
 

  

Creative Learning and Play Centre for Children Cyprus 

 
281 Γ & Δ, Λεωφόρος Στροβόλου ● Λευκωσία 2048 ● Κύπρος 
 

Τηλ: 22 392500 ● Φαξ: 22 390855 
 

E-mail: info@clap3c.com 

Webpage: www.clap3c.com 
 

Facebook page: Creative Learning and Play Center for Children -Cyprus- CLaP3c 

 

Το Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης και Παιχνιδιού για Παιδιά - Κύπρος (CLaP3C) θα ήθελε 
να σας υπενθυμίσει για τη συνέχιση της λειτουργίας του προγράμματος επισκέψεων σε 
Δημοτικά Σχολεία 2017-2018:  

Παιγνίδια Επιστήμης και Κυνήγι Θησαυρού από τον Μαγικό 
Κόσμο της Επιστήμης 

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Αρ. Φακ. 
7.27.23.1/2, Ημερομ. 22/09/2016). 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές/τριες 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.   

Το πρόγραμμα έχει εμπλουτιστεί με επιπρόσθετες αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες 
STEM ειδικά σχεδιασμένες για τις ηλικίες των παιδιών του δημοτικού σχολείου. 

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 60-80 λεπτά για κάθε ομάδα μαθητών/τριών. 
Μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά ομάδα 40-50. 

 

 

Το πρόγραμμα αφορά στη βελτίωση των στάσεων και αντιλήψεων μαθητών/τριών δημοτικού 
σχολείου 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 
μαθητών/τριών, με ποικιλία δραστηριοτήτων και θεματολογίας, με δραστηριότητες 
βασισμένες σε ενεργητική, παιγνιώδη και συνεργατική μάθηση.  

Το κόστος του προγράμματος είναι 4 Ευρώ ανά μαθητή/τρια.  

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο στο 
22.392.500 ή στο marketing@clap3c.com 
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