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ΠΡΟΣ: Διευθύντρια Νηπιαγωγείου  
Θέμα: Παρουσίαση Προγραμμάτων Εκπαιδευτικών Επισκέψεων – 16 Οκτωβρίου 2019 

 

Αξιότιμη κυρία, 

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε ότι, το Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης και Παιγνιδιού, διοργανώνει 
την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 (18:00-19:30), εκδήλωση παρουσίασης των ακόλουθων προγραμμάτων 

εκπαιδευτικών επισκέψεων που προσφέρει κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020. 

 

Πρόγραμμα I: Εκπαιδευτικές Επισκέψεις σε Νηπιαγωγεία  

STEM2PLAY: Παίζοντας και μαθαίνοντας μέσα από το μαγικό κόσμο των STEM 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) 

 

Πρόγραμμα ΙΙ: Εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων στο Κέντρο για παιδιά Νηπιαγωγείου 

Πρόγραμμα STEAM εμπνευσμένο από την παγκόσμια ημέρα μαθηματικών, παγκόσμια ημέρα αφήγησης και 
την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου  

Επισυνάπτεται ενημερωτικό υλικό για τα δύο προγράμματα καθώς και ένα κουπόνι για δωρεάν συμμετοχή μίας/ενός 
εκπαιδευτικού του σχολείου σας συνοδευόμενου από ένα παιδί (5 -11 ετών) στην εκδήλωση παρουσίασης των 
προγραμμάτων. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει δειγματική παρουσίαση δραστηριοτήτων των προγραμμάτων 

του Κέντρου στις οποίες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν τα παιδιά που θα συνοδεύουν τις νηπιαγωγούς. Στη 
συνέχεια, θα γίνει παρουσίαση της φιλοσοφίας και των προσεγγίσεων των προγραμμάτων από μέλη της επιστημονικής 

ομάδας του Κέντρου ενώ παράλληλα τα παιδιά θα απασχοληθούν δημιουργικά στο χώρο από το εκπαιδευτικό 
προσωπικό του Κέντρου. Παραχωρείται ένα κουπόνι ανά σχολείο, το οποίο για να είναι έγκυρο πρέπει να φέρει την 

υπογραφή της διευθύντριας και τη σφραγίδα του νηπιαγωγείου.  

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας http://www.clap3c.com/1 
και http://www.clap3c.com/e-clap3c . 

Για την καλύτερη διοργάνωση της εκδήλωσης θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Κέντρο στο 22.392.500 ή στο 
info@clap3c.com για προ-κράτηση θέσης. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων και θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις.   

Εκ μέρους του Κέντρου 

 

Creative Learning and Play Center for Children – Cyprus 

 

Κουπόνι Δωρεάν Εισόδου – 16 Οκτωβρίου 2019 

 

Νηπιαγωγείο _______________________________ 
 
Υπογραφή Διευθύντριας_______________________     Ημερομηνία __________ 

 
 

Σφραγίδα Σχολείου 
 

 

mailto:info@clap3c.com
http://www.clap3c.com/1
http://www.clap3c.com/e-clap3c


 

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις σε Νηπιαγωγεία 

 

STEM2PLAY: Παίζοντας και μαθαίνοντας μέσα από το μαγικό κόσμο των STEM 

(Science, Technology, Engineering, Mathematics) 

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος STEM2PLAY τα παιδιά εμπλέκονται σε τουλάχιστον 15 διαφορετικούς 

σταθμούς δραστηριοτήτων από τον τομέα των Φυσικών Επιστημών (ηλεκτρικά κυκλώματα, φως και 

χρώμα, βολές, μαγνήτες, ισορροπία, δυνάμεις και κίνηση κ.α.) οι οποίες είναι σχεδιασμένες με βάση την 

ηλικία των μαθητών/τριών.   

 

Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων στελεχώνεται από πτυχιούχους εκπαιδευτικούς με εμπειρία στη 

διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί του Κέντρου έρχονται στο σχολείο σας και 

κατόπιν συνεννόησης με τη διεύθυνση του σχολείου θα στήνουν στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης του 

σχολείου ή σε άλλο χώρο που θα μας υποδείξετε. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 45-60 λεπτά για κάθε 

ομάδα μαθητών/τριών.  

 

Το πρόγραμμα αφορά στη βελτίωση των στάσεων και αντιλήψεων μαθητών/τριών νηπιαγωγείου για τις 

Φυσικές Επιστήμες, δίνοντας έμφαση σε στοιχεία διαφοροποίησης δραστηριοτήτων, σε μία προσπάθεια 

προσέλκυσης περισσότερων μαθητριών σε σπουδές και επαγγέλματα που σχετίζονται με την επιστήμη μέσα 

από εμπλοκή τους σε δημιουργικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο με βάση τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών, με ποικιλία δραστηριοτήτων και θεματολογίας, με δραστηριότητες βασισμένες σε 

ενεργητική, παιγνιώδη και συνεργατική μάθηση.  

 

Μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά ομάδα: 50-60  

Τιμή εισόδου: 4 ευρώ ανά παιδί 

 

 

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Σχολείων 

 

Πρόγραμμα STEAM εμπνευσμένο από την παγκόσμια ημέρα μαθηματικών, παγκόσμια ημέρα 

αφήγησης και την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου (για παιδιά νηπιαγωγείου και Α΄- Γ΄ τάξης) 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εμπλοκή σε μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, παιχνιδιών Μαθηματικών, 

Επιστήμης, Τέχνης  και Μηχανικής, ξεκινά με διαδραστική αφήγηση παραμυθιού και ολοκληρώνεται με 

ελεύθερο παιχνίδι στα διάφορα κέντρα μάθησης που διαθέτει ο χώρος. Το πρόγραμμα είναι διαθεματικό και 

ανάλογα με το θέμα του παραμυθιού διαπλέκονται ποικίλα γνωστικά αντικείμενα (π.χ. περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, γλωσσική αγωγή, αγωγή υγείας, εικαστικό παιχνίδι). Το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί 

σε εποχιακά θέματα (π.χ. Χριστούγεννα,  Πάσχα, Άνοιξη).  

Αποτελεί μια ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ για τα παιδιά! 

 

Διάρκεια Προγραμμάτων: 2 ώρες 

Μέγιστος αριθμός παιδιών ανά επίσκεψη: 55 

Μέγιστος αριθμός επισκέψεων ανά μέρα: 2 (2Χ55=110 παιδιά) 

Τιμή εισόδου: 4 ευρώ ανά παιδί 

 


