
 

 

 

 

 

Μια ακόμη σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της. Τα Εκπαιδευτήρια Δελασάλ Σύρου 

διοργανώνουν και φέτος το Delasalle Summer School μετά από το περσινό 

καλοκαίρι που  άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε γονείς, παιδιά και 

εκπαιδευτικούς. 

Πρόκειται για ένα αθλητικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα  

το οποίο θα βοηθήσει τα παιδιά να αθληθούν, να ψυχαγωγηθούν και να αποκτήσουν 

νέες εμπειρίες, ώστε να ξεκινήσουν τη νέα χρονιά γεμάτα δύναμη και ζωντάνια. 

Κατά την περσινή χρονιά διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά με δυσκολία αποχωρούσαν το 

μεσημέρι για το σπίτι τους. 

 Το πρόγραμμα υλοποιείται από παιδαγωγούς και γυμναστές που τους διακρίνει το 

ήθος, η οργανωτικότητα και η υπευθυνότητa. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

• Αθλητικές δραστηριότητες (μπάσκετ, ποδόσφαιρο, στίβο, βόλεϊ,πινγκ πονγκ, 

κολύμβηση) 

• Εικαστικές-καλλιτεχνικές δραστηριότητες 

• Θεατρικό παιχνίδι και χορό 

• Ξένες Γλώσσες αλλιώς  

• Ομαδικά Παιχνίδια 

• Κινητικά Παιχνίδια 

• Kick Boxing 

• Ρομποτική 

• Μουσικοκινητικές Δραστηριότητες 

• Κηπουρική και Μαγειρική 

• Παιχνίδια Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 

• Κυκλοφοριακή Αγωγή 

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά από 4 έως 12 ετών ακόμη κι αν δεν είναι 

μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Δελασάλ Σύρου (θα κατανέμονται σε τμήματα ανάλογα 

με την ηλικιακή ομάδα που ανήκουν). 

Το κόστος συμμετοχής είναι 55€ την εβδομάδα ανεξάρτητα από τις ημέρες 

συμμετοχής, το οποίο προκαταβάλλεται την πρώτη ημέρα της κάθε εβδομάδας.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΕΛΑΣΑΛ ΣΥΡΟΥ 
Ανδρέα Κάργα 12-14, Ερμούπολη 

Τηλ. 2281087713 
www.sgschool.gr 



Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται σάντουιτς και χυμός καθημερινά. 

Για αδέλφια που συμμετέχουν την ίδια χρονική περίοδο το ένα πληρώνει το κανονικό 

ποσό συμμετοχής και το δεύτερο 35€ την εβδομάδα. 

Το Θερινό Σχολείο λειτουργεί από τις 8.00 έως τις 15.00, από Δευτέρα έως και 

Παρασκευή (από 20/6 – 26/8). 

 

Υπεύθυνη Θερινού Σχολείου: κ. Βαρβάρα Κούτρα -Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής  

 

Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή στο Θερινό Σχολείο στείλτε μας τη Δήλωση 

Συμμετοχής συμπληρωμένη (sgschool@sgschool.gr)  ή τη συμπληρώνετε δια ζώσης 

στη Γραμματεία των Εκπαιδευτηρίων Δελασάλ Σύρου (τηλ. 2281087713). 

 

 

  

mailto:sgschool@sgschool.gr

