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2000 περίπου παιδιά του Δήμου μας θα έχουν και φέτος τη δυνατότητα να απασχοληθούν
δημιουργικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς όποια παιδιά
θέλουν μπορούν να συμμετέχουν στα τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης του
Πολιτιστικού Οργανισμού ή στα τμήματα Αθλοδιακοπών και Sports Camp που διοργανώνει
ο Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης του Δήμου Ν. Σμύρνης.

Τα προγράμματα απασχόλησης παιδιών δημοτικών σχολείων κατά τις θερινές διακοπές
αποτελούν για περισσότερο από 10 χρόνια έναν σπουδαίο κοινωνικό θεσμό. Με μια
ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση (από 50 ευρώ) οι γονείς μπορούν να εμπιστευτούν τα
παιδιά τους σε έμπειρους και εκπαιδευμένους παιδαγωγούς – καθηγητές, απασχολώντας τα
δημιουργικά με τον καλύτερο τρόπο μέχρι την ώρα των οικογενειακών διακοπών.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Για διάστημα 5 εβδομάδων από 15 Ιουνίου εώς 17 Ιουλίου 2009 τα παιδιά (7 – 12 ετών) θα
απασχολούνται καθημερινά από 7.30 π.μ. έως 2.30 μ.μ. με θέατρο, μουσική, χορό,
καλλιτεχνικά – κατασκευές, σκάκι, περιβαλλοντική εκπαίδευση, ομαδικά παιχνίδια,
βιωματικά παιχνίδια, κολύμβηση, ποδόσφαιρο, κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, εκδρομές.
Η δημιουργική απασχόληση γίνεται από κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς,
ψυχολόγους, γυμναστές, ηθοποιούς, μουσικοπαιδαγωγούς, καθηγητές χορού, σκάκι,
εμψυχωτές κ.ά Λειτουργούν δύο τμήματα, το πρώτο στα 12ο – 14ο Δημοτικά
(Παρασκευοπούλου 37-39 & Θαλή Μιλήσιου) και το δεύτερο στα 7ο – 15ο Δημοτικά (Ευξ.
Πόντου 73 & Αγ. Σαράντα)
Φέτος για δεύτερη χρονιά θα λειτουργήσει δωρεάν και ένα τμήμα 20 νηπίων (παιδιά 6
ετών που θα πάνε στην Α’ Δημοτικού) με ζωγραφική, μουσική, καλλιτεχνικά, ομαδικά –
βιωματικά παιχνίδια. Στο τμήμα αυτό προηγούνται τα αδελφάκια συμμετεχόντων και
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τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στον Πολιτιστικό Οργανισμό (Ελ. Βενιζέλου 16 δίπλα
στο Δημαρχείο, 7ος όροφος) από τις 4 έως τις 29 Μαΐου 2009, ώρες 9πμ-1:30μμ. Τηλέφωνο:
210-9373534, 213-2025833 Πληροφορίες: Στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Ν. Σμύρνης, Ελ.
Βενιζέλου 14, 6ος όροφος, 11πμ – 1μμ.

ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ
Ο Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Ν.Σμύρνης υλοποιεί το πρόγραμμα
καλοκαιρινής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών
«ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ». Το φετινό πρόγραμμα θα διαρκέσει 6 εβδομάδες από 15 Ιουνίου έως τις
24 Ιουλίου 2009 και ώρες 7.30π.μ. - 15.30μ.μ και θα πραγματοποιηθεί στο Αθλητικό Κέντρο
του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ και στο Δημοτικό Γυμναστήριο στην οδό Αρτάκης.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τη λειτουργία ακαδημιών εκμάθησης διαφόρων αθλημάτων
(Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Βόλλεϋ, Τέννις, Κολύμβηση, Άρση Βαρών, Γυμναστική,
Παραδοσιακοί χοροί, κλασσικός αθλητισμός κ.ά.) και θα συνδυάζει και εκπαιδευτικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους,
εκδρομές και επαφή με το φυσικό περιβάλλον, παρακολούθηση παραστάσεων κ.ά.

Οι εγγραφές ολοκληρώνονται στις 5 Ιουνίου 2009. Πληρορορίες και κατάθεση αιτήσεων
στα γραφεία του ΟΝΑ (Ελ.Βενιζέλου 18, 5ος όροφος) Καθημερινά : 8:30-14:00, Τρίτη και
Πέμπτη : 18:00-20:00. Τηλέφωνα: 210-9350831-662-276

SPORTS CAMP 2009
Για πρώτη φορά φέτος ο ΟΝΑ Ν. Σμύρνης διοργανώνσει στην πόλη μας αθλητικό camp
ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις για παιδιά ηλικίας 6 έως και 14 ετών, σε συνεργασία με
έμπειρους και καταξιωμένους Έλληνες και Άγγλους προπονητές στις εγκαταστάσεις του
ΑΟΝΣ «Ο ΜΙΛΩΝ». Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να εξασκούνται καθημερινά από τις 8.30
το πρωί ως το μεσημέρι στο άθλημα που θα επιλέξουν, ενώ θα μπορούν να κάνουν και
κολύμβηση μετά το τέλος της προπόνησης.
Το sports camp θα διεξαχθεί σε 2 περιόδους από 15/6/2009 – 28/6/2009 (1η περίοδος) και
από 29/6/2008 – 11/7/2009 (2η περίοδος) . Οι εγγραφές θα γίνονται έως τις 13 Ιουνίου, στα
γραφεία του ΟΝΑ Ελ, Βενιζέλου 18, 5ος όροφος τηλ 210- 9350831 και 210- 9350662,
καθημερινά από τις 8:30 έως 14:00 και Τρίτη- Πέμπτη από τις 18:00 έως 20:00.
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