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Νέο Φάληρο 2.9.2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

<< ΠΑΙΔΙΑΔΡΟΜΗ 2011 >>
Φεστιβάλ τετραήμερης διάρκειας, από 2 έως 5 Σεπτεμβρίου, με θέμα « Το παιδί και την
αγωγή του », διοργανώνει στο Περιστύλιο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, η εταιρεία Ηνίοχος
Οργανωτική Α.Ε., με στόχο να προσφέρει στον επισκέπτη την επαφή με τις υπηρεσίες και τα
μέσα τα οποία διατίθενται, για την διανοητική, ψυχική και σωματική διάπλαση και αγωγή του
παιδιού.
Σκοπός της « 2ης Παιδιαδρομής », όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, είναι η προώθηση των
ενεργειών εκείνων που θα τα βοηθήσει να αυτοπραγματωθούν και να ενταχθούν αρμονικά
στο περιβάλλον που καλούνται να ζήσουν.
Το φεστιβάλ απευθύνεται σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς καθώς και σε όλους εκείνους
που με τις ενέργειες τους αποσκοπούν στο να αναπτύξουν τη σωματική, πνευματική,
κοινωνική, ηθική και αισθητική όψη της προσωπικότητας των παιδιών από τη νηπιακή έως και
την εφηβική ηλικία.
H έκθεση θα καλύψει κατά κύριο λόγο τους εξής τομείς:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ιδιωτικά σχολεία, Νηπιαγωγεία και Παιδικούς Σταθμούς
Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής, Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης
Ψυχαγωγία (κατασκηνώσεις, παιδικές εορτές, μαθητικές εκδρομές, κλπ.)
Παιχνίδι και βιβλίο
Υγεία και διάπλαση του παιδιού - Αθλητισμός
Παιδική διατροφή
Παιδικό έπιπλο και ρούχο (αθλητική ένδυση - υπόδηση)
Παιδική διακόσμηση
Καλλιτεχνική εκπαίδευση
Ειδική αγωγή και υποστήριξη

•
•
•
•
•
•

Εξοπλισμός σχολείου και μαθητών - Το σχολείο του μέλλοντος
Εκπαιδευτικά βοηθήματα
Εκπαιδευτική τηλεόραση
Πολιτιστικές και εποχιακές δραστηριότητες
Τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση
Προετοιμασία για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Η έκθεση φιλοδοξεί:

•
•

•

•

Να αποτυπώσει τον δυναμισμό της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας
Να προσφέρει την δυνατότητα στις καθιερωμένες αλλά και στις δυναμικά
αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις του κλάδου να παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους
στο κοινό και τους επαγγελματίες
να επιτρέψει σε γονείς και μαθητές, ερχόμενους σε ζωντανή επικοινωνία με τους
εκπροσώπους των εκθετών, να συγκεντρώσουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται
για να αντιληφθούν και να συγκρίνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τιμές
να αναδείξει ανερχόμενους συναφείς και συμπληρωματικούς τομείς
Ώρες λειτουργίας:
Παρασκευή από 12:00 έως 21:00,
Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα από 11:00 έως 21:00

Λεπτομέρειες για το αναλυτικό πρόγραμμα (με πολλές εκδηλώσεις για το παιδί) στην
ιστοσελίδα www.paidiadromi.gr
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

