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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Vacances d’ été 2018 

 

Οι 3 άξονες του καλοκαιρινού προγράμματος του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» περιλαμβάνουν: α) Αθλητισμό, β) 

Επιστήμες - Ρομποτική και γ) 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 πραγματοποιούν 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:  

Τα θέματα του φετινού καλοκαιριού για τους μαθητές της προσχολικής ηλικίας (5 έως 6 ετών) θα 

είναι: «Λιλιπούπολη», «Φρουτοπία» και «Αισώπου Μύθοι». Οι λιλιπούτιοι μαθητές θα γνωρίσουν μέσα από 

τους ήρωες της «Φρουτοπίας» την υγιεινή διατροφή. Το καλοκαίρι αυτό, το «ΔΕΛΑΣΑΛ» θα γεμίσει με τους 

μοναδικούς ήρωες του Αισώπου 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. 

 Κατασκηνωτική εβδομάδα για τους μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων. 

 


