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ZΩΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΟΜΙΛΟΙ) Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ 2017-2018 

(ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 15/06/2017)  
 

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 2017-2018 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

Ρομποτική Power Dance Club 
 

Χορωδία *  
Ορχήστρα*                                                       

Fight Club Ποδόσφαιρο Αγοριών*  
Βόλεϊ Κοριτσιών*  
 

IELTS     Μπάσκετ Αγοριών* Ποδόσφαιρο 
Κοριτσιών* 

Ρητορική 
Αντιλογία 
 

Όμιλος 
Διαμεσολάβησης  
 

Ενισχυτική Lower                                           Μοντέρνος Χορός Προετοιμασία 
Γαλλικών Πτυχίων  

Ενισχυτική 
Lower 

Ραδιοφωνική 
Ομάδα/Web Radio 
 

Ενισχυτική 
Διδασκαλία 
Βασικών 
Μαθημάτων 
 

Ενισχυτική 
Διδασκαλία  
Βασικών 
Μαθημάτων 
 

Προετοιμασία 
Διαγωνισμών 

Ενισχυτική 
Διδασκαλία 
Βασικών 
Μαθημάτων 
 

Harvard Model 
Congress (en)     
             

Proficiency  Επιχειρηματικότητα Proficiency  Proficiency  Modèle des  
Nations Unies (fr)    
                                

                    Θεατρική Ομάδα II  
       

 
 
 
 



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

 

 
 

 Αναλυτική περιγραφή κάθε ομίλου στο http://www.delasalle.gr/index.php/modules-menu/clubs 

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

 Οι Όμιλοι Σκι και Ορειβασίας θα γίνονται, όπως κάθε χρόνο, σε συγκεκριμένα Σαββατοκύριακα. 

 Ο Όμιλος HMC θα λειτουργεί την Παρασκευή στις 15:00′-16:30′ για τους μαθητές που έχουν επιλεγεί 
μετά τις συνεντεύξεις του Αυγούστου 2017. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

 

 Προαπαιτούμενο για τη λειτουργία ενός ομίλου είναι ο ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχής μαθητών. 
Εάν οι συμμετοχές υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό ή δεν είναι επαρκείς, ο όμιλος αυτός δεν θα 
λειτουργήσει. Οι μαθητές 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 δημιουργηθεί και άλλος 
όμιλος (πλην των ήδη προαναφερθέντων) εάν εκδηλωθεί ενδιαφέρον και ικανός αριθμός μαθητών. 

 Μπορεί, επίσης, σε συνεργασία πάντα με τον Υπεύθυνο καθηγητή της Ζώνης Δραστηριοτήτων, να 
ξεκινήσει κάποιο νέο ολιγάριθμο τμήμα (π.χ. προετοιμασίας σε διαγωνισμούς ή ενισχυτικής ξένης 
γλώσσας). 

 Για τη σωστή λειτουργία και διευκόλυνση των μαθητών μας, υπάρχει η πιθανότητα αλλαγής ημέρας 
στο πρόγραμμα κάποιου ομίλου. 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ   
 
 ΑΝΑ ΟΜΙΛΟ                              :  200 € 

 ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ           :  370 €   

 ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ  :  100 €  /  1 φορά ανά 15 μέρες   
 
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΙ ΟΜΙΛΟΙ : 
 
 PROFICIENCY                                             :  1.100 €   /  3 φορές την εβδομάδα (6 ώρες) 

 LOWER                                                        :      740 €   /  2 φορές την εβδομάδα ( 4 ώρες) 

 HARVARD MODEL CONGRESS               :      600 €       (ύστερα από συνέντευξη)  

 MODEL UNITED NATIONS (MUN)         :      250 € 

 CONSEIL DES JEUNES CITOYENS (CJC)  :         80 €  /  6 εβδομάδες  
 

Το κόστος των παρακάτω προγραμμάτων διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων: 
 
 Ενισχυτική διδασκαλία βασικών μαθημάτων 
 Προετοιμασία Διαγωνισμών 
 Προετοιμασία Πτυχίων Γαλλικών DELF, DALF, SORBONNE 
 Ειδικό Μάθημα (Αγγλικά – Γαλλικά) για μαθητές/τριες Γ’ Λυκείου: Φεβρουάριος - Απρίλιος 2018  
 IELTS για μαθητές/τριες Β’ & Γ’ Λυκείου: Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2017 / Ιανουάριος - Μάιος 2018 
 

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

παρακαλούνται να καταθέσουν τη Δήλωση Συμμετοχής και να προκαταβάλουν το ποσό των 50 €, μέχρι την 

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017, στο Λογιστήριο. Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο αριθμός συμμετεχόντων σε 

κάποιον όμιλο, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

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

Δραστηριοτήτων, κ. Γ. Ντιγκμπασάνη : τηλ. 2310  673252  (εσ.18)  -  e-mail :  oae@delasalle.gr  

 

 

 

http://www.delasalle.gr/index.php/modules-menu/clubs
mailto:oae@delasalle.gr


Γραφείο Ζώνης Δραστηριοτήτων Γυμνασίου– Λυκείου  
& 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: 

 

Ο Μ Ι Λ Ο Ι 

Θεατρική Ομάδα ΙΙ  Ενισχυτική Lower                                            

Ρομποτική  Proficiency  

Ορχήστρα  Harvard Model Congress (en)                  

Χορωδία  IELTS      

Ραδιοφωνική Ομάδα  Προετοιμασία Πτυχίων Γαλλικών  

Μοντέρνος Χορός   Modèle des Nations Unies (fr)  

Μπάσκετ Αγοριών  Επιχειρηματικότητα  

Ποδόσφαιρο Αγοριών  Προετοιμασία Διαγωνισμών  

Ποδόσφαιρο Κοριτσιών  Ενισχυτική Διδασκαλία  

Βόλεϊ Κοριτσιών  Ρητορική - Αντιλογία  

Power Dance Club  Όμιλος Διαμεσολάβησης  

Fight Club    

 

 
Θεσσαλονίκη,  ..........  / ….…..  /  2017 

 

Ο/ Η Δηλών/ούσα  

 

 

  Υπογραφή Γονέα ή Κηδεμόνα  

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 


