
 

  

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 
 

 

Πανηγύρι Συνδέσμου Γονέων 

Το Κέντρο Δημιουργικής μάθησης και παιχνιδιού (CLaP3C) προτείνει στο Σύνδεσμο Γονέων 

του σχολείου σας δραστηριότητες STEM και ρομποτικής. Το Clap3C μπορεί να σας 

προσφέρει τις πιο κάτω επιλογές: 

 

Επιλογή Α 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές/τριες εμπλέκονται σε τουλάχιστον 25 
διαφορετικούς σταθμούς δραστηριοτήτων από Φυσική (οπτική, μαγνητισμός, 
ηλεκτρισμός, κίνηση, δυνάμεις, φως και χρώμα, σκιές, χρόνος, κτλ), Χημεία (ph), 
Μηχανολογία, Μαθηματικά (τρίγωνοι αριθμοί, κτλ).  οι οποίες είναι σχεδιασμένες για παιδιά 
ηλικίες 5-12 μαζί με τις οικογένειές τους: άρα θα είναι δραστηριότητες που θα μπορούν να 
παίρνουν μέρος ΚΑΙ οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους και θα έχει τη μορφή διαγωνισμών. 

 

Μπορούμε για 2 ώρες να στήσουμε 20-25 δραστηριότητες (μαζί με το προσωπικό μας, τις 

οποίες μπορούμε να στήσουμε στην αίθουσα πολλαπλής του σχολείου) ειδικά επιλεγμένες 

για παιδιά ηλικίες 5-12 μαζί με τις οικογένειές τους: άρα θα είναι δραστηριότητες που θα 

μπορούν να παίρνουν μέρος ΚΑΙ οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους και θα έχει τη μορφή 

διαγωνισμών.  Οι δραστηριότητες είναι διαφορετικές από Φυσική (οπτική, μαγνητισμός, 

ηλεκτρισμός, κίνηση, δυνάμεις, φως και χρώμα, σκιές, χρόνος, κτλ), Χημεία (ph), 

Μηχανολογία, Μαθηματικά (τρίγωνοι αριθμοί, κτλ). Αποτελούνται από δραστηριότητες 

διαφορετικού είδους (πειράματα, ακολουθείς οδηγίες, κάνεις δοκιμές, προσπαθείς να λύσεις 

ένα γρίφο, προσπαθείς να λύσεις προβλήματα κτλ).. Σημειώστε ότι το πρόγραμμα αυτό είναι 

εγκεκριμένο και από το Υπουργείο Παιδείας.   

 

Κόστος: €400 

Αριθμός ατόμων που μπορούν να λάβουν μέρος: 120-150 άτομα  

 

Επιλογή Β  

Δραστηριότητες Ρομποτικής για παιδιά ηλικίας 7+ οι οποίες περιλάμβαναν (ανάλογα με το τι 

θέλει ο σύνδεσμος): 

1.       Κυνήγι θησαυρού μέσα από τον κόσμο της ρομποτικής 

2.       Κατασκευάζουμε το δικό μας ρομπότ 

3.       Προγραμματίζουμε το ρομπότ που κατασκευάσαμε 

4.       Παίζουμε με τα ρομπότ με το κινητό τηλέφωνο της μαμάς ή του μπαμπά 

5.       Σχεδιάζουμε το ρομπότ του μέλλοντος.  

Στις δραστηριότητες της ρομποτικής δεν είναι ελεύθερη η διακίνηση των παιδιών από σταθμό 

σε σταθμό, αλλά μπαίνουν (μαζί ή όχι με γονείς) σε μία ομάδα των 10 ατόμων και πηγαίνουν 

από σταθμό σε σταθμό για 20ʼ λεπτά. (στο Α είναι 
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ελεύθερο, πας όπου θέλεις και έχει χώρο, και μένεις όσο θέλεις). Άρα μπορούν να τρέχουν 

ταυτόχρονα μέχρι και 5 σταθμοί. Συνολικά μπορούν να περάσουν 100 άτομα από τις 

δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες είναι περισσότερο δομημένες από την Επιλογή Α. 

Συνήθως στήνουμε και αυτές τις δραστηριότητες σε ένα μεγάλο χώρο για να μπορούν τα 

παιδιά να εναλλάσσονται. 

  

 

Κόστος: €400 

Αριθμός ατόμων που μπορούν να λάβουν μέρος: 100 άτομα  

 

Εάν ο σύνδεσμος γονέων επιλέξει να πραγματοποιήσει και τις δύο πιο πάνω επιλογές (Α και 

το Β ταυτόχρονα), τότε η χρέωση θα είναι 200 επιπρόσθετα ευρώ (και τα 400 Ευρώ της 

Α επιλογής) δηλαδή 50% της Β επιλογής (σύνολο 600 Ευρώ) για 4 δραστηριότητες 

ρομποτικής από τις πιο πάνω. 

 

Οι παραπάνω τιμές αφορούν μόνο για καθημερινές και Σάββατο (πρωί ή απόγευμα). 

 

Το πρόγραμμα μπορεί να διαφημιστεί στα παιδιά με το παρακάτω λεκτικό: 

Πόσο SURVIVOR είσαι; Πόσο αγαπάς την Επιστήμη, τη Ρομποτική, την Τεχνολογία, τα 

Μαθηματικά,  και τη Μηχανική; Δημιουργικές και παιγνιώδεις δραστηριότητες SURVIVOR 

μέσα από τον κόσμο της Επιστήμης και της Ρομποτικής από το Clap3C, που προκαλούν το 

μυαλό παιδιών και ενηλίκων να δώσουν πρωτότυπες και ξεχωριστές λύσεις. Τα παιδιά σε 

ομάδες με φίλους, συμμαθητές, γονείς, ή παππούδες και γιαγιάδες προσπαθούν να βρουν 

λύση σε πέραν από 25 δοκιμασίες «αντοχής» επιστήμης. Οι νικητές θα πάρουν έπαθλα 

δωρεάν παιχνιδιού στο Clap3C. 

  

  


