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Maneluna Kinder Academy
Πρωτοποριακό κέντρο
προσχολικής ηλικίας στη Λάρισα
Πρόκειται για ένα εκπαιδευτήριο υψηλής αισθητικής και ασφάλειας. Οι αρχιτεκτονικές γραμμές του υπογραμμίζουν τη μοναδικότητά του, ενώ ανταποκρίνεται στα διεθνή σχεδιαστικά και
κατασκευαστικά πρότυπα. Ο χώρος διαθέτει πλήρως εξοπλισμένες, αυτόνομες αίθουσες διδασκαλίας με ξεχωριστά μπάνια και
αίθουσες ύπνου, υψηλών προδιαγραφών κουζίνα και αίθουσα
σίτισης, καθώς και πολυχώρο για μουσικοκινητικές δραστηριότητες και ποικίλες αθλοπαιδιές. Πληθώρα παιδαγωγικών αρχών
και καινοτόμων πρακτικών υποστηρίζονται τόσο από τους πολυχρηστικούς και πλούσιους σε ερεθίσματα χώρους, μα και από
τους ειδικά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς. Οι υπεύθυνες του
παιδαγωγικού τμήματος Αναστασία και Εμμανουέλα Παπανικολάου είναι αριστούχοι απόφοιτοι του Τμήματος Προσχολικής
Αγωγής & Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μετεκπαίδευση σε πρότυπα ευρωπαϊκά παιδαγωγικά κέντρα της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Σουηδίας και της
Φιλανδίας, και με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στους τομείς της «Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας» και της «Ειδικής Αγωγής».
Η ουσιαστική γνώση και η επαγγελματική εμπειρία σε ιδιωτικά

νηπιαγωγεία της Λάρισας, συνθέτουν τις καλύτερες βάσεις για
τη διαμόρφωση ενός άρτια χαρούμενου, εκπαιδευτικού περιβάλλοντος γεμάτου προκλήσεις εξερεύνησης για τους λιλιπούτιους μαθητές. Οι προσεκτικά σχεδιασμένες παιγνιώδεις
εκπαιδευτικές δοκιμασίες, βασισμένες σε πολυαισθητηριακές
μεθόδους, αποτελούν κυρίαρχο χαρακτηριστικό της παιδαγωγικής τους φιλοσοφίας, καθώς αφουγκράζονται τις ανάγκες των
παιδιών. Η υποστήριξη των παιδιών σε θέματα αυτενέργειας,
ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων και κατ’ επέκταση ανακάλυψης
της γνώσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία του εκπαιδευτικού προγράμματος, αφού οι δεξιότητες αυτές καλλιεργούνται
σε ευρύ πλαίσιο θεματικών ενοτήτων και διδακτικών αντικειμένων και συνοδεύουν τα παιδιά στην ενήλικη ζωή τους. Στο πλαίσιο αυτό, η συμβολή ενός καλού εκπαιδευτηρίου δεν αρκείται
στην παροχή «μαθημάτων», αλλά στη σφαιρική υγιή σωματική
και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού από τη βρεφική ηλικία,
πάντα σε συνεργασία με την οικογένεια. Η Maneluna Kinder
Academy στοχεύει στην παροχή πλούσιων ερεθισμάτων για το
παιδί, ώστε να ανακαλύψει τον εαυτό του αλληλεπιδρώντας με
συνομηλίκους, παρέχοντας στους γονείς στιγμές ξεγνοιασιάς με
τη δυνατότητα επιλογής πρωινών και απογευματινών τμημάτων.
Η Maneluna Kinder Academy εδρεύει στο 1ο χλμ. ΠΟ ΛαρίσηςΤρικάλων και οι κτιριολογικές εγκαταστάσεις καλύπτουν 800 τ.μ.
σε έκταση 4 στρεμμάτων. Ο ειδικός εκπαιδευτικός σχεδιασμός
των εγκαταστάσεων επιτρέπει την εύρυθμη λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού και Νηπιαγωγείου, συνολικής χωρητικότητας
14 βρεφών και περισσοτέρων των 100 νηπίων.
Η Maneluna Kinder Academy
θα συμμετέχει στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
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