
   
 

ΩΜΑΣΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΟ ΜΘ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟ 
ΑΦΜ 997133514, ΟΤ Ν. ΙΩΝΙΑ 

 
 

ΑΙΣΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ-ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ 
 
Ονομ/μο Μθτζρασ/Πατζρα……………………………………………………………………………………………………………................... 

Αρικμόσ παιδιών προσ εγγραφι……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ονομ/μο Παιδιών  1)………………………………………………………2)……………………………………………….............................. 

Ζτοσ γζννθςθσ παιδιοφ/ων ………………………………………………………………………………………………............................... 

Σθλζφωνα επικοινωνίασ ………………………………………………………………………………………………………............................ 

Δ/νςθ κατοικίασ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

χολείο ...................…………………………………………………………………………………………………………………….........................  

 

Σασ ενθμερώνουμε ότι το ςωματείο "ΕΧΩ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ" διακζτει ςφςτθμα εναρμόνιςθσ με τον κανονιςμό GDPR για τθ διαχείριςθ των 
προςωπικών δεδομζνων των υποκειμζνων - φυςικών προςώπων και χειρίηεται τα προςωπικά δεδομζνα μζςω τεκμθριωμζνων 
διαδικαςιών ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Ε.Ε. 679/2016.Με τθν παροφςα διλωςθ ςυναινείτε ςτθν απόδοςθ των προςωπικών 
δεδομζνων ςτο πλαίςιο των Υπθρεςιών μασ.)       

ΣΥΜΦΩΝΩ                    ΔΙΑΦΩΝΩ         

 

Θέλυ βοήθεια για ηην ζύνηαξη ηος θακέλος από ηον θοπέα          ΝΑΙ               ΟΧΙ  

Οι  γονείρ πος ενδιαθέπονηαι να εγγπάτοςν ηα παιδιά ηοςρ ζηα Κένηπα Γημιοςπγικήρ Απαζσόληζηρ ηος Γήμος 

Πειπαιά παπακαλούμε να ζςμπληπώζοςν ηην παπούζα και να ηην αποζηείλοςν έως 25/6/2021 ζηο email  

info@ehotidynami.gr ή να ηην παπαδώζοςν ζηο γπαθείο ηηρ Ανηιδημ.Παιδείαρ και Για Βίος Μάθηζηρ ηος 

Γήμος Πειπαιά καs  Α.  Αλιγιηάκθ ςτθν  Δ/νςθ Μακράσ τοάσ 15  2οσ όροφοσ Γραφείο 12. 
 

ΘΜΕΙΩΘ : Θ παροφςα αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ δεν ςυνιςτά τθν τελικι εγγραφι του παιδιοφ ςτο ΚΔΑΠ του 

Διμου Πειραιά.  

Η Σελικι εγγραφι προχποκζτει : α) αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από τον γονζα β) ςφνταξθ και κατάκεςθ φακζλου 

ςτθν Ε.Ε.Σ.Α.Α για Voucher (ΚΔΑΠ) γ) ζγκριςθ από τθν Ε.Ε.Σ.Α. δ)τελικι εγγραφι ςτα ΚΔΑΠ του Διμου Πειραιά. Θα 

τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ.  

Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ παρακαλοφμε να επικοινωνείτε από Δευτζρα – Παραςκευι από 12:30 ζωσ 20:30 ςτο 
τθλζφωνο 210 2526000 ι 6947998038 
                                                                                                                                                     

             ΑΘΘΝΑ ……/……/2021 

                                                                                                                                       ΤΠΟΓΡΑΦΘ ΓΟΝΕΑ 
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ΩΜΑΣΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΟ ΜΘ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟ 
ΑΦΜ 997133514, ΟΤ Ν. ΙΩΝΙΑ 

                                                                                                   

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ  ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ  ΓΙΑ  ΠΑΙΔΙΑ   

Μελζτθ-προετοιμαςία για το ςχολείο 

Μικροί Πολιτικοί (Οι μικροί μασ φίλοι μακαίνουν να ςυηθτοφν και να επιχειρθματολογοφν. υηθτοφν τα προβλιματα 

του Διμου τουσ και προτείνουν λφςεισ. Σζλοσ,  κα επιςκεφτοφν και κα ςυνομιλιςουν με τουσ πολιτικοφσ του Διμου τουσ). 

Χειροτεχνίεσ–καταςκευζσ (Καταςκευάηουμε με διάφορα υλικά ζργα τζχνθσ). 

Ηωγραφικι (Αποτυπϊνουμε ςτο χαρτί εικόνεσ που ζχουμε δει ι φανταςτεί). 

