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Αγαπητοί γονείς,
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο Σύγχρονη Κιμωλία σε
συνεργασία με το Theater Gym, διοργανώνουν ολοήμερο χριστουγεννιατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
με σκοπό την εποικοδομητική απασχόληση των παιδιών καθώς και την εμπλοκή τους σε ποικιλόμορφες
χριστουγεννιάτικες εμπειρίες.
Η χρονική περίοδος που θα λειτουργήσει το Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα είναι απο τις 23
Δεκεμβρίου μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικιών 4-12, χωρίς να
καθίσταται υποχρεωτική η πλήρης συμμετοχή του παιδιού για την προαναφερθείσα χρονική περίοδο.
Συνεπώς παρέχεται η δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων ημερών συμμετοχής, οι οποίες όμως θα
πρέπει να οριστούν εξ αρχής και όχι κατα τη διάρκεια του προγράμματος.
Όσο αφορά τη διεξαγωγή των τρεχόντων προγραμμάτων του Έκπαιδευτικού Κέντρου Σύγχρονη
Κιμωλία (ειδική εκπαίδευση, ενισχυτική διδασκαλία, μετασχολικό πρόγραμμα, φιλολογικά και
εργοθεραπεία) σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, θα τηρηθεί το σχολικό
πρόγραμμα. Συνεπώς, η τελευταία μερα διεξαγωγής των τρεχόντων προγραμμάτων ορίζεται η 22η
Δεκεμβρίου όπου κλείνουν και τα σχολεία,ενώ η επανέναρξή τους ορίζεται στις 7 Ιανουαρίου.
Όσον αφορά την αποπληρωμή των διδάκτρων για τον μήνα Δεκέμβριο, τόσο για τα τρέχοντα
προγράμματα όσο και για το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα, θα τηρηθεί η πολιτική που εφαρμόζεται
και για τους υπόλοιπους μηνές. Θα πρέπει δηλαδή τα διδακτρά να προπληρωθούν μέχρι το πρώτο
πενθήμερο του Δεκέμβρη.
Οι εγγραφές για το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα αρχίζουν την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021
και λήγουν την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021. Εν όψει του ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός
θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προταιρεότητας βάσει της ημερομηνίας εγγραφής. Για να κρατηθεί η θέση
θα πρέπει κατά την εγγραφή να δίδεται το ½ του τελικού πόσού ενώ το υπόλοιπο ποσό, όπως έχει
προαναφερθεί θα πρέπει να εξοφληθεί μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου.
Ο περιορισμένος αριθμός θέσεων οφείλεται στο ότι σκοπός του το χριστουγεννιάτικου
προγράμματος είναι η εμπλοκή των παιδιών σε ένα δημιουργικό και διαδραστικό πρόγραμμα, το οποίο
θα συνδιάζει εκπαίδευση αλλά συνάμα και ψυχαγωγία. Στόχος μας δεν είναι η απλή επιτήρηση των
παιδιών αλλά η δημιουργική τους απασχόληση.
Εν κατακλείδι, με μεγάλη μας χαρά θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι οποιεσδήποτε δικές σας
εισηγήσεις είναι καλοδεχούμενες, δίοτι στόχος της Συγχρονης Κιμωλίας και του Theater Gym, δεν είναι
μόνο η βελτίωση και αναπτύξη των δεξιοτήτων των παιδιών, αλλά στόχος μας είναι και η δική μας

εξέλιξη και βελτίωση , η οποία επιτυγχάνεται μέσω της μεταξύ μας συνεργασίας, εσάς ως
γονέων/κηδεμόνων και μας ως εκπαιδευτικών.

Σας ευχαριστούμε!
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