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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2019- 2020
1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ:
Από την 2η εβδομάδα του Σεπτεμβρίου έως την 1η εβδομάδα του Ιουνίου.
2. ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Κάθε Σάββατο 9:15 π.μ. - 2:30 μ.μ. (Μαθήματα).
3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΑΘΜΙΔΑ:
Εφαρμόζεται το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος, αναθεωρημένο
και προσαρμοσμένο για τα ελληνόπουλα της Αμερικής.
Νηπιαγωγείο:
❏ Θρησκευτική Αγωγή (Προσευχές, Γιορτές)
❏ Ηθική και Κοινωνική Αγωγή (συνεργασία, σεβασμός, υπακοή, καλή συμπεριφορά)
❏ Μητρική Γλώσσα (Λεκτικές Ασκήσεις, Παραμύθια, Ποιήματα, Τραγούδια)
❏ Αριθμητική (Σχηματισμός αριθμητικών εννοιών)
❏ Μουσική/ Μουσικοκινητικά παιχνίδια
❏ Θεατρικά παιχνίδια/ Κουκλοθέατρο
❏ Ζωγραφική/Χειροτεχνίες/ Κατασκευές
❏ Εκπαιδευτικά Παιχνίδια
Δημοτικό:
❏ Ανάγνωση
❏ Γραφή
❏ Γραμματική
❏ Έκθεση
❏ Θρησκευτικά
❏ Ιστορία
❏ Μυθολογία
❏ Γεωγραφία
❏ Ωδική/ Μουσική
❏ Ελληνικοί Χορό
❏ Ζωγραφική/ Χειροτεχνίες

Γυμνάσιο-Λύκειο:
❏ Νέα Ελληνικά
❏ Γραμματική
❏ Έκθεση/ Δημιουργική γραφή
❏ Φιλοσοφία/Δραματική Ποίηση
❏ Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση
❏ Λατινικά
❏ Ιστορία
❏ Γεωγραφία
❏ Μουσική
***Προετοιμασία για πιστοποίηση επάρκειας ελληνομάθειας για τους μαθητές του Δημοτικού και
Γυμνασίου.
4. ΒΙΒΛΙΑ:
❏ Βιβλία κατάλληλα για τη διδασκαλία της Ελληνική ως δεύτερης γλώσσας.
❏ Επιλεγμένες ενότητες από τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας του Δημοτικού, Γυμνασίου
και Λυκείου.
5. ΑΡΓΙΕΣ:
Το σχολείο πληροφορεί τους γονείς για τις αργίες:
α) Γιορτές*:
❏ Γιορτή της Σημαίας & της 28ης Οκτωβρίου 1940
❏ Χριστουγέννων
❏ Ελληνικών Γραμμάτων
❏ 25ης Μαρτίου 1821 
❏ Εξετάσεων
*Γιορτές, όπου πραγματοποιείται πρόγραμμα στο σχολείο.
β) Εκδηλώσεις:
❏ Χοροεσπερίδα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων τις απόκριες.
❏ Εκδρομή (pic-nic) για όλες τις οικογένειες του σχολείου την τελευταία Κυριακή του Μαΐου.
❏ Τo 1ο Σάββατο ή Κυριακή του Ιουνίου πραγματοποιείται η Χοροεσπερίδα του σχολείου προς
τιμήν των Αποφοίτων του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου.
6. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ - ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΔΑΣΚΑΛΩΝ:
❏ Με την έναρξη των μαθημάτων, συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων για την
καλύτερη συνεργασία σχολείου - γονέων.
❏ Αρχές Δεκεμβρίου για να δοθούν οι έλεγχοι του 1ου Τριμήνου.
❏ Αρχές Απριλίου για να δοθούν οι έλεγχοι του 2ου Τριμήνου.
❏ Έκτακτες συναντήσεις, όταν κρίνονται αναγκαίες. Το σχολείο ειδοποιεί τους γονείς με
ηλεκτρονικό μήνυμα(e-mail).

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:
❏ Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα, χωρίς
απουσίες.
❏ Να εκτελούν τις εργασίες στο σπίτι τους και να διαβάζουν τα μαθήματα της ημέρας.
❏ Να σέβονται και να υπακούουν τους κανονισμούς του σχολείου.

❏ Να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου και την Ελληνική Παρέλαση και να
έχουν τα αγόρια: λευκό πουκάμισο με μακριά μανίκια, κυανούν (μπλε) παντελόνι, μαύρες
κάλτσες μαύρα υποδήματα, τα κορίτσια: λευκό πουκάμισο με μακριά μανίκια, κυανούν
(μπλε) παντελόνι, μαύρες κάλτσες, μαύρα υποδήματα, και να προμηθευτούν γαλάζιο
μαντίλι, γαλάζιο μπερέ (αυτά τα διαθέτει το σχολείο).
❏ Να βγάλουν μια ομαδική φωτογραφία με την τάξη τους.
8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ:
❏ Να συνεργάζονται με τη διεύθυνση και να βοηθούν το έργο του σχολείου.
❏ Να εκτιμούν τις προσπάθειες των δασκάλων και να μιλούν στα παιδιά τους με σεβασμό για
το εκπαιδευτικό τους έργο.
❏ Να πληρώνουν τα δίδακτρα στις καθορισμένες ημερομηνίες.
❏ Να πληρώνουν, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, στις εγγραφές τα σχολικά τους είδη: (τον
μπερέ & το μαντίλι, την ομαδική φωτογραφία, και τα τετράδιά τους).
9. ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
Τα δίδακτρα πληρώνονται ως εξής:
α) τα μισά (1/2) το Σεπτέμβριο, στις εγγραφές,
β) το ¼ το Νοέμβριο και
γ) το υπόλοιπο την 1η Δεκεμβρίου.
***Τα δίδακτρα δεν είναι με την εβδομάδα ή με τον μήνα, αλλά με το σχολικό χρόνο.
10. ΣΚΟΠΟΙ:
Τα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια «Αθηνά» αποβλέπουν και επιδιώκουν να διδάξουν και να
καλλιεργήσουν στα Ελληνόπουλα:
❏ την Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική μας Κληρονομιά και Παράδοση την Ορθόδοξη Πίστη,
την Ελληνική μας Ιστορία, τα Ήθη και τα Έθιμά μας,
❏ να εμφυτεύσουν την Αγάπη στην Πατρίδα και στους συνανθρώπους τους,
❏ το σεβασμό και την Πίστη στα Δημοκρατικά Ιδεώδη και την Ανθρώπινη Ελευθερία,
❏ την καλλιέργεια της Εθνικής τους Συνείδησης,
❏ την Εθνική, Κοινωνική και Πνευματική τους Αφύπνιση.
11. ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:
❖ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ 46 ΧΡΟΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
❖ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
❖ ΤΑ ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ – Η ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
❖ Η ΑΓΑΠΗ – Η ΣΤΟΡΓΗ – Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ – Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – Η ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ Ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ
Γονείς, μη στερείτε την ευκαιρία στα παιδιά σας, που έχουν τελειώσει το Δημοτικό, να
συνεχίσουν στο Γυμνάσιο για την ολοκλήρωση της ελληνικής τους αγωγής !
«Παιδείας αι μεν ρίζαι πικραί, οι δε καρποί γλυκείς»
«Η παιδεία αποκτάται με κόπους και θυσίες, αποδίδει όμως καρπούς στο μέλλον»
Ισοκράτης

