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ZΩΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΟΜΙΛΟΙ) Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ 2019-2020 
 

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα και οι επιθυμίες των μαθητών μάς οδήγησαν στη δημιουργία της 
Ζώνης Δραστηριοτήτων στο Κολέγιό μας. 

Στόχος του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» είναι να βοηθήσει τον μαθητή να αναπτύξει τις δεξιότητές του, να 
καλλιεργήσει τα ταλέντα του και να τον ευαισθητοποιήσει σε σύγχρονα θέματα. Γι’ αυτό, η Ζώνη 
Δραστηριοτήτων προσφέρει στους μαθητές ποικιλία προγραμμάτων, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στα 
αθλητικά, καλλιτεχνικά, επιστημονικά και πολιτιστικά τους ενδιαφέροντα. Παράλληλα, για όσους επιθυμούν, η 
Ζώνη Δραστηριοτήτων προσφέρει προετοιμασία για τη συμμετοχή των μαθητών σε Πανελλήνιους και Διεθνείς 
διαγωνισμούς και σε εξετάσεις για την απόκτηση ανώτερων ξενόγλωσσων πτυχίων, καθώς και Ενισχυτική 
διδασκαλία βασικών μαθημάτων για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών.  
 
Η Ζώνη Δραστηριοτήτων λειτουργεί από Δευτέρα έως Πέμπτη, από 15.00΄ έως 16.30΄ και την Παρασκευή 
από 13.30΄ έως  14.45΄,  προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και διασφαλίζοντας: 
   Καταρτισμένους και έμπειρους εκπαιδευτές με ειδίκευση στον  τομέα τους. 
   Βοήθεια στα βασικά μαθήματα των επόμενων ημερών από τους εκπαιδευτικούς του Κολεγίου. 
   Άρτιες εγκαταστάσεις κλειστού και ανοιχτού χώρου, βοηθητικές αίθουσες για εκγύμναση, αίθουσες    

  διδασκαλίας. 
   Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και επιδείξεις 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. 

 

ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Ρομποτική Ενόργανη 
Χορωδία* 

Ορχήστρα* 
Conseil des Jeunes 

Citoyens (fr)*  

Modèle Francophone 
Grenoblois des 

Nations Unies (fr) 

Μαγειρική 
Model United 
Nations (en) 

Club de Lecture (fr) Ρητορική - Αντιλογία 
Harvard Model  
Congress (en) 

Προετοιμασία  
Αγγλικών Πτυχίων 

Προετοιμασία 
Γαλλικών Πτυχίων 

Προετοιμασία  
Αγγλικών Πτυχίων 

Προετοιμασία 
Αγγλικών Πτυχίων 

Προετοιμασία  
Γαλλικών Πτυχίων 

Ενισχυτική Διδασκαλία 
Βασικών Μαθημάτων 

 

Προετοιμασία 
Διαγωνισμών 

Debate Club (en) 
Προετοιμασία 
Διαγωνισμών 

Αγγλόφωνο 
Θεατρικό  

Ελληνόφωνο Θεατρικό  
Spelling Bee Club 

(en) 
Όμιλος  

Καλών Τεχνών 
Ραδιοφωνική 

Ομάδα/Web Radio 
Ποδόσφαιρο Αγοριών 

Scientific Computing 
with “Julia” 

Όμιλος 
Διαμεσολάβησης 

Προσομοίωση 
Επιτροπών ΟΗΕ 

Προετοιμασία 
Γαλλικών Πτυχίων 

Βόλεϊ Κοριτσιών 

Μοντέρνος Χορός Μπάσκετ Αγοριών 
Ποδόσφαιρο 

Κοριτσιών 
Application 

Development/Python 
Λέσχη Ανάγνωσης 

 

 Αναλυτική περιγραφή κάθε ομίλου στο http://www.gymlyk.delasalle.gr/2015/09/clubs.html  

 Όσες δραστηριότητες έχουν (*) είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες θα επιλέγονται από τους εκπαιδευτές.  

 Οι Όμιλοι Σκι και Ορειβασίας θα γίνονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες οι οποίες θα προγραμματίζονται 
από το σχολείο. 

 

http://www.gymlyk.delasalle.gr/2015/09/clubs.html


Γραφείο Ζώνης Δραστηριοτήτων Γυμνασίου– Λυκείου & Σχολής Γονέων (Classe Oxygène) 
& Σχολής Γονέων (Classes Oxygène) 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  

 Για τη διευκόλυνση των μαθητών, υπάρχει η πιθανότητα αλλαγής στην ημέρα λειτουργίας κάποιου 
ομίλου. Το πρόγραμμα που προτείνεται στην προηγούμενη σελίδα είναι ενδεικτικό. Φροντίστε να 
δηλώσετε την επιθυμία σας – χωρίς κάποια οικονομική υποχρέωση - και στην πορεία θα ενημερωθείτε αν 
θα γίνει κάποιος όμιλος και ποια ημέρα. 

 Προαπαιτούμενο για τη λειτουργία ενός ομίλου είναι ο ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχής μαθητών. Οι 
μαθητές που έχουν επιλέξει κάποιο όμιλο, που τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί, θα έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέξουν άλλο όμιλο της προτίμησής τους, εφόσον βέβαια υπάρχουν κενές θέσεις. 

