
 

Θεσσαλονίκη 6 Μαΐου 2019 

Καλοκαίρι στην Πόλη; ΠαίΖουμε στην Παιδαγωγική Σχολή 

Η Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ. ως μια κοινότητα που ασχολείται συστηματικά 
με τις πρακτικές μάθησης για τα παιδιά, ξεκινά αυτό το καλοκαίρι πρόγραμμα δημιουργικών 
δραστηριοτήτων που απευθύνεται σε αυτά. Για δύο εβδομάδες γίνεται ο εναλλακτικός 
προορισμός για παιδιά 6-11 ετών, με ένα πλούσιο παιδαγωγικό πρόγραμμα: 

 Μουσικές περιπλανήσεις με παιχνίδια, τραγούδια, χορούς, ρυθμούς και ιστορίες της 
Γης.  Τα παιδιά, με οδηγούς τους εμψυχωτές - μουσικούς μας, θα έχουν την ευκαιρία 
να ψυχαγωγηθούν, να ασχοληθούν δημιουργικά και να ταξιδέψουν με μέσο τη μουσική 

 Θεατρικά παιχνίδια και δρώμενα για ανακάλυψη, δημιουργία και καλλιτεχνική 
έκφραση 

 Καθημερινή οικολογία και περιβαλλοντική αγωγή με παιχνίδια ρόλων και 
περιβαλλοντικά παιχνίδια ώστε τα παιδιά να υπολογίσουν το οικολογικό τους 
αποτύπωμα και να προτείνουν τρόπους για να το μειώσουν, να γνωρίσουν βασικές 
αρχές αστικής αειφορίας και να σχεδιάσουν τη γειτονιά και την πόλη στην οποία 
αξίζει να ζουν 

 Φυσικές επιστήμες μέσα από αλληλεπιδραστικά πειράματα με καθημερινά υλικά μέσα, 
όπου τα παιδιά θα φτιάξουν κατασκευές και θα αναζητήσουν δημιουργικές και 
πρωτότυπες λύσεις προβλημάτων που αφορούν τα φυσικά φαινόμενα. 

Το πρόγραμμα: «Καλοκαίρι στην Πόλη; ΠαίΖουμε στην Παιδαγωγική Σχολή» 
σχεδιάστηκε από επιστημονική ομάδα της Παιδαγωγικής Σχολής, υλοποιείται από έμπειρους 
παιδαγωγούς και υποστηρίζεται από φοιτήτριες και φοιτητές της Σχολής. Η έμφαση στο 
παιχνίδι με τη δημιουργία ενός ασφαλούς και οικείου κοινωνικού χώρου επιτρέπει στα παιδιά 
να διερευνήσουν παιδαγωγικές δραστηριότητες από διάφορα γνωστικά πεδία, με έμφαση στην 
αυτενέργεια, την ενεργητική συμμετοχή και τη συνεργασία. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-11 ετών για διάστημα δύο εβδομάδων 
από 24 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου 2019 και είναι καθημερινό (Δευτέρα έως Παρασκευή: 
08:00-16:00). Όλα τα γεύματα ετοιμάζονται από τους γονείς (πρωινό, κολατσιό, 
μεσημεριανό: ξηρά τροφή). 

Εγγραφές: Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από την Τρίτη 7 Μαΐου έως την Κυριακή 19 Μαΐου 
2019 και θα ακολουθηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Αμέσως μετά θα ενημερωθείτε με 
ηλεκτρονικό μήνυμα για την εξέλιξη της αίτησής σας. 

Για την προκράτηση θέσης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Παιδαγωγικής Σχολής: 
www.educ.auth.gr και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα στον σύνδεσμο: 
https://forms.gle/bWVTsBxHEAFKdGb3A. 

Κόστος: Το κόστος συμμετοχής στο συνολικό πρόγραμμα είναι 100€ για κάθε παιδί. Σε 
περίπτωση συμμετοχής αδελφιών, για κάθε επιπλέον εγγραφή γίνεται έκπτωση 15%. Το ποσό 
της συμμετοχής εξοφλείται ηλεκτρονικά, εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, μετά 
από δική μας ενημέρωση. 

Επικοινωνία: Γραμματεία Κοσμητείας Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ.: 2310995062 & 
2310991290 (καθημερινά 10:00 – 14:00) info@educ.auth.gr 

http://www.educ.auth.gr/
https://forms.gle/bWVTsBxHEAFKdGb3A
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