
Δελτίο Τύπου

Ο Δήμος Παλαμά σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου

Παλαμά  και  τον  Δημοτικό  Οργανισμό  Πολιτισμού,  Αθλητισμού,

Προσχολικής  Αγωγής  Παλαμά  (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.)  διοργανώνει  για  τρίτη

συνεχή χρονιά,  μετά τη μεγάλη επιτυχία του καλοκαιριού του 2020 και

του  2021,  Δράση  Δημιουργικής  Απασχόλησης  Παιδιών  «Summer

Κ.Δ.Α.Π.» στο νέο διδακτήριο του 1ου Δημοτικού σχολείου Παλαμά από

01 Ιούλιου έως  31 Αύγουστου 2022.

Τα παιδιά ηλικίας  6-12 ετών (παιδιά που φοίτησαν  το σχολικό

έτος  2021-2022  από  Α’  –  ΣΤ’  τάξη  Δημοτικού)  θα  μπορούν  να

συμμετέχουν  σε  δράσεις δημιουργικής  απασχόλησης  χωρισμένα  σε

ομάδες  με  βάση  την  ηλικία  τους  με  θέματα  όπως:  Εικαστικά

(ζωγραφική-  κατασκευές-χειροτεχνίες),  ανάπτυξη  κοινωνικών

δεξιοτήτων,  λόγου  και  έκφρασης,  ποίηση  και  παιδική  λογοτεχνία,

παραμυθογνωσία,  δραματοποίηση  μουσικών  παραμυθιών,  αφήγηση

παραμυθιών,  περιβαλλοντική  εκπαίδευση,  παρουσιάσεις  από

ψυχολόγο  για  θέματα  διαχείρισης  προβλημάτων  και  ομαλής

συνύπαρξης  με  τους  συνομηλίκους,  ομαδικές  δραστηριότητες

παιδαγωγικού χαρακτήρα για εκμάθηση βασικών κινητικών δεξιοτήτων

σε διάφορα ομαδικά αθλήματα όπως μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο.

Παράλληλα  για  τους  μαθητές  ηλικίας  6-12  ετών  (παιδιά  που

φοίτησαν το σχολικό έτος 2021-2022 από Α’ – ΣΤ’ τάξη Δημοτικού) του

Δήμου μας (Δ.Ε. Παλαμά, Δ.Ε. Σελλάνων και Δ.Ε. Φύλλου) από 1 Ιουλίου

έως  31  Ιουλίου  2022  θα  πραγματοποιηθούν  δωρεάν  μαθήματα

κολύμβησης στο κλειστό κολυμβητήριο Καρδίτσας από εξειδικευμένους

καθηγητές  3  φορές  την  εβδομάδα  (Δευτέρα  10:30-12:30,  Τετάρτη

10:00-12:00, Παρασκευή 10:00-12:00).



Αιτήσεις  υποβάλλονται  καθημερινά  από  14/06/2022  στο:   α)

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαμά (Μουσών Μέλαθρον, Γρ. Γουλιανού

& Μαυρομιχάλη). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2444024415 

email: kentro  .  koinotitas  @  palamascity  .  gr   

β) Κέντρο Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Παλαμά Πατριάρχου Γρ. Ε’

και Παπάγου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2444029095

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή :

Α) Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα

Β) Ιατρική βεβαίωση στην οποία θα βεβαιώνεται  ότι  τα παιδιά είναι

κλινικά και δερματολογικά υγιή. 

Το  πρόγραμμα  θα  λειτουργήσει  τηρώντας  όλα  τα  μέτρα  για  την

προστασία από τον covid 19 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

Το  Κέντρο  Κοινότητας  του  Δήμου  Παλαμά  χρηματοδοτείται  από
Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο  στο  πλαίσιο  του  Περιφερειακού
Επιχειρηματικού Προγράμματος της Θεσσαλίας.
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