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Ο ∆ήµος Λαρισαίων και σε αυτή την δύσκολη περίοδο κρίσης που διανύουµε εξαιτίας της 

πανδηµίας του Covid-19 και κατανοώντας τις ανάγκες των πολιτών, και µετά την  λειτουργία των 

σχολείων, συνεχίζοντας την υποστήριξη της σύγχρονης οικογένειας, πραγµατοποιεί στο πλαίσιο 

του καινοτόµου προγράµµατος “Πόλη που Μαθαίνει” και φέτος το επιτυχηµένο πρόγραµµα 

“Κατασκήνωση στην πόλη - Καλοκαίρι 2020”. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 

ετών και θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους υγειονοµικούς κανόνες και τα πρωτόκολλα υγείας 

που έχουν εξαγγελθεί από τα αρµόδια υπουργεία και µε 15 παιδιά ανά τµήµα. Το πρόγραµµα είναι 

σχεδιασµένο από έµπειρους παιδαγωγούς της ∆ιεύθυνσης Παιδικών Σταθµών & Εκπαιδευτικών 

∆ράσεων, των Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης, τη συνεργασία φορέων της πόλης και των 

υπηρεσιών του δήµου µας, µε συντονίστρια τη ∆ιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης Παιδικών Σταθµών & 

Εκπαιδευτικών ∆ράσεων κα Μπαξεβάνου Σταυρούλα. Πρωτάρχικος στόχος και κύριο µέληµα όλων 

των συµµετεχόντων είναι η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Τα  προγράµµατα είναι 

προσαρµοσµένα στις ανάγκες, επιθυµίες και ηλικίες των παιδιών που συµµετέχουν, δηµιουργώντας 

κατάλληλο περιβάλλον ώστε τα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δηµιουργικά. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι όλα τα προηγούµενα χρόνια το πρόγραµµα είχε την καθολική αποδοχή των 

παιδιών και των οικογενειών τους που συνεργάστηκαν κατά τρόπο υποδειγµατικό µε τους 

υπεύθυνους του προγράµµατος. 

Τη φετινή χρονιά ανταποκρινόµενοι στις ανάγκες των οικογενειών, αλλά και της νέας κατάστασης 

που έχει δηµιουργηθεί, προγραµµατίστηκε µία περίοδος λειτουργίας της Κατασκήνωσης 3 

εβδοµάδων από 20 Ιουλίου 2020 έως 7 Αυγούστου 2020. 

Κατά την περίοδο αυτή θα λειτουργήσουν προγράµµατα αθλητικών δραστηριοτήτων, κολύµβησης, 

ροµποτικής, θεατρικού παιχνιδιού, κινηµατογράφου, κηπουρικής, µουσικής, φυσικών επιστηµών, 

σκακιού, ζαχαροπλαστικής, ελεύθερου-ψυχαγωγικού παιχνιδιού, εκδροµών ΠΙΚ-ΝΙΚ, γνωριµίας µε 

την πόλη και την ιστορία της. 

 

Προκειµένου να εξυπηρετηθούν αποτελεσµατικότερα  οι οικογένειες,  τα κέντρα–σταθµοί, τα οποία 

θα λειτουργήσουν είναι τα εξής: 

1. 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο (Κουµουνδούρου 17-19) 

2. 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο (Χρυσοχόου 2-Άγιος Κωνσταντίνος) 

3. 12ο ∆ηµοτικό Σχολείο (Αρκαδίου 38- Άγιος Γεώργιος) 

4. 14ο ∆ηµοτικό Σχολείο (Γερουλάνου 2- Ιπποκράτης) 

5. 19ο ∆ηµοτικό Σχολείο (Ακαρνανίας 32- Χαραυγή) 

6. 25ο ∆ηµοτικό Σχολείο (Νεάπολη) 
 

7. 44ο ∆ηµοτικό Σχολείο (Αγ. Λαύρας 22-Ν. Πολιτεία) 

8. 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Γιάννουλης (Κουλουψούζη 25) 

 

Οι ώρες λειτουργίας της κατασκήνωσης θα είναι 8.00π.µ.- 14.30 µ.µ. και η συµµετοχή στο 

πρόγραµµα είναι χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. Η επιλογή των παιδιών γίνεται µε κοινωνικά 

και οικονοµικά κριτήρια. 

 Τα αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν ηλεκτρονικά µετά τη λήξη προθεσµίας των αιτήσεων. 



 

Οι αιτήσεις για τη συµµετοχή των παιδιών θα υποβάλλονται από 3 Ιουλίου έως 10 Ιουλίου 2020 

στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Παιδικών Σταθµών & Εκπαιδευτικών ∆ράσεων, Ρούσβελτ & 

Οικονόµου εξ Οικονόµων 8Α (08:00-13:00) και στη ∆ΗΚΕΛ, Ηπείρου 96-98. 

Πληροφορίες: 2410680249, 2410680246, 2410680215. 

Απαιτούµενα δικαιολογητικά: 

 Αίτηση 

 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

 Βεβαίωση Υγείας από παιδίατρο 

 Τελευταίο εκκαθαριστικό 

 Βεβαίωση Εργασίας µητέρας 

 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θεωρείται απαραίτητο για ειδική κατηγορία 

 

 

 


