
 

 

Αγαπητοί γονείς, 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη του Καλοκαιρινού Σχολείου 

“Future Summer School” του Ελληνικού Ωδείου Αρχάγγελου και του Future Dance Centre. Η 
διάρκεια του Καλοκαιρινού Σχολείου θα είναι 5 εβδομάδες (από τις 24 Ιουνίου έως τις 26 
Ιουλίου 2019) και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. 

Οι δραστηριότητες θα είναι εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές. Στόχος μας είναι τα παιδιά να 

έχουν μια ευχάριστη εμπειρία, συνδυάζοντας την ενασχόληση με τη μουσική, το χορό, τη 
γυμναστική αλλά και την εμπειρία της ομαδικής εργασίας και συνεργασίας. 

Δραστηριότητες 

Μερικές από τις ξεχωριστές μουσικές μας δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν εισαγωγή σε 
μουσικά όργανα, μέσα από εργαστήρια μουσικών οργάνων για τους μεγαλύτερους μαθητές, 
για όργανα όπως πιάνο, κιθάρα και ντραμς. Τα μικρότερα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να 
πειραματιστούν με κρουστά όργανα και ρυθμικές δραστηριότητες, καθώς και μια ποικιλία 

κρουστών οργάνων με συγκεκριμένο τονικό ύψος, συμπεριλαμβανομένων των glockenspiels 

και boomwhackers. 

Θα υπάρχει επίσης μια ποικιλία τμημάτων γυμναστικής για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. 
Αυτά θα περιλαμβάνουν διάφορα είδη χορού, καθώς και μαθήματα αυτοάμυνας με πολεμικές 
τέχνες, τα οποία θα διδάσκονται από επαγγελματίες εκπαιδευτές. 

Επίσης θα πραγματοποιηθούν και άλλες δραστηριότητες που θα περιλαμβάνουν τέχνη και 
χειροτεχνία, θεατρικές δραστηριότητες, ποικιλία παιχνιδιών, προσκεκλημένους ομιλητές και 
προαιρετικές ημερήσιες εκδρομές σε συναρπαστικούς προορισμούς. 

Καθημερινό πρόγραμμα: 

• Η προσέλευση των παιδιών πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη των καθημερινών 

δραστηριοτήτων (δηλ. μέχρι και τις 8.15π.μ.). Υπάρχει δυνατότητα προσέλευσης από τις 
7:15π.μ. για όσους γονείς το επιθυμούν. 

• Η αναχώρηση των παιδιών συνιστάται να γίνεται μετά το τέλος της τελευταίας 
δραστηριότητας, στις 1.30μ.μ. Ωστόσο, θα υπάρχει δυνατότητα αναχώρησης των παιδιών 
μέχρι τις 3:15μ.μ. χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση. 

• Τα παιδιά που θα παραμένουν στο χώρο μετά τις 1.30μ.μ. θα γευματίζουν και στη 
συνέχεια ασχολούνται με παιχνίδια, προβολή ταινίας ή άλλες δραστηριότητες. 

Γεύματα: 

• Θα υπάρχει διάλειμμα για πρωινό στις 10π.μ. και όλα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί 
τους ένα υγιεινό πρωινό. 

• Το μεσημεριανό διάλειμμα θα αρχίζει στις 1.30μ.μ. Συνιστάται όπως όσα παιδιά θα 
παραμένουν μέχρι αργά στο σχολείο, είτε να φέρουν το μεσημεριανό γεύμα μαζί τους ή 

να παραγγείλουν φαγητό από τους συνεργάτες catering του καλοκαιρινού σχολείου. 

• Το μεσημεριανό γεύμα από τους συνεργάτες catering θα είναι διαθέσιμο κατόπιν 
αιτήματος με επιπλέον κόστος (περισσότερες πληροφορίες θα αποσταλούν σε όλους τους 

εγγεγραμμένους συμμετέχοντες εν ευθέτω χρόνω). 

 



 

Αντικείμενα τα οποία πρέπει να φέρνουν μαζί τους τα παιδιά: 

• Παγουράκι νερού (που μπορεί να ξαναγεμιστεί στις εγκαταστάσεις). 
• Ένα καλό πρωινό (τα τρόφιμα μπορούν να ψυχθούν εάν χρειάζεται). 
• Μια πετσέτα και επιπλέον ρούχα γυμναστικής. 

• Σε όλα τα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων ρούχων, τσαντών, μπουκαλιών νερού και  
σνακ, πρέπει να αναγράφεται ξεκάθαρα το ονοματεπώνυμο του παιδιού, προκειμένου να 
αποφευχθεί απώλεια προσωπικών αντικειμένων. 

Διαδικασία εγγραφής: 

• Κατά την εγγραφή θα καταβάλλεται προκαταβολή €100 μαζί με την υποβολή του έντυπου 

εγγραφής. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και διαθέσιμα πακέτα 
βρίσκονται στο σχετικό διαφημιστικό φυλλάδιο, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ωδείου. 

• Για να δικαιούνται οι συμμετέχοντες μειωμένες τιμές εγγραφής (early registration fees), 

το πλήρες ποσό θα πρέπει να πληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 8 Ιουνίου 2019. 

• Όλοι οι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν την εγγραφή από τις 10 Ιουνίου 2019 και μετά, 
θα πρέπει να καταβάλλουν το πλήρες ποσό μέχρι τις 21 Ιουνίου 2019. 

• Δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης. 
• Για το 2ο και 3ο παιδί της ίδιας οικογένειας υπάρχει έκπτωση 10%. 

 

Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
τη Γραμματεία της Σχολής στο 22-383626. 

Ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την εκπαιδευτική και ψυχαγωγική καλοκαιρινή 
ενασχόληση των παιδιών σας! 

 

Εκ της Διεύθυνσης  

 

 

 
W. www.odeionarchangelou.com 

T.  22383626 

E.  odeioarchangelou@gmail.com 

A. Αγίου Μελετίου 21, 2331, Αρχάγγελος, Λευκωσία 
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