. Θα
πρότεινα περισσότερες ενημερώσεις
για απόδοση αλλά και
δραστηριότητες επι του προσωπικού
διότι δεν είναι οι πάντες ιδιαίτερα
εξοικειωμένοι με το Facebook και
social γενικότερα.

Πάρα πολύ καλή! Συγχαρητήρια
για το έργο σας!!! Η Εβελίνα
έφευγε πάντα πολύ χαρούμενη
από το μάθημα! Το προσωπικό
είναι πολύ φιλικό, πρόσχαρο
και συζητήσιμο! Οι χώροι είναι
καθαροί και προσεγμένοι! Οι
υπηρεσίες που παρέχονται είναι
υψηλού επιπέδου ( κρίνοντας
από τα ποσοστά επιτυχίας, τα
μέσα και τις μεθόδους
διδασκαλίας). Η μεταφορά των
μαθητών και μάλιστα δωρεάν
είναι μεγάλη βοήθεια για τις
οικογένειες που το χρειάζονται.

Κωνσταντίνος Κάππος
Πατέρας του Θοδωρή.

Ευδοκία Κουτσούμπα
Μητέρα της Εβελίνας.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

Το φροντιστήριο Επικοινωνία
είναι μια οικογενειακή
επιχείρηση που εμπλουτίζεται
από καλούς συνεργάτες και
παρέχουν εξαίρετες υπηρεσίες
προς τους μαθητές τους. Τα
παιδιά πηγαίνουν ευχάριστα
στο μάθημα τους και η
επικοινωνία τους με τους
καθηγητές είναι άψογη.
Ειρήνη Λύρα μητέρα της
Μαρίλιας και του Ζήση.

Με μεγάλη μου χαρά
διαπιστώνω την εξέλιξη στις
γνώσεις του παιδιού μου,
απολαμβάνω τη χαρούμενη
διάθεση με την οποία φεύγει
από το σπίτι για να έρθει κοντά
σας και την ακόμη καλύτερη
όταν επιστρέφει. Σας
ευχαριστώ για όλα!!
Είστε οι καλύτεροι!
Δήμητρα Νιώρα
Μητέρα του Συμεών
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Ελένη Γωγούση
Καθηγήτρια Αγγλικών
Ονομάζομαι Ελένη Γωγούση,
είμαι μητέρα δυο παιδιών και η βασική ιδιότητα μου στην Επικοινωνία είναι αυτή της
καθηγήτριας Αγγλικών. Ανέφερα την ιδιότητα της μητέρας πρώτα γιατί η οικογένεια
παίζει πρωταρχικό ρολό στη ζωή μου.
Ανήκω λοιπόν στην οικογένεια της Επικοινωνίας από τη πρώτη ημέρα της
δημιουργίας της το Σεπτέμβρη του ’97 αλλά κυριολεκτικά είμαστε μια αληθινή
οικογένεια μιας και ο Βαγγέλης Γωγούσης (ένα από τα ιδρυτικά μελή) είναι ο αδελφός
μου. Αυτό το κλίμα θέλαμε να εντάξουμε στο καινούριο χώρο που δημιουργούσαμε.
Το ίδιο οικογενειακό κλίμα έχουμε διατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια. Ειμαι καθηγήτρια
Αγγλικών, υπεύθυνη των τμημάτων Nursery και Pre-Junior και υπεύθυνη της
γενικότερης οργάνωσης του κέντρου μας. Η ενασχόληση με τα παιδιά κάθε ηλικίας
ήταν πάντα πηγή έμπνευσης.
Από τη προετοιμασία Χριστουγεννιάτικων και καλοκαιρινών γιορτών με τραγούδια,
θεατρικά και χορευτικά μέχρι τη παρουσίαση διαφόρων project και οργάνωση
εργαστηριών εξ’ ολοκλήρου στα Αγγλικά.
Κοινός παρανομαστής σε όλα τα παραπάνω τα Αγγλικά, η αγάπη μας για τα παιδιά
και η σωστή εκπαίδευση. Στα τμήματα προσχολικής ηλικίας εφαρμόζω πλέον
τεχνικές της βιωματικής διδασκαλίας. Το μότο μου; Περνάμε καλά, δημιουργούμε και
μαθαίνουμε!
Μέσα από πρωτότυπους τρόπους όπως το παιχνίδι, ο χορός, το τραγούδι, η
κατασκευή και μέσα από πράγματα που κάνουμε στη καθημερινότητά μας προσπαθώ
να απασχολήσω δημιουργικά τα «μικράκια» μου όπως συνηθίζω να αποκαλώ τους
μικρούς μου μαθητές και να πετυχαίνω το στόχο μου.
Ποιος είναι αυτός; Να μάθουν Αγγλικά, να μιλούν Αγγλικά, να ζήσουν τα Αγγλικά!
Περιμένω όλα τα «μικράκια» να ζήσουμε παρέα νέες εμπειρίες και να ταξιδέψουμε
μαζί στον υπέροχο κόσμο των Αγγλικών!
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Στοιχεία Επικοινωνίας

fb.com/epikinoniaschool

@epikinoniaschool

web

epikinonia-school.gr

tel

210.21.39.438 - 69.72.73.73.72

@

info@epikinonia-school.gr
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