
 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
 
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού 
Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης 
 
Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά 
Τηλέφωνο: 28210-37055,  Fax: 28210-37085   e-mail:  info@eadip.tuc.gr    

 

Πρόγραμμα Δημιουργικής Πρωινής Απασχόλησης για παιδιά ηλικίας από 6-12 ετών 

 

Β Περίοδος:  Δευτέρα 11 έως Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016 

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, με κύριο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών της Πολυτεχνικής Κοινότητας, αλλά και 
των πολιτών που συμμετέχουν στα προγράμματα αθλητισμού που πραγματοποιούνται στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης, θα λειτουργήσει και φέτος Πρόγραμμα Δημιουργικής Πρωινής 
Απασχόλησης για παιδιά ηλικίας από 6-12 ετών κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.  

Σκοπός της απασχόλησης είναι μια εναλλακτική και ολοκληρωμένη πρόταση απασχόλησης των παιδιών 
κατά τη περίοδο των διακοπών τους, όπου μέσα από μια σειρά αθλητικών και εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, τα παιδιά θα ψυχαγωγηθούν δημιουργικά, θα αθληθούν, θα διασκεδάσουν, θα 
αναπτύξουν βασικές σωματικές τους ικανότητες και θα ανακαλύψουν τυχόν ιδιαίτερες δεξιότητες τους.  

Το πρόγραμμα ξεκινά από τις 07:30 το πρωί και λήγει στις 16:00 το μεσημέρι, Δευτέρα έως Παρασκευή. 

 

Περιγραφή 

Το πρόγραμμα είναι διαδραστικό και βιωματικό και υπόσχεται ψυχαγωγία, άθληση, εκπαίδευση και 
κοινωνικοποίηση των παιδιών μέσα από μια πληθώρα δραστηριοτήτων, υπό το συντονισμό και τη 
καθοδήγηση έμπειρών εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε 
επαφή με καταξιωμένους ανθρώπους στο αντικείμενο τους και να λάβουν πληθώρα ερεθισμάτων.  

Πρόγραμμα 

07:30 – 08:00  Προσέλευση 
 

08:00 – 10:00  
 

Αθλήματα  
Τα παιδιά χωρισμένα σε μικρές ομάδες ανάλογα με την ηλικία θα έρθουν σε επαφή με 
πληθώρα αθλημάτων (ποδόσφαιρο, τένις, στίβο, πολεμικές τέχνες) στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης 
 

10:00 – 10:30  Πρωινό στις αθλητικές εγκαταστάσεις  (το πρωινό θα παρέχεται από τους γονείς) 
 

10:30 – 12:30  
 

Παιδαγωγικά εργαστήρια 
Κατά τη διάρκεια της πρωινής ζώνης μέσω διαδραστικών και βιωματικών 
παιδαγωγικών εργαστηρίων τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τις τέχνες και τον 
πολιτισμό 

 Εργαστήριο παιδικού βιβλίου  

 Εργαστήριο τεχνολογίας/ήχου, βίντεο/φωτογραφίας 

 Εργαστήριο θεατρικού παιχνιδιού 
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 Εργαστήριο αγωγής υγείας 

 Εργαστήριο μουσικής 

 Εργαστήριο κουκλοθεάτρου 

 Εργαστήριο παραδοσιακών χορών 

 Εργαστήριο δημιουργικής γραφής 

 Εργαστήριο πειραμάτων 

 Εργαστήριο ζωγραφικής 

 Εργαστήριο κατασκευών 

 Εργαστήριο ανακύκλωσης/περιβάλλον 

 Εργαστήριο μικρομαγειρέματα 
 

12:30 - 13:30 Γεύμα στους χώρους της Φοιτητικής Λέσχης του Πολυτεχνείου με τις εξής 
δυνατότητες:  
Α. Από τον Ανάδοχο της Φοιτητικής Λέσχης με αντίτιμο 2,50 €/ μέρα 
Β. Όσοι γονείς επιθυμούν να φροντίζουν οι ίδιοι για το μεσημεριανό φαγητό των 

παιδιών τους, θα υπάρχει η δυνατότητα αυτό να ζεσταίνεται στη Φοιτητική  Λέσχη 
του Ιδρύματος 

 

13:30 – 15:30  Ελεύθερες δραστηριότητες  
Ελεύθερο παιχνίδι και δομημένες δραστηριότητες από εξειδικευμένους παιδαγωγούς 
ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών:   ομαδικά παιχνίδια, σκάκι, επιτραπέζια, κλπ 
 

15:30 - 16:00 Αποχώρηση 
 

 

   

Πρόσθετες δράσεις 

Στο τέλος κάθε περιόδου θα πραγματοποιηθούν εκδρομές στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του 
Πολυτεχνείου Κρήτης και θα γίνουν βιωματικές δράσεις υπό την επιμέλεια του Κ.Π.Ε. Βάμου. 

Θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε εργαστήρια του Ιδρύματος.  

Θα οργανωθούν παρουσιάσεις από Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (Μ.Κ.Ο) που δραστηριοποιούνται 
στην πόλη μας  για τις δράσεις τους.  

Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με το παιδικό βιβλίο, τόσο μέσα από τις παρουσιάσεις βιβλίων όσο και 
μέσω  συνεργασίας με την κινητή δανειστική παιδική βιβλιοθήκη του Δήμου Χανίων.  

Αλλαγές στο πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθούν ανάλογα με τη σύνθεση και τις προτιμήσεις των 
ομάδων. 
 
 
Κόστος 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 40€/εβδομάδα για ένα παιδί και στα 35€/εβδομάδα για δεύτερο 
παιδί.  

 
 
Αιτήσεις συμμετοχής 
Οι αιτήσεις, με συμπλήρωση της συνημμένης φόρμας συμμετοχής, θα υποβάλλονται από την Τρίτη 
28/06/2016  έως και τη Δευτέρα 04/07/2016 (και ώρα 16:00) ηλεκτρονικά στο  info@eadip.tuc.gr  
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Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ιδιότητας των ενδιαφερομένων ως εξής:  

Α. Μέλος Πολυτεχνικής Κοινότητας   

Β. Αθλούμενος στις Αθλ. Εγκαταστάσεις      

Γ. Ιδιώτης 

 

Οι γονείς των οποίων οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές θα ενημερωθούν για την κατάθεση των 
δικαιολογητικών συμμετοχής: πιστοποιητικό υγείας, δήλωση του νόμου 1599/86 και προκαταβολή της 
τάξης του 50% της οικονομικής εισφοράς.  

Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί μετά τη λήξη της πρώτης εβδομάδας του προγράμματος.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας 
Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης και στο τηλ. : 28210-37055  

 

Εκτιμώμενος αριθμός θέσεων: εξήντα (60) 


