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Υπηρεσίες CLaP3C προς καλοκαιρινά σχολεία 

Δημιουργικό Πρωινό στο CLaP3C 
 

Εντάξτε ένα δημιουργικό πρωινό στο CLaP3C στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Καλοκαιρινού 

σας σχολείου και χαρίστε στα παιδιά 4 ώρες δημιουργικής μάθησης και παιχνιδιού.  

Το πρόγραμμα του Δημιουργικού Πρωινού περιλαμβάνει ευκαιρίες για ελεύθερο και δομημένο 

παιχνίδι με συνομήλικους στα ειδικά διαμορφωμένα κέντρα μάθησης του CLaP3C (κέντρο 

κατασκευαστικών παιχνιδιών, οικοδομικού υλικού, βιβλιοθήκης, soft blocks, μαθηματικών και 

επιστήμης, εικαστικού παιχνιδιού και παιχνιδιού ρόλων), οργανωμένες δραστηριότητες, εικαστικό 

παιχνίδι και ευκαιρίες για δημιουργικές κατασκευές, επίλυση προβλημάτων και διερευνήσεις, 

ομαδικά παιχνίδια, αφηγήσεις παραμυθιών θεατρικού παιχνιδιού και πολλά άλλα….  

Την υλοποίηση του προγράμματος αναλαμβάνει το εκπαιδευτικό προσωπικό του Κέντρου που 

αποτελείται από πτυχιούχους εκπαιδευτικούς ειδικά εκπαιδευμένους από την επιστημονική 

ομάδα του Κέντρου για υλοποίηση προγραμμάτων δημιουργικής μάθησης και παιχνιδιού.   

 

Αριθμός παιδιών: 45-55 παιδιά 

Διάρκεια: 4 ώρες  

Τιμή: 6-8 ευρώ (η τιμή εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών και το σύνολο των ημερών 

συνεργασίας) 

Ηλικίες: 3-9 χρονών 

 

STEM-vivor Days 
 

Εντάξτε ένα πρωινό STEM-vivor στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Καλοκαιρινού σας σχολείου 

και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας να το υλοποιήσουμε με δημιουργικές και παιγνιώδη 

δραστηριότητες STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) που προκαλούν τα 

παιδιά για πρωτότυπες και ξεχωριστές λύσεις και κυνήγι θησαυρού με δοκιμασίες αντοχής 

‘STEM’. Με σύγχρονο, ψυχαγωγικό, εκπαιδευτικό χαρακτήρα …. 

 

Αριθμός παιδιών: 50-60 παιδιά/ ομάδα 

Διάρκεια: 1 ώρα/ ομάδα 

Τιμή: 4-6 ευρώ (η τιμή εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών, το σύνολο των ημερών 

συνεργασίας και την απόσταση αν πρόκειται για κατασκήνωση) 

Ηλικίες: 5-12 χρονών 
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School visits@CLaP3C 
 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν σε δραστηριότητες, 
παιχνίδια Μαθηματικών ή/και Επιστήμης, να παρακολουθήσουν μία διαδραστική αφήγηση 
παραμυθιού αλλά και να παίξουν ελεύθερα στα διάφορα κέντρα μάθησης που διαθέτει ο χώρος. 
Τα προγράμματα είναι διαθεματικά και ανάλογα με το θέμα διαπλέκονται ποικίλα γνωστικών 
αντικειμένων (π.χ. περιβαλλοντική εκπαίδευση, γλωσσική αγωγή, αγωγή υγείας, εικαστικό 
παιχνίδι). Είναι μια ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ για τα παιδιά! 

 

 

Αριθμός παιδιών: 45-55 παιδιά/ ομάδα  

Διάρκεια: 2 ώρες/ ομάδα  

Τιμή: 4-6 ευρώ (η τιμή εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών, το σύνολο των ημερών 

συνεργασίας και την απόσταση αν πρόκειται για κατασκήνωση) 

Ηλικίες: 5-12 χρονών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


