
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΔΑΠ ΘΕΡΜΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

Ελεύθερο δημιουργικό συνεργατικό παιχνίδι 

(παζλ, επιτραπέζια, φιλαναγνωσία κ.α.) 

Ακαδημία Στίβου 

Τόπος διεξαγωγής: γήπεδο Τριλόφου.  

Υπεύθυνη τμήματος Ούρδα Δέσποινα. 

«Μπες στο ρυθμό…» 

Ρυθμικές έννοιες, αξίες, μεταλλόφωνο, μελώδικα, πλαισιωμένα με ποικίλες μουσικοκινητικές δραστηριότητες. 

Υπεύθυνη τμήματος: Βασιλειάδου Ελένη 

Juniorpilates 

Ασκήσεις pilates, ορθοσωμικής για σωστή σωματική και πνευματική ανάπτυξη.  

Υπεύθυνος τμήματος: Σπυρόπουλος Νίκος 

«Ταξίδι στη χώρα των κινουμένων σχεδίων» 

Γνωριμία με τον κινηματογράφο, την τέχνη του κινούμενου σχεδίου, animation, διάρκειας 15 εβδομάδων. 

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Δημητρίου Λευτέρης 

ΤΡΙΤΗ 

Ελεύθερο δημιουργικό συνεργατικό παιχνίδι 

(παζλ, επιτραπέζια, φιλαναγνωσία κ.α.) 

Ενόργανη γυμναστική 

Υπεύθυνη τμήματος: Ούρδα Δέσποινα 

«Πάμε σαν άλλοτε…» 

Δημιουργίες εμπνευσμένες από τη λαϊκή μας παράδοση, εργαστήριο διάρκειας 15 εβδομάδων. 

Ζωγραφική, στενσιλ, γλυπτική, χαρακτική, κατασκευές.      

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Πουγαρίδης Χρήστος 

Fly fly up in the English sky 

Συστηματική προσέγγιση της αγγλικής γλώσσας μέσα από έντυπο υλικό και παιγνιώδεις δραστηριότητες. 

Υπεύθυνες τμημάτων: Καρκαλέτση Ιωάννα, Παπαρδέλη Ιφιγένεια 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

Ελεύθερο δημιουργικό συνεργατικό παιχνίδι 

(παζλ, επιτραπέζια, φιλαναγνωσία κ.α.) 

Ακαδημία Στίβου 

Τόπος διεξαγωγής: γήπεδο Τριλόφου.  

Υπεύθυνη τμήματος Ούρδα Δέσποινα. 

Πληροφορική-  ECDL 

Εργαστήριο εισαγωγής στους υπολογιστές για τους μικρούς μας φίλους και μαθήματα ΕCDL για τα 
μεγαλύτερα παιδιά. 

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Κορτέσης Δημήτρης 

«1,2,3 Προβολείς, παρακαλώ !!!» 

Εργαστήριο κινηματογράφου και θεάτρου διάρκειας 15 βδομάδων. 

Υπεύθυνοι εργαστηρίου: Δημητρίου Λευτέρης, Τασούλη Χριστίνα 

Μουσικές του κόσμου 

Μουσικοκινητικές δραστηριότητες και παιχνιδοτράγουδα από διάφορα μέρη της γης με συνοδεία οργάνων, 
διάρκειας 15 εβδομάδων. 

Υπεύθυνη εργαστηρίου: Γιαλίδη Φαίη 



ΠΕΜΠΤΗ 

Ελεύθερο δημιουργικό συνεργατικό παιχνίδι 

(παζλ, επιτραπέζια, φιλαναγνωσία κ.α.) 

Ενόργανη γυμναστική 

Υπεύθυνη τμήματος: Ούρδα Δέσποινα 

«Πάμε σαν άλλοτε…» 

Δημιουργίες εμπνευσμένες από τη λαϊκή μας παράδοση, εργαστήριο διάρκειας 15 εβδομάδων. 

Ζωγραφική, στενσιλ, γλυπτική, χαρακτική, κατασκευές.      

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Πουγαρίδης Χρήστος 

Fly fly up in the English sky 

Συστηματική προσέγγιση της αγγλικής γλώσσας μέσα από έντυπο υλικό και παιχνιώδεις δραστηριότητες. 

Υπεύθυνες τμημάτων: Καρκαλέτση Ιωάννα, Παπαρδέλη Ιφιγένεια 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Ελεύθερο δημιουργικό συνεργατικό παιχνίδι 

(παζλ, επιτραπέζια, φιλαναγνωσία κ.α.) 

