
 

ΓΗΜΟ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΔΡΙΝΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ  

Φίινη γνλείο, 

Ο θαηξόο γηα «διακοπές στημ πόλη μου» έθηαζε! Τν 

αγαπεκέλν πξόγξακκα Θεξηλήο Δεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο γηα 

ηα παηδηά ησλ δεκνηηθώλ καο ζρνιείσλ πινπνηείηαη θαη θέηνο, 

γηα έλαηε ζπλερή ρξνληά, από ηνλ Δήκν καο, κε ζθνπό ηελ 

ζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ γνλέσλ ηνπ Κνξπδαιινύ θαη ηελ 

παξνρή δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο θαη ςπραγσγίαο ζηα παηδηά 

πνπ δελ έρνπλ ηελ πνιπηέιεηα ησλ δηαθνπώλ κε ην ηέινο ηνπ 

ζρνιηθνύ έηνπο. Κάζε ρξόλν επηδηώθνπκε ηελ πνηνηηθή βειηίσζε θαη ηνλ εκπινπηηζκό ησλ δξάζεσλ, ζύκθσλα 

θαη κε ηηο δηθέο ζαο πνιύ νπζηαζηηθέο θαη ζεηηθέο ππνδείμεηο. Αλάπηπμε Αζιεηηθώλ Γεμηνηήηωλ θαη 

Αηζζεηηθήο Αγωγήο,  Καιιηέξγεηα ηεο Φηιαλαγλωζίαο, Βειηίωζε ηεο Παξαγωγήο Λόγνπ, Δλδπλάκωζε ηεο 

Κνηλωληθνπνίεζεο, Πεξηβαιινληηθή Δπαηζζεηνπνίεζε, είλαη κόλν κεξηθνί από ηνπο ζηόρνπο καο γηα ηελ 

απαζρόιεζε ησλ παηδηώλ ζ’ έλα πνιπεπίπεδν βησκαηηθό πξόγξακκα ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη:  

 Αζιεηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο  

 Δηθαζηηθά  

 Θεαηξηθή Αγωγή  

 θάθη  

 Κηλεκαηνγξάθνο  

 Παηδαγωγηθέο  Θεκαηηθέο Γξάζεηο  

 Κνιύκβεζε 

 Θέαηξν  

 

 

Σην πιαίζην ησλ θεηηλώλ δξαζηεξηνηήησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί Οδνληνζηνκαηηθόο Έιεγρνο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ Οδνληηαηξηθό Σύιινγν Πεηξαηά θαη ην Φακόγειν ηνπ Παηδηνύ, Γλωξηκία κε ηα Αξωκαηηθά Φπηά, κε ηελ 

Δηεύζπλζε Πάξθσλ & Κεπνηερλίαο, εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα γηα ηελ αμία ηεο Τγηεηλήο Γηαηξνθήο από ηνπο 

εηδηθνύο ησλ Κνηλσληθώλ Υπεξεζηώλ, ελεκέξσζε γηα ηελ αζθάιεηα ζε πεξίπησζε ζεηζκνύ, κέζα από ην 

εζεινληηθό Πξόγξακκα ηεο ΕΔΟΚ: «Μαζαίλω λα δω κε ηνλ Δγθέιαδν», γλσξηκία κε ηελ Οξζή ρξήζε ηνπ 

Τπνινγηζηή θαη ηνπ Γηαδηθηύνπ. Επίζεο θέηνο ζα έξζνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν ζε επαθή κε ην θαιό παηδηθό 

βηβιίν κέζα από Γξάζεηο Φηιαλαγλωζίαο, ζα απνιαύζνπλ ηα Θαιάζζηα Μπάληα ηνπο κε ηελ επίβιεςε 

έκπεηξσλ Καζεγεηώλ Φπζηθήο Αγσγήο, ηελ παξνπζία λαπαγνζώζηε θαη γηαηξνύ, ζε έλα πεξηβάιινλ αζθάιεηαο 

θαη εκπηζηνζύλεο πνπ δεκηνπξγνύλ νη έκπεηξνη ζπλεξγάηεο ηνπ Οξγαληζκνύ Άζιεζεο θαη Πνιηηηζκνύ ηνπ 

Δήκνπ καο. Φέηνο επίζεο ζα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή κνπζηθνζεαηξηθή παξάζηαζε: «Μέιηζζα θαη 

κέιη κέζα ζηνπο αηώλεο - κηα γιπθηά ηζηνξία». Πεξηκέλνπκε κε αλππνκνλεζία λα αληακώζνπκε, ζηελ πην 

σξαία παξέα ηνπ Καινθαηξηνύ ζηνλ Κνξπδαιιό.  

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΑΠ   

 

 

ΣΑΤΡΟ ΚΑΙΜΑΣΗ 

 

ΜΙΥΑΛΗ ΛΩΝΑ 



 

 

ΓΗΜΟ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΔΡΙΝΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ  

 

Τα σχολεία κλείνουν…  

οι «διακοπές στημ πόλη μου» ξεκινούν…  

 

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται από 18 Ιουνίου έως 13 Ιουλίου, εντός σχολικού 

χώρου, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 7.30 έως τις 16.00. 

(Δυνατότητα προσέλευσης 7.30 έως 8.30 και αποχώρησης 14.00 έως 16.00)  

 

 

Ο Δήμος Κορυδαλλού, οργανώνει και φέτος Πρόγραμμα Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης 

για τα παιδιά που έχουν ολοκληρώσει την φοίτηση στις Α’ έως και Στ΄ Τάξεις του Δημοτικού 

Σχολείου και δεν έχουν την πολυτέλεια διακοπών διότι οι γονείς τους εργάζονται. Ένα πρόγραμμα 

Ψυχαγωγίας, Άθλησης και Γνώσης με πολλές, πρωτότυπες και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. 

Ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό παιδαγωγικό πρόγραμμα, το οποίο φιλοδοξεί να 

ευαισθητοποιήσει -μέσα από ένα πλήθος παιδαγωγικών δραστηριοτήτων- τους μαθητές, ενώ 

παράλληλα επιδιώκει να ψυχαγωγήσει καλλιεργώντας πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. 

 

            Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει στα 1ο , 6ο  και 9ο  Δημοτικά Σχολεία της πόλης μας.  

 

 Η οικονομική συμμετοχή ορίζεται: 1ο παιδί  130 ευρώ, 2ο  παιδί 80 ευρώ, 3ο παιδί 

δωρεάν.   

Δηλώσεις συμμετοχής από 29/5 έως 8/6/2018, Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού 

Δήμου Κορυδαλλού, Σολωμού 2-4,  ΔΑΚ Κορυδαλλού. 

Τηλ. 210 4944364-5 εσωτ. 1, Ώρες 09:00-14:00 Δευτέρα έως Πέμπτη, 

Παρασκευή 09:00-13:00 καθώς και Τετάρτη 30/5, Δευτέρα 4/6 και Πέμπτη 7/6  

απόγευμα 18:00-20:00. 

 

Περιορισμένος Αριθμός παιδιών - θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 

 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΟΝΕΩΝ 

ΣΡΙΣΗ 12/6/2018 – 6.30 Μ.Μ. ΣΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ,   

 ΑΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ, ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 240.  

 


