
Tο Mini Sports Club είναι ένας χώρος άθλησης και 
ψυχαγωγίας για παιδιά ηλικίας από 10 μηνών έως 

12 ετών. Για τις ηλικίες από 10μηνών – 3ετών 
πραγματοποιoύνται απογευματινά προγράμματα 

baby swimming, baby gym, baby yoga και 
μουσικοκινητικής με τη συμμετοχή γονέων. Για τις 

ηλικίες 3-12 ετών λειτουργούν  μίνι ποδοσφαίρο, 
μίνι μπάσκετ, μίνι τένις, μίνι βόλλεϋ, κολύμβηση, 

κηπουρική, cooking club και το φινλανδικό 
πρόγραμμα ARKKI (αρχιτεκτονική για παιδιά). Στο 

χώρο υπάρχει ποδηλατοδρόμος, παιδική χαρά, χώρος 
με ξύλινα παιχνίδια και διοργανώνονται δεξιώσεις, 

παιδικά πάρτυ, events και καλοκαιρινά camp. 

 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 
Sporty’s International School:  07:30-17:00 

Mini Sports Club Καθημερινές: 17:30-21:30, 
Σαββατοκύριακα 11:00-15:00 & 17:30-21:30

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
A: 16 Leofwros Poseidwnos str., Elliniko-Athens  T: +30 

210 898 6268   E: sportysinternationalschool@gmail.com  
W: www.sischool.gr

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ: 
Ελληνικό, Γλυφάδα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Καβούρι, 

Αργυρούπολη, Ηλιούπολη, Άλιμο, Καλαμάκι, Παλαιό 
Φάληρο, Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Μοσχάτο.

Το Sporty’s International 
School είναι ελληνοαγ-
γλικός βρεφονηπιακός 
σταθμός και νηπιαγωγείο, 
εμπνευσμένο από την 
παιδαγωγική προσέγγιση 
Reggio.
Σε έναν υπέροχο κήπο 
5.000μ, και σε πλήρως 
ανακαινισμένες, σύγχρο-
νες κτιριακές εγκατα-
στάσεις, εφαρμόζουμε το 
εκπαιδευτικό μας πρό-
γραμμα με σεβασμό στις 
ανάγκες και στις δυνατό-
τητες των παιδιών της 
προσχολικής ηλικίας. 

“The wider the range of possibilities we 
offer children, the more intense will be 
their motivations and the richer their 
experiences. We must widen the range of 
topics and goals, the types of situations 
we offer and their degree of structure, the 
kinds and combinations of resources and 
materials, and the possible interactions 
with things, peers, and adults.”

- Loris Malaguzzi
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Στο Sporty’s International School τα παιδιά ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρω τους μέσα από την 
εξερεύνηση και την έρευνα, αναπτύσσουν κριτική σκέψη, αναπτύσσονται συναισθηματικά 
και μαθαίνουν να συνεργάζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία project σ’  ένα δίγλωσσο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Οι παιδαγωγοί γίνονται ενεργοί παρατηρητές και διαμορφώνουν μαζί με τα παιδιά τον χώρο 
και τις δράσεις, αξιοποιώντας τα φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά, τα φωτεινά τραπέζια 
αισθητηριακών δραστηριοτήτων, τα εικαστικά μέσα και το εξωτερικό φυσικό περιβάλλον για 
να δημιουργήσουν μια μοναδική εμπειρία μάθησης και σχέσης. 

Πρωινό, μεσημεριανό και απογευματινό 
γεύμα  σύμφωνα με τις διατροφικές ανά-
γκες της παιδικής ηλικίας, από τον σεφ 
του Sporty.

Δυνατότητα ύπνου σε βρεφικές κούνιες 
και παιδικά κρεβάτια.

Παιδική γυμναστική σε αίθουσα baby gym 
και σε υπαίθρια γήπεδα Mini ποδοσφαί-
ρου, μπάσκετ, τένις, μουσικοκινητική, 
κολύμβηση στην πισίνα με την εποπτεία 
γυμνάστριας.

Σεμινάρια για γονείς

Μεταφορά με σχολικά λεωφορεία, με 
έμπειρους οδηγούς και συνοδούς.

Βοτανικός κήπος, λίμνη με χρυσόψαρα, 
κηπουρική στο περιβολλάκι με τα λαχα-
νικά και τα φρούτα, cooking club.

Η ενημέρωση από τις παιδαγωγούς είναι 
καθημερινή με έντυπο και φωτογραφι-
κό υλικό από το καθημερινό πρόγραμμα.

Ποδηλατόδρομος, υπαίθρια ξύλι-
να παιχνίδια αδρής κινητικότητας & 
ισορροπίας.
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• Δραστηριότητες και παιχνίδια γλώσσας, μαθη-
ματικών, φυσικών επιστημών και τεχνών στην 
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

• Οργανωμένες επισκέψεις σε επιλεγμένα προ-
γράμματα μουσείων, εκθέσεων, θεάτρων και 
πολιτιστικών δράσεων.

• Αθλητισμός και υπαίθριες δράσεις στο καθη-
μερινό πρόγραμμα.

• Κηπουρική, μαγειρική, θεατρικό παιχνίδι, 
messy play.

• Ευαισθητοποίηση και συμμετοχή σε κοινωφε-
λείς δράσεις, εκθέσεις, αθλητικές οργανώ-
σεις, πολιτιστικά δρώμενα κ.ά.

Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο αποτελεί τη συνέχεια της δημιουργικής εμπειρίας στον παιδικό σταθμό και 
τη γέφυρα μετάβασης για το Δημοτικό Σχολείο. 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ
Η ομάδα των παιδιών  μικρής ηλικίας πλαι-
σιώνεται από έμπειρες Ελληνίδες και Aγγλό-
φωνες παιδαγωγούς, γυμνάστρια, ψυχολόγο 
και παιδίατρο.
Η προσαρμογή των παιδίων στο νέο περιβαλ-
λον γινεται σταδιακά, αξιοποιώντας το παι-
χνίδι στο κήπο και τις δράσεις στο atelier του 
σχολείου. 
Στόχος μας είναι να δημιουργούμε το κατάλ-
ληλο διαδραστίκο περιβάλλον ώστε η περι-
έργεια, η κινητικότητα, ο πειραματισμός και 
η φαντασία που διακρίνει τα μικρά παιδιά να 
τα οδηγήσει φυσικά στη μέγιστη δυνατή ατο-
μική τους εξέλιξη.