Εργαστήριο ρομποτικής 

(κλειστό τμήμα) 

Υπεύθυνοι τμημάτων: Κορτέσης Δημήτρης, Λαγογερίδης Βασίλης 

«Μεταμφιέσεις…» 

Εργαστήριο θεατρικού παιχνιδιού διάρκειας 15 εβδομάδων. 

Υπεύθυνη εργαστηρίου: Τασούλη Χριστίνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΔΑΠ Ν. ΡΥΣΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

Ελεύθερο δημιουργικό συνεργατικό παιχνίδι 

(παζλ, επιτραπέζια, φιλαναγνωσία κ.α.) 

Ακαδημία Στίβου 

Τόπος διεξαγωγής: γήπεδο Τριλόφου.  

Υπεύθυνη τμήματος Ούρδα Δέσποινα. 

Πληροφορική-  ECDL 

Εργαστήριο εισαγωγής στους υπολογιστές για τους μικρούς μας φίλους και μαθήματα ΕCDL για τα 
μεγαλύτερα παιδιά. 
Υπεύθυνος εργαστηρίου: Κορτέσης Δημήτρης 

Μουσικές του κόσμου 

Μουσικοκινητικές δραστηριότητες και παιχνιδοτράγουδα από διάφορα μέρη της γης με συνοδεία οργάνων, 
διάρκειας 15 εβδομάδων. 

Υπεύθυνη εργαστηρίου: Γιαλίδη Φαίη 

«Πάμε σαν άλλοτε…» 

Δημιουργίες εμπνευσμένες από τη λαϊκή μας παράδοση, εργαστήριο διάρκειας 15 εβδομάδων. 

Ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, κατασκευές.       

Υπεύθυνη εργαστηρίου: Λάππα Χαρά 

ΤΡΙΤΗ 

Πληροφορική-  ECDL 

Εργαστήριο εισαγωγής στους υπολογιστές για τους μικρούς μας φίλους και μαθημάτα ΕCDL για τα 
μεγαλύτερα παιδιά. 

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Κορτέσης Δημήτρης 

Εργαστήριο ρομποτικής (κλειστό τμήμα) 

Υπεύθυνοι τμήματος: Κορτέσης Δημήτρης, Λαγογερίδης Βασίλης 

«Μπες στο ρυθμό…» 

Ρυθμικές έννοιες, αξίες, μεταλλόφωνο, μελώδικα, πλαισιωμένα με ποικίλες μουσικοκινητικές δραστηριότητες. 

Υπεύθυνη τμήματος: Γκοστίλη Λίνα 

«Ας μιλήσουμε κι αλλιώς..» 

Συστηματική προσέγγιση της γερμανικής γλώσσας μέσα από έντυπο υλικό και παιχνιώδεις δραστηριότητες. 

Υπεύθυνη τμήματος: Παγγέα Αντωνία 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

Ελεύθερο δημιουργικό συνεργατικό παιχνίδι 

(παζλ, επιτραπέζια, φιλαναγνωσία κ.α.) 

Ακαδημία Στίβου 

Τόπος διεξαγωγής: γήπεδο Τριλόφου.  

Υπεύθυνη τμήματος Ούρδα Δέσποινα. 

Juniorpilates 

Ασκήσεις pilates, ορθοσωμικής για σωστή σωματική και πνευματική ανάπτυξη. 

Υπεύθυνη τμήματος: Τόλη Νίκη 

«Πάμε σαν άλλοτε…» 

Δημιουργίες εμπνευσμένες από τη λαϊκή μας παράδοση, εργαστήριο διάρκειας 15 εβδομάδων.  

Ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, κατασκευές.       

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Παγουρίδης Χρήστος 

«Μεταμφιέσεις…» 

Εργαστήριο θεατρικού παιχνιδιού διάρκειας 15 εβδομάδων 

Υπεύθυνη εργαστηρίου:  Μαρκαντωνάτου Αντωνία 



ΠΕΜΠΤΗ 

Πληροφορική-  ECDL 

Εργαστήριο εισαγωγής στους υπολογιστές για τους μικρούς μας φίλους και μαθημάτα ΕCDL για τα 
μεγαλύτερα παιδιά. 

