
 

  

 

    Ωράριο Λειτουργίας
Από το σχολικό έτος 2020-2021 το Ουράνιο Τόξο 
– Σύγχρονη Προσχολική Αγωγή παρέχει:

- διεύρυνση του ωραρίου κατά δύο διδακτικές 
ώρες (ωράριο λειτουργίας από 07:00 έως 22:00)
- Δύο βάρδιες - πρωινή απασχόληση (από 
07:00 έως 15:00) και/ή απογευματινή απασχό-
ληση (από 15:00 έως 22:00)

    Υπηρεσίες και Παροχές
Στα παιδιά τα οποία φοιτούν στις δομές μας 
παρέχουμε:
- τις εξειδικευμένες δραστηριότητες (με εκπαι-
δευμένο προσωπικό):

• Ρυθμική και Κινητική Αγωγή
• Μουσική Αγωγή
• Εικαστική Έκφραση (Αισθητική Αγωγή και     
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο)
• Προγράμματα λόγου
• Φυσική Αγωγή
• Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοι-
νωνιών
• Φυσικές επιστήμες – Μαθαίνω με πειράματα.

Οι δραστηριότητες αυτές είναι κατάλληλα προ-
σαρμοσμένες για την ηλικία και τις δυνατότητες 
των παιδιών τής προσχολικής ηλικίας. 
- όλο το αναλώσιμο υλικό το οποίο θα χρησιμο-
ποιήσουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια τού σχολι-
κού έτους
- συνεργασία με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
των δομών μας (Ψυχολόγος, Λογοθεραπευτής, 
Ειδικοί Παιδαγωγοί, Παιδίατρος, Διατροφολόγος)                                 
- Επιμορφωτικές Επισκέψεις & Εκδρομές

#tosxoleiomas

Με πολύχρονη παρουσία και προσφορά στην 
εκπαίδευση από το 1978, αξιοποιούμε και 
εφαρμόζουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας 
για να εστιάσουμε στις ανάγκες του κάθε παιδιού 
και να διαμορφώσουμε ένα δημιουργικό και 
αποτελεσματικό σχολικό περιβάλλον.

Ο στόχος του εκπαιδευτικού μας προγράμματος 
είναι να ενεργοποιήσουμε την έμφυτη επιθυμία του 
παιδιού να μάθει.



 

 

    Απογευματινή Απασχόληση
Τα παιδιά και οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετάσχουν σε ποικίλες απογευματινές 
δραστηριότητες:

Κολύμβηση (Baby swimming) για παιδιά 2 
έως 4 ετών

Mini Tennis για παιδιά 2 έως 6 ετών

Sensory Classes για παιδιά 2 έως 4 ετών 
Ανάπτυξη βασικών κινητικών δεξιοτήτων μέσα 
από παιγνιώδεις ασκήσεις

Ψηφιακές δεξιότητες (Coding - Robotics) με 
τη χρήση smart tables, ηλεκτρονικών υπολογι-
στών και σετ ρομποτικής

Σχολή Γονέων με τακτικές συμβουλευτικές και 
επιμορφωτικές συναντήσεις

Δημιουργική Απασχόληση Τα παιδιά καλλιερ-
γούν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και την 
επικοινωνία με βιωματικές ασκήσεις και αφηγη-
ματική μάθηση

    Η Φιλοσοφία μας
Η έννοια της μάθησης στην εκπαιδευτική 
διαδικασία που ακολουθούμε περιλαμβάνει:

- Την κοινωνική και συναισθηματική 
ανάπτυξη

- Τη σχολική ετοιμότητα

- Την ενδυνάμωση των γλωσσικών και 
γνωστικών δεξιοτήτων

- Την ανάπτυξη των εκτελεστικών 
λειτουργιών

- Την καλλιέργεια αξιών, αρχών και κανόνων 
συμπεριφοράς

- Την υγιεινή διατροφή και την άθληση

- Την εξοικείωση με την οικολογία, τη φύση 
και το περιβάλλον

- Τη χρήση τεχνολογικών υποδομών και 
ψηφιακών εργαλείων

    Έρευνα και Καινοτομία
Τα σχολεία μας μέχρι το τέλος του 2022 θα 
υλοποιήσουν ως εποπτεύοντες φορείς τα 
ακόλουθα επενδυτικά και ερευνητικά 
προγράμματα:

Επενδύω στη Θεσσαλία: Νευροψυχολογική 
εκτίμηση και αξιολόγηση παιδιών 2 έως 6 
ετών

Ψηφιακό Βήμα: Ψηφιακή αναβάθμιση 
επιχείρησης

Εργαλειοθήκη: Αναβάθμιση του επιπέδου 
επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας

Leader: Υλοποίηση αναπτυξιακής στρατηγι-
κής και κτηριακής επέκτασης

Διαχείριση και Υλοποίηση σε συνεργασία 
με Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλίας:

Erasmus+: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαθησια-
κής κινητικότητας

Ερευνώ, δημιουργώ, Καινοτομώ: Δημιουρ-
γία ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας

Εκπαίδειον: Ανάπτυξη χρηστοκεντρικών 
εκπαιδευτικών εφαρμογών

Code Red: Προσέλκυση στην εκπαίδευση

Διεύθυνση: 1ο χλμ Καρδίτσας - Σμοκόβου
Τηλέφωνα: 2441026396, 2441303982, 6973734143
email: info@ouraniotoxo.edu.gr
www.ouraniotoxo.edu.gr


