ST. NICHOLAS GREEK SCHOOL
ANN ARBOR, MICHIGAN
Joanna P. Ioannou, Teacher/Principal
http://greekschool.stnickaa.org/

2018-19 GREEK SCHOOL PROGRAM
REGISTRATION: The Greek School Registration Form for Grades 1-6 is available at the Greek

School website above and at the Church office. Complete registration instructions are printed on
the Registration Form. Parents of students who will be attending Greek School for the first time
this year should contact the Principal/Teacher immediately. For registration for the Kindergarten
or Adults classes please contact the Principal/Teacher as shown below.
GRADES: Our St. Nicholas Greek School offers Greek language classes for students in Grades

1-6, and if there is enough interest, to K students and Adults. All classes teach Greek language
skills as well as Greek history and culture, to students whose first language is English or Greek.
All classes meet once a week for two teaching hours.
SCHEDULE: Classes start on Monday, September 17 and are held Monday–Thursday, 4:45–6:15

or 6:30–8:00 PM following the weekly schedule below.
ORIENTATION: Every day during the first week of school, September 17-20, there will be 20-

minute Orientation sessions from 6:10 to 6:30, between classes. Parents should attend the
Orientation session on the day they bring their student to class. At Orientation our Greek School
families will be introduced to the Greek School schedule, curriculum, and expectations for each
level. The goal is for parents to be informed and be active participants and supporters of our
Greek School through the PTA from the beginning of the school year. Parental involvement is
the key towards student learning and success, and for making Greek School a positive and
rewarding experience.
CONTACT: If you have any questions please e-mail the Principal/Teacher jioannou@gmail.com

or call her at home at 996-0481.

2018 – 2019 Weekly Class Schedule
Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Saturday

4:45-6:15

K (1)

1st Grade (2)

2nd Grade

3rd Grade

6:30-8:00

Adults(3)

4th Grade

6th Grade

5th Grade

3:00–5:00
Special
Classes (4)

(1)

K (Kindergarten): Five year olds (class may be offered if there is enough interest)
Grade-1st: Six year olds
(3)
Adults: Beginners (class may be offered if there is enough interest)
(4)
All children: Greek School offers additional religious and cultural classes from 3:00 to
5:00 on certain Saturdays during the school year. Students also learn and practice
traditional Greek dances, songs, and poems. Greek School Special Programs are
presented to the parish on Sundays. Please refer to the 2018-19 Greek School Calendar
for dates and details.
(2)
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ANN ARBOR, MICHIGAN
Ιωάννα Ιωάννου, Δασκάλα/Διευθύντρια
http://greekschool.stnickaa.org/

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018-19
η

η

ΕΓΓΡΑΦΗ: Το Έντυπο Εγγραφής στο Ελληνικό Σχολείο για τις Τάξεις 1 – 6 , μαζί με

λεπτομερείς οδηγίες, βρίσκεται στην πιο πάνω ιστοσελίδα του σχολείου και στο γραφείο της
Κοινότητας. Οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφή στην Προδημοτική, ή την τάξη για Ενήλικες, όπως
και οι γονείς που θα φέρουν το παιδί τους στο Ελληνικό Σχολείο για πρώτη φορά
παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Διευθύντρια το συντομότερο.
ΤΑΞΕΙΣ: Το Ελληνικό Σχολείο διδάσκει την Ελληνική γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό σε

Ελληνόφωνους και Αγγλόφωνους μαθητές στις Τάξεις 1η – 6η, και αν υπάρχει ενδιαφέρον, στην
Προδημοτική και σε Ενήλικες. Τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γίνονται μια φορά την εβδομάδα
για δύο ώρες διδασκαλίας.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Το Ελληνικό Σχολείο αρχίζει την Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου και λειτουργεί από

Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, 4:45-6:15 και 6:30-8:00, βάσει του πιο κάτω προγράμματος.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η Παρουσίαση του Προγράμματος του Ελληνικού Σχολείου θα

γίνεται καθημερινά μεταξύ 6:10 - 6:30, στο ενδιάμεσο των τάξεων, την πρώτη εβδομάδα της
σχολικής χρονιάς, 17 - 20 Σεπτεμβρίου. Στην Παρουσίαση θα γίνεται γενική επισκόπηση του
προγράμματος και του εκπαιδευτικού περιεχομένου και των προσδοκιών για τους μαθητές κάθε
επιπέδου και η ενημέρωση των γονέων. Επίσης, σκοπός της Παρουσίασης είναι να δοθεί η
ευκαιρία σε όλους τους γονείς του Ελληνικού Σχολείου να κατατοπιστούν και να συμμετέχουν
ενεργά στην υποστήριξη του σχολείου μέσω του Συλλόγου Γονέων από την αρχή της σχολικής
χρονιάς. Η επιτυχία του Ελληνικού Σχολείου στο να διδάξει και να διαφωτίσει τα παιδιά
στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή όλης της οικογένειας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Γι τυχόν ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τη Διευθύντρια / Δασκάλα στην

ηλεκτρονική διεύθυνση jioannou@gmail.com ή στο τηλέφωνο 734-996-0481.

2018-2019 Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα
Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Σάββατο

4:45-6:15

Προδημοτική (1)

1η Τάξη (2)

2α Τάξη

3η Τάξη

6:30-8:00

Ενήλικες (3)

4η Τάξη

6η Τάξη

5η Τάξη

3:00–5:00
Ειδικά
Μαθήματα(4)

(1)

Προδημοτική Τάξη: Πέντε χρονών (αν υπάρξει αρκετό ενδιαφέρον)
1η Τάξη: Έξι χρονών
(3)
Ενήλικες: Αρχάριοι (αν υπάρξει αρκετό ενδιαφέρον).
(4)
Όλοι οι μαθητές: Το Ελληνικό Σχολείο προσφέρει επιπρόσθετα μαθήματα τα Σάββατα,
3:00 -5:00, όπως χρειάζεται κατά τη διάρκεια της χρονιάς, με αντικείμενα από τα θρησκευτικά,
πολιτισμό, χορούς, τραγούδια και ποιήματα. Τα Προγράμματα του Ελληνικού Σχολείου για τις
θρησκευτικές και εθνικές γιορτές παρουσιάζονται στην κοινότητα τις Κυριακές σύμφωνα με το
Ημερολόγιο του Ελληνικού Σχολείου για το 2017-18.
.
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