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Κορτέσης Δημήτρης 

Εργαστήριο ρομποτικής 

(κλειστό τμήμα) 

Υπεύθυνοι τμήματος: Κορτέσης Δημήτρης, Λαγογερίδης Βασίλης 

«Μπες στο ρυθμό…» 

Ρυθμικές έννοιες, αξίες, μεταλλόφωνο, μελώδικα, πλαισιωμένα με ποικίλες μουσικοκινητικές δραστηριότητες. 

Υπεύθυνη τμήματος: Γκοστίλη Λίνα 

«Πάμε σαν άλλοτε…» 

Δημιουργίες εμπνευσμένες από τη λαϊκή μας παράδοση, εργαστήριο διάρκειας 15 εβδομάδων. 

Ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, κατασκευές.       

Υπεύθυνη εργαστηρίου: Λάππα Χαρά 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Juniorpilates 

Ασκήσεις pilates, ορθοσωμικής για σωστή σωματική και πνευματική ανάπτυξη.  

Υπεύθυνη τμήματος: Τόλη Νίκη 

«Πάμε σαν άλλοτε…» 

Δημιουργίες εμπνευσμένες από τη λαϊκή μας παράδοση, εργαστήριο διάρκειας 15 εβδομάδων. 

Ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, κατασκευές.       

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Παγουρίδης Χρήστος 

«Ας μιλήσουμε κι αλλιώς..» 

Συστηματική προσέγγιση της γερμανικής γλώσσας μέσα από έντυπο υλικό και παιγνιώδεις δραστηριότητες. 

Υπεύθυνη τμήματος: Παγγέα Αντωνία 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΔΑΠ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

Ελεύθερο δημιουργικό συνεργατικό παιχνίδι 

(παζλ, επιτραπέζια, φιλαναγνωσία κ.α.) 

«Ας σερφάρουμε …» 

Εξερευνώ με ασφάλεια το διαδίκτυο 

Ακαδημία Στίβου 

Τόπος διεξαγωγής: γήπεδο Τριλόφου.  

Υπεύθυνη τμήματος Ούρδα Δέσποινα 

Kid’sartfactory 

Ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, κατασκευές εμπνευσμένες από τα έργα μεγάλων καλλιτεχνών. 

Υπεύθυνη εργαστηρίου: Αετού Ειρήνη 

Fly fly up in the English sky 

Συστηματική προσέγγιση της αγγλικής γλώσσας μέσα από έντυπο υλικό και παιγνιώδεις δραστηριότητες. 

Υπεύθυνες τμημάτων: Καρκαλέτση Ιωάννα, Παπαρδέλη Ιφιγένεια 

ΤΡΙΤΗ 

Ελεύθερο δημιουργικό συνεργατικό παιχνίδι 

(παζλ, επιτραπέζια, φιλαναγνωσία κ.α.) 

Εργαστήριο ρομποτικής 

Τόπος διεξαγωγής: Δημοτικό σχολείο Ν. Ρυσίου. 

Υπεύθυνοι εργαστηρίου: Κορτέσης Δημήτρης, Λαγογερίδης Βασίλης 

Juniorpilates 

Ασκήσεις pilates, ορθοσωμικής για σωστή σωματική και πνευματική ανάπτυξη.  

Υπεύθυνος τμήματος: Σπυρόπουλος Νίκος  

«Μεταμφιέζομαι…» 

Εργαστήριο θεατρικού παιχνιδιού διάρκειας 15 εβδομάδων. 

Υπεύθυνη εργαστηρίου: Μαρκαντωνάτου Αντωνία 

«Ταξίδι στη χώρα των κινουμένων σχεδίων» 

Γνωριμία με τον κινηματογράφο, την τέχνη του κινούμενου σχεδίου, animation, διάρκειας 15 εβδομάδων. 

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Δημητρίου Λευτέρης 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

Ελεύθερο δημιουργικό συνεργατικό παιχνίδι 

(παζλ, επιτραπέζια, φιλαναγνωσία κ.α.) 

Ακαδημία Στίβου 

Τόπος διεξαγωγής: γήπεδο Τριλόφου.  

Υπεύθυνη τμήματος κ. Ούρδα Δέσποινα. 

Πληροφορική- ECDL 

Εργαστήριο εισαγωγής στους υπολογιστές για τους μικρούς μας φίλους και μαθήματα ΕCDL για τα 
μεγαλύτερα παιδιά. Υπεύθυνος εργαστηρίου: Λαγογερίδης Βασίλης 

«Μπες στο ρυθμό…» 

Ρυθμικές έννοιες, αξίες, μεταλλόφωνο, μελώδικα, πλαισιωμένα με ποικίλες μουσικοκινητικές δραστηριότητες. 

