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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Αγαπητοί γονείς, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι  για άλλη μια χρονιά στο Εκπαιδευτήριο  “TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ” θα
λειτουργήσει το Καλοκαιρινό Σχολείο. Το θερινό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και
παιδιά που ολοκλήρωσαν το νήπιο και είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσφέρει αθλητικές, καλλιτεχνικές
και  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες,  χωρίς  να  παραβλέπει  και  την  ανάγκη  των  παιδιών  για  ελεύθερο
παιχνίδι και χαλάρωση.

Το Καλοκαιρινό Σχολείο θα λειτουργήσει από τις 21 Ιουνίου έως και τις 29 Ιουλίου με τρεις περιόδους των
2 εβδομάδων. 

Α΄ :  21 Ιουνίου – 1 Ιουλίου     Β΄ :    4 – 15 Ιουλίου     Γ΄ :  18 -29 Ιουλίου

Το ημερήσιο  πρόγραμμα θα ξεκινά στις  09.00 και  θα  ολοκληρώνεται  στις  14.00.  Η προσέλευση των
παιδιών στο Εκπαιδευτήριο θα γίνεται στο διάστημα 08.00-09.00 και η αναχώρηση τους στο διάστημα
14.00-15.00.

Όσα παιδιά το επιθυμούν θα μπορούν να γευματίζουν κατά τη διάρκεια της ελεύθερης ώρας πριν την
αναχώρησή τους ενώ για τη μεταφορά των παιδιών από και προς το Εκπαιδευτήριο οι γονείς μπορούν, αν
θέλουν,  να  επιλέξουν  τη  λύση  του  σχολικού  λεωφορείου  (αφορά  σε  διαδρομές  εντός  της  πόλης  του
Ηρακλείου). 

Οι ημερήσιες δραστηριότητες θα έχουν ως εξής: 

08.00-09.00 Προσέλευση παιδιών 

09.00-11.00 Αθλητικές δραστηριότητες. 
Το πρωινό αθλητικό πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια των αθλητικών δεξιοτήτων των παιδιών μέσω
αθλημάτων και δραστηριοτήτων όπως κολύμβηση, τένις, ομαδικά παιχνίδια και σκάκι. 

11.00- 12.00 Διάλειμμα για δεκατιανό και ξεκούραση. 
Ώρα για ξεκούραση και ελεύθερο παιχνίδι. Το Εκπαιδευτήριο προσφέρει σε κάθε παιδί  snack, χυμό και
κατά τη διάρκεια των αθλημάτων ένα ατομικό εμφιαλωμένο νερό 500ml.

12.00-14.00 Καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 
Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες μέσω δραστηριοτήτων
όπως η μουσική, το θεατρικό παιχνίδι, η ζωγραφική, οι κατασκευές, ο χορός αλλά και να εμπλουτίσουν τις
γνώσεις τους μέσω εκπαιδευτικών παιχνιδιών με τη βοήθεια διαδραστικού πίνακα. 

14.00-15.00 Ελεύθερο παιχνίδι, προαιρετικό γεύμα, αναχώρηση παιδιών. 

Στα  πλαίσια  των  εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων,  την  πρώτη  Παρασκευή  κάθε  περιόδου,  το
Εκπαιδευτήριο θα προσφέρει στα παιδιά μία επίσκεψη - ξενάγηση σε ένα από τα μουσεία της πόλης μας.
Τα μουσεία που θα επισκεφτούμε είναι το Αρχαιολογικό την πρώτη περίοδο, το  Ιστορικό τη δεύτερη και το
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης την τρίτη. Η επίσκεψη θα πραγματοποιείται με σχολικά λεωφορεία.
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Το Εκπαιδευτήριό μας και φέτος θα συνεργαστεί με τρεις εξωτερικούς συνεργάτες: 
- τον Όμιλο Αντισφαίρισης Αγίου Ιωάννη http://www.oaai.gr/
- το κολυμβητήριο «Υδροκίνηση» http://www.ydrokinisi.gr/
- το σκακιστικό τμήμα του ΟΦΗ. http://ofichessclub.blogspot.gr/

Οι εγγραφές για το Καλοκαιρινό Σχολείο θα ξεκινήσουν στις 30 Μαΐου 2016 και θα γίνονται στα γραφεία
του Εκπαιδευτηρίου, Πανδάρεω 61,  Άγιος Ιωάννης, και Αρχοντοπούλου 5, Ηράκλειο, έως και 5 ημέρες
πριν την έναρξη της κάθε περιόδου. 

Κόστος περιόδου δραστηριοτήτων : 180 € (δύο εβδομάδες)
Προαιρετικό  μεσημεριανό γεύμα : 55 € ανά περίοδο δραστηριοτήτων
Προαιρετική μεταφορά με σχολικό λεωφορείο : 70 € ανά περίοδο δραστηριοτήτων 

Το  πρόγραμμα  του  Καλοκαιρινού  Σχολείου  θα  είναι  ανοικτό  και  σε  παιδιά  που  δε  φοιτούν  στο
Εκπαιδευτήριό μας.

Σας ευχαριστούμε 
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http://ofichessclub.blogspot.gr/

