
 

 

                                                                                                   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΓΙΑ  ΠΑΙΔΙΑ   

Μελέτη-προετοιμασία για το σχολείο 

• Χειροτεχνίες–κατασκευές (κατασκευάζουμε με διάφορα υλικά έργα τέχνης) 

• Ζωγραφική (αποτυπώνουμε στο χαρτί εικόνες που έχουμε δει ή φανταστεί) 

• Θεατρικό παιχνίδι 

Κηπουρική 

Ρομποτική 

• Παιχνίδι γνώσεων (ενεργειακό αποτύπωμα , παιχνίδια μνήμης, αινίγματα, κουίζ, και η απάντηση 

απλή, ΕΥΡΗΚΑ) 

• Μικροί επιστήμονες (πειράματα φυσικής,  χημείας) 

• Δημιουργική γραφή  (φτιάχνουμε τον κόσμο με λέξεις) 

• Συγγραφείς  για μία ώρα (απελευθερώνουμε την φαντασία μας μέσα από συγγραφικές τεχνικές) 

• Το παραμύθι μέσα από τα μάτια μας  (Ο εκπαιδευτικός διαβάζει ένα παραμύθι και τα παιδιά 

μπαίνουν στην θέση των ηρώων και δημιουργούν σε ένα χαρτί  το τέλος ή την αρχή του παραμυθιού 

με εικόνες ή λόγο αλλάζοντας την εξέλιξη του)  

• Σκάκι  

• Μικροί εξερευνητές (γνωρίζουμε τον κόσμο, μαθαίνουμε από τον Παρθενώνα μέχρι τους πλανήτες). 

• Zumba για παιδιά  

• Αεροβική για παιδιά 

Yoga 

Σύγχρονο  χορό 

Latin 

Παραδοσιακοί χοροί 

Μπαλέτο 

Hip Hop 

Χορωδία 

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  (Δυνατότητα επιλογής έως  ένα (1)) 

Ποδόσφαιρο 

Μπάσκετ 

Βόλεϊ 

Ρυθμική Γυμναστική 

Taekwondo 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ ((Δυνατότητα επιλογής έως ένα (1)) 

Πιάνο 

Κιθάρα  

Βιολί  

Φλάουτο  

Μπουζούκι 

 

http://www.gazzetta.gr/volleyball/a1-gynaikwn


 

 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

 
Ονομ/μο Μητέρας/Πατέρα……………………………………………………………………………………………………………................ 

Αριθμός παιδιών προς εγγραφή………………………………………………………………………………………………………… 

Ονομ/μο Παιδιών  1)………………………………………………………2)……………………………………………….............................. 

Έτος γέννησης παιδιού/ων ………………………………………………………………………………………………...................... 

Τηλέφωνα επικοινωνίας ………………………………………………………………………………………………………................. 

Δ/νση κατοικίας………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email: ………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 

Σχολείο ...................……………………………………………………………………………………………………………………............  

Κάτοικος Δήμου Αμαρουσίου                                           Δημότης Δήμου Αμαρουσίου                                            

Ενδιαφέρομαι  το παιδί μου να συμμετέχει στο πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης στο: 

1ο Κ.Δ.Α.Π.  : 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΟΔΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ & ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ)  

2ο Κ.Δ.Α.Π.  :  18o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  (ΚΑΝΑΡΗ, ΣΥΓΓΡΟΥ & ΙΩΝΟΣ) 

Οι  γονείς που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου 
Αμαρουσίου παρακαλούμε να συμπληρώσουν την παρούσα και να την αποστείλουν έως 25/6/2020 στο email  
kdap@maroussi.gr  ή να την παραδώσουν από Δευτέρα 22/6 έως Παρασκευή 26/6/2020 και τις ώρες 9-11 π.μ 
στο Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας αρ. 85).  

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8056314 (στις ανωτέρω μέρες και ώρες) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν συνιστά την τελική εγγραφή του παιδιού στο 

ΚΔΑΠ του Δήμου Αμαρουσίου.  

 

Η Τελική εγγραφή προϋποθέτει : α) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον γονέα β) σύνταξη και κατάθεση 

φακέλου στην Ε.Ε.Τ.Α.Α για Voucher (ΚΔΑΠ) γ) έγκριση από την Ε.Ε.Τ.Α. δ)τελική εγγραφή στα ΚΔΑΠ του Δήμου 

Αμαρουσίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

 

Θέλω βοήθεια για την σύνταξη του φακέλου από τον συνεργαζόμενο φορέα υλοποίησης ΝΑΙ                 ΟΧΙ  

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών μου  δεδομένων 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR-Μάϊος 2018)      

ΝΑΙ                            ΟΧΙ        

Μαρούσι …/…./20 

Υπογραφή γονέα 

mailto:kdap@maroussi.gr