Υπεύθυνη τμήματος: Βασιλειάδου Ελένη 

«Πάμε σαν άλλοτε…» 

Δημιουργίες εμπνευσμένες από τη λαϊκή μας παράδοση, εργαστήριο διάρκειας 15 εβδομάδων. 

Ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, κατασκευές. 

Υπεύθυνη εργαστηρίου: Λάππα Χαρά 



ΠΕΜΠΤΗ 

Ελεύθερο δημιουργικό συνεργατικό παιχνίδι 

(παζλ, επιτραπέζια, φιλαναγνωσία κ.α.) 

Εργαστήριο ρομποτικής 

Τόπος διεξαγωγής: Δημοτικό σχολείο Ν. Ρυσίου. 

Υπεύθυνοι εργαστηρίου: Κορτέσης Δημήτρης, Λαγογερίδης Βασίλης 

Ακαδημία πινγκ πονγκ 

Υπεύθυνος τμήματος: Σπυρόπουλος Νίκος 

Kid’sartfactory 

 Ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, κατασκευές εμπνευσμένα από τα έργα μεγάλων καλλιτεχνών.  

Υπεύθυνη εργαστηρίου: Αετού Ειρήνη 

«1,2,3 Προβολείς, παρακαλώ !!!» 

Εργαστήριο κινηματογράφου και θεάτρου διάρκειας 15 βδομάδων. 

Υπεύθυνοι εργαστηρίου: Δημητρίου Λευτέρης, Μαρκαντωνάτου Αντωνία 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Ελεύθερο δημιουργικό συνεργατικό παιχνίδι 

(παζλ, επιτραπέζια, φιλαναγνωσία κ.α.) 

«Ας σερφάρουμε …» 

Εξερευνώ με ασφάλεια το διαδίκτυο 

Ενόργανη γυμναστική 

Υπεύθυνη τμήματος: Ούρδα Δέσποινα 

Μουσικές του κόσμου 

Μουσικοκινητικές δραστηριότητες και παιχνιδοτράγουδα από διάφορα μέρη της γης με συνοδεία οργάνων. 

Υπεύθυνη εργαστηρίου: Βασιλειάδου Ελένη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΔΑΠ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΔΑΠ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

Ελεύθερο δημιουργικό συνεργατικό παιχνίδι 
(παζλ, επιτραπέζια, φιλαναγνωσία κ.α.) 

Ακαδημία Στίβου. Τόπος διεξαγωγής: γήπεδο Τριλόφου.  
Υπεύθυνη τμήματος Ούρδα Δέσποινα. 

Πληροφορική -  ECDL 
Εργαστήριο εισαγωγής στους υπολογιστές για τους μικρούς μας φίλους και μαθήματα ΕCDL για τα 
μεγαλύτερα παιδιά. Υπεύθυνος εργαστηρίου: Κορτέσης Δημήτρης 

«Μεταμφιέσεις…» 
(Εργαστήριο θεατρικού παιχνιδιού διάρκειας 15 εβδομάδων) 
Υπεύθυνη εργαστηρίου:  Τασούλη Χριστίνα 

FITNESS FOR KIDS 
(ασκήσεις pilates, ορθοσωμικής για σωστή σωματική και πνευματική ανάπτυξη)  
Υπεύθυνοι τμήματος: Λεμονάκη Ελένη , Νίκη Τόλη 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
(συστηματική προσέγγιση της αγγλικής γλώσσας μέσα από έντυπο υλικό και παιγνιώδεις δραστηριότητες) 
Υπεύθυνη  τμήματος: Παγγέα Αντωνία 

ΤΡΙΤΗ 

Ελεύθερο δημιουργικό συνεργατικό παιχνίδι 
(παζλ, επιτραπέζια, φιλαναγνωσία κ.α.) 