Θεατρικό παιχνίδι 

Κθπουρικι (Παίρνουμε ζνα ςποράκι και το φροντίηουμε μζχρι να γίνει ζνα όμορφο λουλοφδι. Σα παιδιά μακαίνουν να 

ςζβονται το περιβάλλον. Προτείνουμε ςτον Διμο να περιποιθκοφμε ζνα πάρκο). 

Ρομποτικι 

Παιχνίδι γνώςεων (Ενεργειακό αποτφπωμα , παιχνίδια μνιμθσ, αινίγματα, κουίη, και θ απάντθςθ απλι, ΕΤΡΗΚΑ). 

Μικροί επιςτιμονεσ (Πειράματα φυςικισ,  χθμείασ). 

Δθμιουργικι γραφι  (Φτιάχνουμε τον κόςμο με λζξεισ). 

υγγραφείσ  για μία ώρα (Απελευκερϊνουμε τθν φανταςία μασ μζςα από ςυγγραφικζσ τεχνικζσ). 

Σο παραμφκι μζςα από τα μάτια μασ  (Ο εκπαιδευτικόσ διαβάηει ζνα παραμφκι και τα παιδιά μπαίνουν ςτθν κζςθ των 

θρϊων και δθμιουργοφν ςε ζνα χαρτί  το τζλοσ ι τθν αρχι του παραμυκιοφ με εικόνεσ ι λόγο αλλάηοντασ τθν εξζλιξθ του)  

κάκι  (Μακαίνουμε ςτρατθγικι και τουσ κανόνεσ του παιχνιδιοφ. Παράλλθλα εξαςκοφμε τθ ςκζψθ μασ). 

Μικροί εξερευνθτζσ (Γνωρίηουμε τον κόςμο, μακαίνουμε από τον Παρκενϊνα μζχρι τουσ πλανιτεσ). 

Zumba για παιδιά   Αεροβικι για παιδιά  Yoga  φγχρονο  χορό 

Latin (Rumba, Mambo, Samba, χορεφουμε ςε Latin ρυκμοφσ). 

Παραδοςιακοί χοροί (Μακαίνουμε ελλθνικοφσ χοροφσ και τθν ιςτορία τουσ). 

Μπαλζτο   Hip Hop   Χορωδία  

Παιχνίδια ςτα Αγγλικά (Εξαςκοφμε τα αγγλικά μζςα από το παιχνίδι). 

Δθμοςιογράφοι (Κάνουμε τθ δικι μασ εφθμερίδα, παίρνουμε ςυνεντεφξεισ από ςθμαντικοφσ πολίτεσ του Διμου μασ). 

Θ Διαφορετικότθτα ςτον κόςμο (Μακαίνουμε για τθ διαφορετικότθτα, μακαίνουμε να ςεβόμαςτε, ςυηθτάμε για τον 

ρατςιςμό, τα δικαιϊματα των παιδιϊν… «Δεν πειράηει που είμαι διαφορετικόσ, ξζρω να αγαπϊ πολφ!») 

Με τα παιδιά για τα παιδιά ( Σα παιδιά μακαίνουν για τον εκελοντιςμό, κάνουμε δράςεισ που ςτόχο ζχουν να 

βοθκιςουν παιδιά με Ειδικζσ Ανάγκεσ). 

Μακαίνω να τρώω ςωςτά (Τγιεινι Διατροφι) (Γιατί πρζπει να τρϊμε ςωςτά, μακαίνουμε για τισ βιταμίνεσ και που 

τισ βρίςκουμε). 

Είναι δικό μου το ςώμα μου (Ενθμζρωςθ για τθν πρόλθψθ τθσ ςεξουαλικισ και  κάκε άλλθσ μορφι κακοποίθςθσ). 

Stop Bullying (Ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ για τθν αντιμετϊπιςθ του εκφοβιςμοφ).  

Μπουγζλο (Σθν  τελευταία ϊρα κάκε Παραςκευι, τα παιδιά κα παίηουν με το νερό). 

 

ΑΘΛΘΣΙΜΟ  (Δυνατότθτα επιλογισ ζωσ  ζνα (1)) 

      ΞΙΦΑΚΙΑ 
      Μπάςκετ  
     Iςτιοπλοΐα 

Ρυκμικι Γυμναςτικι 
               Taekwondo  

              Handball  

Σζννισ 

              kick boxing 

 

Όλα τα παιδιά κα ςυμμετζχουν ςε εκδιλωςθ που κα παρουςιάςουν ςτουσ δικοφσ τουσ, τισ δραςτθριότθτεσ 
που ζχουν κάνει. 


