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Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,  

 

Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, οι επιθυμίες και η ανάγκη των παιδιών μας για άθληση και δημιουργική απασχόληση 

μάς οδήγησαν στη λειτουργία της «Ζώνης Δραστηριοτήτων» σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. 

Στόχος του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» είναι να βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει τις δεξιότητές του, να καλλιεργήσει τα  ταλέντα του και 

να το ευαισθητοποιήσει σε σύγχρονα θέματα. Γι’ αυτό, η «Ζώνη Δραστηριοτήτων» προσφέρει στους μαθητές ποικιλία 

προγραμμάτων, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στα αθλητικά, καλλιτεχνικά, επιστημονικά και περιβαλλοντικά τους 

ενδιαφέροντα.  

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι παρέχεται καθημερινά η δυνατότητα στους μαθητές για ουσιαστική και αποτελεσματική 

προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας, σε ολιγομελή τμήματα μελέτης, έτσι ώστε να ολοκληρώνουν τα καθήκοντά 

τους στο σχολείο. Η ζώνη μελέτης στο Σχολείο μας εξασφαλίζει περισσότερο χρόνο για παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση. 

Η «Ζώνη Δραστηριοτήτων» λειτουργεί καθημερινά και προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, διασφαλίζοντας: 

 Καταρτισμένους και έμπειρους εκπαιδευτές με ειδίκευση στον τομέα τους. 

 Άρτιες εγκαταστάσεις κλειστού και ανοιχτού χώρου, βοηθητικές αίθουσες για εκγύμναση, διδασκαλία κανονισμών και 

προβολή εκπαιδευτικών βίντεο, αίθουσες διδασκαλίας. 

 Λειτουργία από την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς και λήξη την τελευταία ημέρα λειτουργίας του σχολείου. 

 Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, επιδείξεις, φεστιβάλ, πρωταθλήματα, διαγωνισμούς, εντός και εκτός του Κολεγίου. 

 Ασφάλεια ατυχήματος και άμεση νοσηλευτική περίθαλψη. 

 Δυνατότητα σίτισης από το κυλικείο του σχολείου, το οποίο ετοιμάζει ειδικό υγιεινό μενού. 

 Επιστροφή των μαθητών με σχολικά λεωφορεία. 

 

Ωράριο της «Ζώνης Δραστηριοτήτων»: 

 Όμιλοι δραστηριοτήτων (2 διδακτικές ώρες): 15:00 – 16:30 (αναχώρηση 2
ου

 δρομολογίου) 

 Μελέτη 1
η
 ώρα: 15:00 – 15:45 (παραλαβή μαθητών από τους γονείς/κηδεμόνες) 

 Μελέτη 2
η
 ώρα: 15:45 – 16:30 (αναχώρηση 2

ου
 δρομολογίου) 

 

Για τη σχολική χρονιά 2018-2019 θα λειτουργήσουν οι παρακάτω όμιλοι: 

ΔΕΥΤΕΡΑ: Μοντέρνος χορός / STEAM / Taekwon-Do / Τένις / Ποδηλασία / Μελέτη 

ΤΡΙΤΗ: Ενόργανη – Ρυθμική / Ρητορική & Αντιλογία / Στίβος /  Ρομποτική EV3 MindStorm / Judo/  Μελέτη 

ΤΕΤΑΡΤΗ: Εικαστικά / Μπάσκετ / Βόλεϊ / Taekwon-Do /Ορχήστρα – Χορωδία / Μελέτη 

ΠΕΜΠΤΗ: Θεατρική ομάδα / «Μαθητές του σήμερα… προσωπικότητες του αύριο» / Τένις / Ποδόσφαιρο /  Μπαλέτο/ Μελέτη 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Σκάκι/ Λέσχη Ανάγνωσης / Στίβος / Ποδηλασία / Μελέτη 

 Οι όμιλοι ορειβασίας και χιονοδρομίας του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» οργανώνουν ημερήσιες εξορμήσεις κατά τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς, για τις οποίες μοιράζεται σχετικό έντυπο. 

 Οι μαθητές εντάσσονται στην Ορχήστρα και στη Χορωδία, ύστερα από επιλογή των αντίστοιχων εκπαιδευτών. 

 Τα μαθήματα πιάνου γίνονται μία φορά την εβδομάδα σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα (15:00-15:45 ή 15:45-16:30),κατόπιν 
συνεννόησης.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει ένας όμιλος είναι να συμπληρώνεται ο καθορισμένος από το σχολείο 

αριθμός μαθητών. Αν ο αριθμός των μαθητών που συγκεντρώνονται υπερβαίνει τον καθορισμένο από το σχολείο, τότε οι μαθητές 

θα επιλέγουν κάποιον άλλο όμιλο της προτίμησής τους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. 