FITNESS FOR KIDS 
(ασκήσεις pilates, ορθοσωμικής για σωστή σωματική και πνευματική ανάπτυξη)  
Υπεύθυνοι τμήματος: Λεμονάκη Ελένη , Νίκη Τόλη 

«Μπες στο ρυθμό…» 
Ρυθμικές έννοιες, αξίες, μεταλλόφωνο, μελώδικα, πλαισιωμένα με ποικίλες μουσικοκινητικές δραστηριότητες. 
Υπεύθυνη τμήματος:  Βασιλειάδου Ελένη 

«Πάμε σαν άλλοτε…» 
δημιουργίες εμπνευσμένες από τη λαϊκή μας παράδοση, εργαστήριο διάρκειας 15 εβδομάδων 
(ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, κατασκευές). Υπεύθυνη εργαστηρίου: Καπουσούζη Κωνσταντίνα 

Πληροφορική-  ECDL 
Εργαστήριο εισαγωγής στους υπολογιστές για τους μικρούς μας φίλους και μαθήματα ΕCDL για τα 
μεγαλύτερα παιδιά. Υπεύθυνος εργαστηρίου:  Νικολέτα Γεωργιάδου 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

Ελεύθερο δημιουργικό συνεργατικό παιχνίδι 
(παζλ, επιτραπέζια, φιλαναγνωσία κ.α.) 

Ακαδημία Στίβου. Τόπος διεξαγωγής: γήπεδο Τριλόφου.  
Υπεύθυνη τμήματος Ούρδα Δέσποινα. 

Πληροφορική-  ECDL 
Εργαστήριο εισαγωγής στους υπολογιστές για τους μικρούς μας φίλους και μαθήματα ΕCDL για τα 
μεγαλύτερα παιδιά. 
Υπεύθυνος εργαστηρίου:  Νικολέτα Γεωργιάδου 

Kid’s art factory (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, κατασκευές εμπνευσμένες από τα έργα μεγάλων 
καλλιτεχνών) Υπεύθυνη εργαστηρίου: Λάππα Χαρά 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
(συστηματική προσέγγιση της αγγλικής γλώσσας μέσα από έντυπο υλικό και παιχνιώδεις δραστηριότητες) 
Υπεύθυνη  τμήματος: Παγγέα Αντωνία  

Fly fly up in the English sky 
(συστηματική προσέγγιση της αγγλικής γλώσσας μέσα από έντυπο υλικό και παιγνιώδεις δραστηριότητες) 
Υπεύθυνες τμημάτων: Καρκαλέτση Ιωάννα, Παπαρδέλη Ιφιγένεια 



 

ΠΕΜΠΤΗ 

Ελεύθερο δημιουργικό συνεργατικό παιχνίδι 
(παζλ, επιτραπέζια, φιλαναγνωσία κ.α.) 

FITNESSFORKIDS 
(ασκήσεις pilates, ορθοσωμικής για σωστή σωματική και πνευματική ανάπτυξη)  
Υπεύθυνοι τμήματος: Λεμονάκη Ελένη , Νίκη Τόλη 

«Μεταμφιέσεις…» 
(Εργαστήριο θεατρικού παιχνιδιού διάρκειας 15 εβδομάδων) 
Υπεύθυνη εργαστηρίου:  Τασούλη Χριστίνα 

«Μπες στο ρυθμό…» 
Ρυθμικές έννοιες, αξίες, μεταλλόφωνο, μελώδικα, πλαισιωμένα με ποικίλες μουσικοκινητικές δραστηριότητες. 
Υπεύθυνη τμήματος:  Βασιλειάδου Ελένη 

Πληροφορική -  ECDL 
Εργαστήριο εισαγωγής στους υπολογιστές για τους μικρούς μας φίλους και μαθήματα ΕCDL για τα 
μεγαλύτερα παιδιά. 
Υπεύθυνος εργαστηρίου:  Νικολέτα Γεωργιάδου 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Ελεύθερο δημιουργικό συνεργατικό παιχνίδι 
(παζλ, επιτραπέζια, φιλαναγνωσία κ.α.) 

Εργαστήριο ρομποτικής 
(κλειστό τμήμα) 
Υπεύθυνοι: Κορτέσης Δημήτρης, Λαγογερίδης Βασίλης 
(Τόπος διεξαγωγής: Δεύτερο δημοτικό σχολείο Θέρμης) 

Fly fly up in the English sky 
(συστηματική προσέγγιση της αγγλικής γλώσσας μέσα από έντυπο υλικό και παιχνιώδεις δραστηριότητες) 
Υπεύθυνες τμημάτων: Καρκαλέτση Ιωάννα, Παπαρδέλη Ιφιγένεια 

Kid’ s art factory (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, κατασκευές εμπνευσμένες από τα έργα μεγάλων 
καλλιτεχνών)  
Υπεύθυνη εργαστηρίου: Λάππα Χαρά 

«Ας σερφάρουμε …» Εξερευνώ με ασφάλεια το διαδίκτυο  

Υπεύθυνη: Λεμονάκη Ελένη 


