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Vacances d’ été στο Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» – 2019 

 

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

 

Το πρόγραμμα καλοκαιρινών διακοπών Vacances d’ été είναι ένα οργανωμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για 
τους καλοκαιρινούς μήνες, που έχει ως στόχο τα παιδιά να ψυχαγωγηθούν δημιουργικά, να  αθληθούν, να 
εκπαιδευτούν στις νέες τεχνολογίες και στη Ρομποτική, να έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό, να εκφραστούν 
μέσα από τις τέχνες και να διασκεδάσουν, απολαμβάνοντας καθημερινά ατελείωτο παιχνίδι και πολλές εκδρομές. 

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα: 

Οι 3 άξονες του καλοκαιρινού προγράμματος του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» περιλαμβάνουν: α) Αθλητισμό, β) 
Επιστήμες και Ρομποτική και γ) Τέχνες και Πολιτισμό. Στοιχεία που το Κολέγιο αναδεικνύει μέσα από τα 
εκπαιδευτικά του προγράμματα έχοντας συγκριτικό πλεονέκτημα, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε 
εγκαταστάσεις, για να τα υποστηρίξει. Παιδαγωγοί, προπονητές, εικαστικοί και θεατρολόγοι συντονίζουν και 
λειτουργούν το πρόγραμμα, σε γήπεδα και χώρους του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», που περιλαμβάνουν: αίθουσα 
θεάτρου, αίθουσα εικαστικών, αίθουσα ρομποτικής, εργαστήριο Φυσικής, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ανοιχτό 
γήπεδο ποδοσφαίρου και τένις, κλειστό γήπεδο μπάσκετ, αίθουσα χορού, αίθουσα ενόργανης γυμναστικής, κ.ά. 

Το καλοκαιρινό πρόγραμμα διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία των συμμετεχόντων: 

Νηπιαγωγείο:  

Τo θέμα του φετινού καλοκαιριού για τους μαθητές της προσχολικής ηλικίας (5 έως 6 ετών) θα είναι η «Οδύσσεια» 

του Ομήρου. Οι λιλιπούτιοι μαθητές θα μάθουν για το σπουδαίο ταξίδι του Οδυσσέα από την  Τροία στην Ιθάκη, 

τους σταθμούς και τις περιπέτειές του. Θα εξοικειωθούν με τη χρήση του χάρτη, γνωρίζοντας τα μέρη που ταξίδεψε 

ο ήρωάς μας και εντοπίζοντάς τα σε επιτραπέζιο παιχνίδι, θα διακρίνουν τα καιρικά φαινόμενα που αντιμετώπισε 

(ανέμους, κεραυνούς, ρουφήχτρες), θα φτιάξουν στο καλλιτεχνικό εργαστήρι τη δική τους σχεδία και τα δικά τους 

σπαθιά και θα εκφραστούν δημιουργικά μέσα από το θεατρικό παιχνίδι. Το καλοκαίρι αυτό, το «ΔΕΛΑΣΑΛ» θα 

γεμίσει με τις μοναδικές περιπέτειες του Οδυσσέα και τα εξαιρετικά διδάγματα που θα μας δώσουν. 

Ολοκληρώνοντας το ταξίδι μας, τα παιδιά μέσα από τη Ρομποτική, τις Επιστήμες, το Θέατρο, τα Εικαστικά, τη 

Μουσική και τις Αθλητικές δραστηριότητες, θα έχουν γεμίσει τις βαλίτσες τους με φαντασία, δημιουργικότητα, 

μαγεία, άφθονο γέλιο και μοναδικές εμπειρίες! Στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου περιλαμβάνεται και η 

καθημερινή σίτιση των μαθητών με πρωινό, δεκατιανό και μεσημεριανό γεύμα. 

Δημοτικό σχολείο: 

Οι μαθητές του Δημοτικού σχολείου (6 έως 12 ετών) που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα των “Vacances d’ 

été” θα απασχοληθούν  με δραστηριότητες, όπως: 

 Θέατρο, μουσική, τραγούδι, εικαστικά με θεματικές κατασκευές, ζωγραφική, Ξένες γλώσσες. 

 Ομαδικά Αθλήματα (μπάσκετ, ποδόσφαιρο, hockey, κ.ά. ), ατομικά αθλήματα (ενόργανη γυμναστική, 
τένις κ.ά.), xορό (zumba, yoga, hip-hop), παιχνίδια δράσης, κολύμβηση. 

 Ρομποτική, πειράματα φυσικής, STEΑM, πρώτες βοήθειες, ΚΑΡΠΑ, ναυαγοσωστική. 

 Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εξορμήσεις. 



ΚΟΛΕΓΙΟ «ΔΕΛΑΣΑΛ» 

 

 
Χρήσιμες Πληροφορίες: 

Το πρόγραμμα Vacances d’ été  λειτουργεί για 3 εβδομάδες μετά τη λήξη του σχολείου, Δευτέρα με 

Παρασκευή, από τις 18 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου, καθώς και 2 εβδομάδες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, 

από τις 26 Αυγούστου έως τις 6  Σεπτεμβρίου (Vacances d’ été ΙΙ). 

Ωράριο λειτουργίας: 07:30 το πρωί έως τις 15:30 το μεσημέρι.  

Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς με σχολικά λεωφορεία. 

Πληροφορίες-Εγγραφές στα τηλ.: 2310 675 020 & 2310 673 252, εσωτ. 40 για το Νηπιαγωγείο  και 25 για το Δημοτικό 
και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις preschool@delasalle.gr και elementary@delasalle.gr.                 

              

 

                         Με εκτίμηση                                                                     

Από τη Διεύθυνση του Δημοτικού  

             και του Νηπιαγωγείου 
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