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Ταξίδια στο κόσµο  
της χαράς και της δηµιουργίας 

Παιδικός Σταθμός 

Παιδικό Εργαστήρι 

   Το µικρό καράβι έχοντας ήδη κλείσει 
τα  21 χρόνια µεγαλώνει δηµιουργικά.      
   Είναι  ένα µικρό καράβι που θέλει να 
ταξιδέψει τους µικρούς του φίλους 
στους απέραντους ωκεανούς της ζωής.  
   Εµπόδιο δεν είναι µόνο τα µεγάλα 
κύµατα, η άπνοια  για µας  µικρότερη 
απειλή δεν είναι. 
   Με δόρυ φτιαγµένο από γνώση που 
δηµιουργεί και ασπίδα την συντροφικό-
τητα  κάνουµε την διαδροµή γιορτή. 
 Τότε κανείς δεν ψάχνει για τον νικητή. 
   Και η ευχή να είναι καλοτάξιδο έχει  

πραγµατοποιηθεί. 
 

   Σας περιµένουµε µε  
χαµόγελα στην καρδιά χαµόγελα στην καρδιά χαµόγελα στην καρδιά χαµόγελα στην καρδιά  

 
Όλοι   εµείς 

Αθανασία Ανδρουλιδάκη  
 

Παιδικός Σταθµός            : 07:00 πµ - 03:00 µµ 
Παιδικό εργαστήρι            : 05:00 µµ -  08:00 µµ 
Παρουσίαση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων      
Εκπαιδευτικά Σεµινάρια (Φωτογραφίας, κατασκευές, κλπ) 

Παραστάσεις 
∆ιοργάνωση Πάρτυ      

     
   Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και τιµές των εργα-
στηρίων παρακαλώ επικοινωνήστε  µαζί µου στα 
τηλέφωνα :  2610 454 033  2610 454 033  2610 454 033  2610 454 033  &   6939 700 8816939 700 8816939 700 8816939 700 881  

Αν. Πολυζωίδη 25 & Μαρκορά ,   

264 41 Τερψιθέα -  Πάτρα 

Τηλ.  &  fax :  2610 454 033 

Κινητό         :  6939 700 881 

e-mail          :  info@mikrokaravipatras.gr 

url                 :  www.mikrokaravipatras.gr  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  

Αθανασία  Ανδρουλιδάκη 

Παιδαγωγός Προσχολικής Αγωγής  

∆ραστηριοτήτων  

για  πληροφορίες  

και εγγραφές  

θα µας βρείτε στο  

“ µικρό καράβι” και στα 

τηλέφωνα του σταθµού. 

σταθερό : 2610 454 033 

Κινητό :  6939 700 881  

Κέντρο ̟ροσχολικής Αγωγής και Εκ̟αίδευσης 

Παιδικός σταθµός -  Παιδικό Εργαστήρι 



Εγγραφές & κρατήσεις θέσεων όλο τον χρόνο στα  τηλ.:  2610 454 033  &  6939 700 881 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ορθοφωνίας – φωνητικής – 
τραγουδιού για παιδιά - 

Μουσικοκινητική - Orff  Dalcrose 
             με την Μουσικό  

              Δώρα Πετρίδη 
 

κάθε Τετάρτη απόγευμα   
06:30 μμ - 07:30 μμ 

 
Α επίπεδο : παιδιά προσχολικής ηλικίας  

Β επίπεδο : παιδιά σχολικής ηλικίας έως 15 ετών 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ  Τέχνης 
             με την Εικαστικό  

               Έρση Γιαννουλάτου 
 

κάθε Πέμπτη απόγευμα   
 
Α επίπεδο : παιδιά προσχολικής ηλικίας  

                       05:00μμ - 06:00μμ  

Β επίπεδο : παιδιά σχολικής ηλικίας έως 15 ετών 
                      06:15μμ -  07:15μμ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ  χειροποίητου κοσμήματος & 
δημιουργίας με ανακυκλώσιμα υλικά 

με την Νηπιαγωγό - Θεατρολόγο  
Μάρα Καλαντζή 

 

κάθε Τρίτη απόγευμα   
 
Α επίπεδο : παιδιά προσχολικής ηλικίας  

                       05:00 μμ - 06:00 μμ  

Β επίπεδο : παιδιά σχολικής ηλικίας έως 15 ετών 

                      06:15 μμ -  07:15 μμ 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ  Θεατρικού παιχνιδιού 
με την  Θεατρολόγο  

                       Νικόλ Πετρουλή 
 

κάθε Τετάρτη  απόγευμα   
05:00 μμ - 06:00 μμ 

 
Α επίπεδο : παιδιά προσχολικής  ηλικίας 

Β επίπεδο : παιδιά σχολικής ηλικίας έως 15 ετών 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ  Παραμυθιού για παιδιά 
με την Νηπιαγωγό  

Βασιλική Τσίρη 
 

 
 

 

κάθε Σάββατο για παιδιά  
από 4 ετών 

 

10:30 - 11:00  Καλωσόρισμα, παιχνίδια   
γνωριμίας, παιχνίδι του κρυμμένου  παραμυθιού  

                          

11:00 - 11:45 Αφήγηση παραμυθιού με συνοδεία  
μουσικής, θεατρικό παιχνίδι με συμμετοχή των 

παιδιών 

 
11:45 - 12:00    ∆ιάλλειµα 
 
12:00 - 12:30   Εικαστικές κατασκευές που θα πάρουν 
µαζί τους  τα παιδιά. 
 

Συνοδεύει τα παραμύθια με το μαντολίνο της  

η Αμαλία Βραχοπούλου  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ  Φυσικής & Βιολογίας  
με τον Φυσικό  

Διονύση θωμόπουλο 
 

κάθε Σάββατο 
 

 

Α επίπεδο : παιδιά προσχολικής ηλικίας  
                       11:15 πμ - 12:15 μμ  

Β επίπεδο : παιδιά σχολικής ηλικίας έως 15 ετών 

                      12:15 μμ -  13:15 μμ 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ  Κεραμικής 
                    με τον Κεραμίστα  

                    Ηλία Χριστόπουλο 
 

κάθε Παρασκευή απόγευμα   
 

Α επίπεδο : παιδιά προσχολικής ηλικίας  

                       05:15μμ - 06:15 μμ  
Β επίπεδο : παιδιά σχολικής ηλικίας έως 15 ετών 

                      06:15μμ -  07:15μμ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ  Παραστατικών Τεχνών 
με την Νηπιαγωγό - Θεατρολόγο  

Μάρα Καλαντζή 
 

κάθε Παρασκευή απόγευμα   
05:00 μμ—06:30 μμ 

 
 

Για παιδιά σχολικής ηλικίας έως 15 ετών 
 