Τμήματα Μελέτης: 8 – 12 μαθητές ανά τμήμα 

Όμιλος Ρομποτικής & STEAM : 8 –10 μαθητές  

Λοιποί Όμιλοι: 10-15 μαθητές ανά όμιλο 
 

 



Ιδιωτικό Δημοτικό «ΔΕΛΑΣΑΛ» 

 

Ετήσιο Κόστος «Ζώνης Δραστηριοτήτων»: 

Κόστος ανά Όμιλο: 220€ 

Κόστος Μελέτης: 75€ ανά ώρα (για ολόκληρη τη σχολική χρονιά) 

Λέσχη Ανάγνωσης & Σκάκι: 150€ 

Όμιλος Ποδηλασίας, Taekwon-Do & Στίβου: 290€ (2 φορές εβδομαδιαίως από τις 14:45 έως τις 15:45) 

Όμιλος Ρομποτικής EV3 Mindstorm: 330€ 

«Μαθητές του σήμερα… προσωπικότητες του αύριο»: 400€ 

Όμιλος Σκι: 60€ για την κάθε εξόρμηση ή 330€ για την προσφορά των 6  εξορμήσεων 

Μαθήματα Πιάνου: 700€ για ολόκληρη τη σχολική χρονιά ( Μία διδακτική ώρα εβδομαδιαίως )  

 

Παρακαλούνται οι Γονείς/Κηδεμόνες, που επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στη «Ζώνη 

Δραστηριοτήτων», να καταθέσουν τη Δήλωση Συμμετοχής στη Γραμματεία του Δημοτικού, προκαταβάλλοντας το 

ποσό των 150 €, έως την Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019. Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο αριθμός συμμετεχόντων 

σε κάποιον όμιλο, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Μετά το τέλος του 1
ου

 τριμήνου, δεν επιστρέφονται χρήματα 

από ενδεχόμενη αποχώρηση, αλλά μπορούν οι μαθητές να ενταχθούν σε άλλον όμιλο, εφόσον υπάρχει 

διαθεσιμότητα. 
 

 

Η παρούσα δήλωση δεν κατοχυρώνει τη θέση του συμμετέχοντα στον όμιλο. Ο συμμετέχων θα ενταχθεί στο πρόγραμμα μετά την κατάθεση της 
προκαταβολής για τη ζώνη δραστηριοτήτων. 

 

Ο/Η ________________________________________________________________, γονέας/κηδεμόνας του/της 

μαθητή/τριας _________________________________________________________ της ____ τάξης του Δημοτικού του 

Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», 

δ  η  λ  ώ  ν  ω 
ότι έχω λάβει γνώση της παραπάνω επιστολής και επιθυμώ να παρακολουθήσει το παιδί μου τις παρακάτω 
προαιρετικές απογευματινές δραστηριότητες: 

 

 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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 Μοντέρνος χορός  Ενόργανη – Ρυθμική   Εικαστικά  Θεατρική ομάδα  Σκάκι  

  STEAM  Ρητορική & Αντιλογία  Μπάσκετ 
 «Μαθητές του σήμερα… 
προσωπικότητες του αύριο » 

 Λέσχη Ανάγνωσης 

 Taekwon-Do  Στίβος  Βόλεϊ  Τένις Στίβος 

 Τένις  Ρομποτική EV3 MindStorm Taekwon-Do  Ποδόσφαιρο Ποδηλασία 

 Ποδηλασία  Judo Ορχήστρα- Χορωδία  Μπαλέτο  

*Αν επιλεγούν οι όμιλοι του Taekwon- Do, της Ποδηλασίας  ή του Στίβου, τότε στις 15:45, θα πρέπει να γίνεται η παραλαβή των μαθητών από τους 

Γονείς/Κηδεμόνες.  

 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

1η ώρα 
(15:00 – 15:45 ) 

 Μελέτη  Μελέτη  Μελέτη  Μελέτη  Μελέτη 

2η ώρα 
(15:45 – 16:30 ) 

 Μελέτη  Μελέτη  Μελέτη  Μελέτη  Μελέτη 

*Αν επιλεγεί μόνο η πρώτη ώρα μελέτης, τότε στις 15:45 θα πρέπει να γίνεται η παραλαβή των μαθητών από τους γονείς/κηδεμόνες. 
 

Θεσσαλονίκη,              /         / 2019 

Ο/ Η Δηλών/ούσα 

      ________________________   

Υπογραφή Γονέα ή Κηδεμόνα 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ E΄ & ΣΤ΄ ΤΑΞΕΩΝ 