 Στην πορεία και μέχρι την έναρξη της Ζώνης Δραστηριοτήτων, μπορεί να δημιουργηθούν και άλλοι όμιλοι 
(πλην των ήδη προαναφερθέντων) εάν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από ικανό αριθμό μαθητών. 

 Μπορεί, επίσης, σε συνεργασία πάντα με τον Υπεύθυνο της Ζώνης Δραστηριοτήτων, να ξεκινήσει κάποιο νέο 
ολιγάριθμο τμήμα (π.χ. προετοιμασίας σε διαγωνισμούς ή ενισχυτικής ξένης γλώσσας). Το κόστος των 
προγραμμάτων αυτών διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων και τον αριθμό των ωρών 
που θα γίνουν. 

 Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε κάποιο όμιλο και μετά την έναρξή του. 
 
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ   
 
 ΑΝΑ ΟΜΙΛΟ    :  200 € 

 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ   :  300 € 

 “JULIA” & “PYTHON”  :  300 € 

 ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ  :  370 € 

 ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ  :  100 €  /  1 φορά ανά 15 μέρες 

 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  :  100 €  /  1 φορά ανά 15 μέρες 
 
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΙ ΟΜΙΛΟΙ : 
 
 HARVARD MODEL CONGRESS (en)              :      600 €       (ύστερα από συνέντευξη)  

 MFGNU (fr)                                          :      300 € 

 SPELLING BEE CLUB (en)       :      100 €  /  1 φορά ανά 15 μέρες 

 CLUB DE LECTURE (fr)                      :      100 €  /  1 φορά ανά 15 μέρες 
 

Το κόστος των παρακάτω προγραμμάτων διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων και τον 
αριθμό των ωρών που θα γίνουν: 
 
 Προσομοίωση Επιτροπών ΟΗΕ 
 Αγγλικό MUN 
 Ανώτατα Πτυχία Αγγλικών - Γαλλικών                  
 Ενισχυτική διδασκαλία βασικών μαθημάτων  
 Προετοιμασία Διαγωνισμών 
 Ειδικό Μάθημα (Αγγλικά – Γαλλικά) για μαθητές/τριες Γ’ Λυκείου 
 

Οι Γονείς και Κηδεμόνες, που επιθυμούν τη συμμετοχή των παιδιών τους στη Ζώνη Δραστηριοτήτων, 

παρακαλούνται να καταθέσουν τη Δήλωση Συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019, στο 

Λογιστήριο. Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο αριθμός συμμετεχόντων σε κάποιον όμιλο, θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας. 

Δεν είναι απαραίτητη κάποια προκαταβολή γιατί υπάρχει περίπτωση να μη δημιουργηθεί ο όμιλος που έχετε 

δηλώσει. Μετά τη συγκέντρωση όλων των δηλώσεων θα ανακοινωθεί ποιοι όμιλοι θα λειτουργήσουν καθώς 

και το συνολικό κόστος. 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο της Ζώνης 

Δραστηριοτήτων, κ. Γ. Ντιγκμπασάνη : τηλ. 2310  673252  (εσ.17)  -  e-mail :  gntigkmpasanis@delasalle.gr   

mailto:gntigkmpasanis@delasalle.gr


Γραφείο Ζώνης Δραστηριοτήτων Γυμνασίου– Λυκείου & Σχολής Γονέων (Classe Oxygène) 
& Σχολής Γονέων (Classes Oxygène) 

 

 

 

Ο/Η …………………………………………………………………………………………………………………………….., γονέας/κηδεμόνας 

του/της μαθητή/τριας ……………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 

της  ……….…  τάξης  του   ………………………………………  (Γυμνασίου/Λυκείου) «ΔΕΛΑΣΑΛ», 

δ η λ ώ ν ω 
 

ότι έχω λάβει γνώση της παραπάνω επιστολής και επιθυμώ να παρακολουθήσει το παιδί μου τις 

παρακάτω δραστηριότητες: 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ /ΑΘΛΗΤΙΚΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Αγγλόφωνο Θεατρικό  Ανώτατα Πτυχία Γαλλικών / Αγγλικών                                             

Βόλεϊ Κοριτσιών  Ειδικό Μάθημα - Αγγλικά / Γαλλικά  

Ελληνόφωνο Θεατρικό   Ενισχυτική Διδασκαλία Βασικών Μαθημάτων  

Μαγειρική  Ενισχυτική Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών  

Μοντέρνος Χορός  Προετοιμασία Διαγωνισμών  

Μπάσκετ Αγοριών  Προσομοίωση Επιτροπών ΟΗΕ  

Όμιλος Διαμεσολάβησης  Ρητορική - Αντιλογία  

Όμιλος Καλών Τεχνών  Ρομποτική  

Ορχήστρα  Conseil des Jeunes Citoyens (fr)  

Ποδόσφαιρο Αγοριών  Harvard Model Congress (en)                  

Ποδόσφαιρο Κοριτσιών  
Modèle Francophone Grenoblois des 

Nations Unies (fr) 
 

Ραδιοφωνική Ομάδα  Model United Nations (en)  

Χορωδία   Spelling Bee Club (en)  

Λέσχη Ανάγνωσης  Scientific Computing with “Julia”  

Club de Lecture (fr)  Application Development with “Python”  

 
Θεσσαλονίκη,  ..........  / ….…..  /  2019 

 

Ο/ Η Δηλών/ούσα  

 

 

  Υπογραφή Γονέα ή Κηδεμόνα   

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 


