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Γλυφάδα 10/10/2022 

 

Εξωσχολικές δραστηριότητες σχολικής χρονιάς 2022-23 
 
Αγαπητοί γονείς και παιδιά, 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, ο σύλλογος μας προτίθεται να διοργανώσει και κατά τη φετινή 

σχολική χρονιά μια σειρά εξωσχολικών δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιούνται στο χώρο του 

σχολείου, εκτός του σχολικού προγράμματος, για την προώθηση της δημιουργικής απασχόλησης των 

παιδιών και την ενίσχυση της επαφής τους με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την τεχνολογία. 
 

Σαν Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων θέλουμε όλοι μας να παίρναμε καλά, να διασκεδάζουμε, να 

γυμναζόμαστε και να μπορούμε μέσω της επικοινωνίας και της δημιουργίας που προσφέρουν οι 

δραστηριότητες αυτές, να έρθουμε ακόμα πιο κοντά. 

 

Οι δραστηριότητες, το μηνιαίο κόστος (ανά παιδί) καθώς και οι ενδεικτικές ώρες έναρξης των 

δραστηριοτήτων (οι οποίες ενδέχεται να διαφοροποιηθούν) παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 

 

Εξωσχολικές Δραστηριότητες για ΠΑΙΔΙΑ 
Δραστηριότητα Ώρα Έναρξης Κόστος 

      

□  Μοντέρνος χορός  12:00 10 € 

□  Θεατρικό παιχνίδι 10:30 15 € 

□  Αρμόνιο Κατόπιν συνεννόησης 30 € 

□  Μουσικά Σύνολα θεωρίας 10:30 10 € 

□  Κιθάρα Κατόπιν συνεννόησης 20 € 

□  Ρομποτική & STEM *   

20 €   □  1ο τμήμα   10:30 

  □  2ο τμήμα 12:00 

□  Παραδοσιακοί χοροί 11:00 10 € 

□  Εκμάθηση δεξιοτήτων ζωής 11:30 20 € 

□  Σκάκι (Μέσω Skype)  16:00  10 € 

□ Ζωγραφική 10:00 10 € 

 

Ανάλογα με την ανταπόκριση και τον αριθμό των συμμετοχών, θα οργανωθούν οι ώρες και τα τμήματα 

για κάθε δραστηριότητα. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών ανά δραστηριότητα είναι τα 6 άτομα. Όλος 

ο απαιτούμενος εξοπλισμός παρέχεται χωρίς επιπλέον κόστος από τους διδάσκοντες, εκτός της 

ζωγραφικής όπου θα σας δοθεί λίστα υλικών από τον δάσκαλο.  

 

Επίσης, να ενημερώσουμε ότι για το μάθημα της Ρομποτικής (μόνο για αυτό) η εξόφληση του μηνιαίου 

κόστους θα γίνεται στον σύλλογο και όχι στον Δάσκαλο του μαθήματος μέσα στο πρώτο Σάββατο κάθε 

μήνα.  
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Τέλος, να ενημερώσουμε ότι για να μπορεί κάποιο παιδί να συμμετέχει στις εξωσχολικές δραστηριότητες 

θα πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερος όσον αφορά την ετήσια συνδρομή του συλλόγου (10€ ανά 

οικογένεια), καθώς και από φέτος λόγω των ειδικών συνθηκών που έχει προκαλέσει ο Covid θα υπάρχει 

και κόστος εγγραφής 5€ ανά παιδί (ανεξαρτήτως το πόσες δραστηριότητες επιλέξει) ώστε να μπορέσουμε 

να αγοράσουμε υλικά για να καθαρίζονται οι τάξεις μετά από τις δραστηριότητες.  

 

Σημαντική σημείωση: Η προσέλευση και η αποχώρηση των παιδιών θα γίνεται από την είσοδο στην οδό 

ΑΤΤΙΚΗΣ με αποκλειστική ευθύνη των γονέων – κηδεμόνων – συνοδών. 

  

Παρακάτω θα βρείτε τη Δήλωση συμμετοχής η οποία και θα πρέπει να επιστραφεί μέχρι και την Πέμπτη 

09 Οκτωβρίου στο σχολείο ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το συντομότερο τις δραστηριότητές μας.  

  

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία χρειασθείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα 

μέλη του συλλόγου. 

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Ο/Η………………..………………………………………………………..………………….κηδεμόνας του/της ………………………………………….. 

………………...………………………………..………………………… μαθητή/μαθήτριας του …………………..τμήματος, δηλώνω ότι 

επιθυμώ το παιδί μου να λάβει μέρος στις δραστηριότητες οι οποίες έχουν επιλεχθεί με «χ» (στο κουτάκι 

του πίνακα αριστερά από την κάθε δραστηριότητα).  

 

Τηλ. επικοινωνίας κηδεμόνα:…………………………………………………………………. 

 

Παρακαλούμε πολύ οι δηλώσεις συμμετοχής να έχουν επιστραφεί έως την Πέμπτη 09/10/2022. Για την 

έναρξη των εξωσχολικών δραστηριοτήτων θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωση. 

 

 

Με  εκτίμηση 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  


