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Το Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής του Πανεπιστηµίου Frederick
αυτό το καλοκαίρι συνεχίζει τους πετυχηµένους θεσµούς του Καλοκαιρινού Σχολείου FUNTASIA και του
Σχολείου της Φύσης. Το παιδί σας θα έχει την ευκαιρία να φανταστεί, να δηµιουργήσει, να αγκαλιάσει τη
φύση και τη ζωή, να παίξει και να µάθει διασκεδάζοντας.
Οι δραστηριότητες και των δύο “σχολείων” περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων: τέχνη, ροµποτική, θέατρο,
µουσική, µία εκδροµή την εβδοµάδα, επιστήµη, κατασκευές, αθλήµατα, αφήγηση,
µουσικοκινητικά παιχνίδια και έχουν σχεδιαστεί από το επιστηµονικό προσωπικό του Τµήµατος.
Εµψυχωτές των δραστηριοτήτων είναι προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί, διδακτορικοί φοιτητές και απόφοιτοι,
υπό την καθοδήγηση του επιστηµονικού προσωπικού του Τµήµατος Επιστηµών της Αγωγής
του Πανεπιστηµίου Frederick.

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

FUNTASIA

Το Σχολείο της Φύσης προσφέρει σε παιδιά ηλικίας
4-10 ετών µια µοναδική εµπειρία µάθησης στη φύση,
µέσα από µια σειρά ψυχαγωγικών, εκπαιδευτικών,
επιστηµονικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Το
πρόγραµµα συνδυάζει δυναµικά το ελεύθερο και το
δοµηµένο παιχνίδι, ποικίλες δραστηριότητες και τη
µάθηση µέσα από σύντοµα και αναδυόµενα projects
που αναλαµβάνουν τα παιδιά βάσει των
ενδιαφερόντων τους, έχοντας ως πηγή έµπνευσης και
πρώτη ύλη τη φύση και το δάσος.

Το FUNTASIA δίνει την ευκαιρία σε παιδιά ηλικίας 6-12
ετών να ζήσουν µια µοναδική καλοκαιρινή περιπέτεια,
µέσα από µια σειρά ψυχαγωγικών, εκπαιδευτικών,
επιστηµονικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.
Τέσσερις ξεχωριστές εβδοµάδες, τέσσερις διαφορετικές
θεµατικές, τέσσερα ανεπανάληπτα ταξίδια, τέσσερις
συναρπαστικές βουτιές: «Βουτιά στην υδρόγειο», «Βουτιά
στον κόσµο των µηχανών και των εφευρέσεων»,
«Βουτιά στον κόσµο των ζώων και των φυτών», «Βουτιά
στις λέξεις και στα χρώµατα».

ΧΩΡΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Πάρκο Ακαδηµίας

ΧΩΡΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κτίριο Αρχιτεκτονικής
Πανεπιστηµίου Frederick

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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Ονοµατεπώνυµο παιδιού:

Ηµεροµηνία γέννησης:

Ονοµατεπώνυµο γονέα/κηδεµόνα:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Βάλτε

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

στην εβδοµάδα / στις εβδοµάδες συµµετοχής της επιλογής σας:

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ

ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

1. 25-29 Ιουνίου
2. 2-6 Ιουλίου

Βουτιά στην υδρόγειο

3. 9-13 Ιουλίου

Βουτιά στον κόσµο των
µηχανών και των εφευρέσεων
Βουτιά στον κόσµο
των ζώων και των φυτών
Βουτιά στις λέξεις και
στα χρώµατα

4. 16-20 Ιουλίου
5. 23-27 Ιουλίου
6. 3-7 Σεπτεµβρίου

ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ

ΩΡΑ

4-10 ετών

7:30 – 13:30

6-12 ετών

7:30 – 15:30

6-12 ετών

7:30 – 15:30

6-12 ετών

7:30 – 15:30

6-12 ετών

7:30 – 15:30

4-10 ετών

7:30 – 13:30

Κόστος
€80 την εβδοµάδα για κάθε παιδί (στο κόστος περιλαµβάνεται πρόγευµα). Για περισσότερες από 3 εβδοµάδες €65 για κάθε επιπρόσθετη
εβδοµάδα. Για το 2ο παιδί της οικογένειας έκπτωση 10% , για το 3ο παιδί έκπτωση 20%.
Μόνο για το FUNTASIA Βάλτε Χ σε αυτό που ισχύει:
Το παιδί/παιδιά µου θα µένει/µένουν µέχρι τις 13.00.

Το παιδί/παιδιά µου θα µένει/µένουν µέχρι τις 15.30.
Επιθυµώ την παροχή γεύµατος µε επιπλέον χρέωση €5/µέρα.

Το παιδί/παιδιά µου θα µένει/µένουν µέχρι τις 15.30.
Θα φέρνει/φέρνουν το δικό του/τους γεύµα.
Ιατρικές πληροφορίες
Όνοµα παιδίατρου:

Κινητό τηλέφωνο παιδίατρου:

Υπάρχει ιατροφαρµακευτική κάλυψη για το παιδί; Ναι / Όχι

Όνοµα ασφαλιστικής εταιρείας:

Παρακαλώ αναφέρετε αν το παιδί αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα υγείας ή έχει οποιεσδήποτε αλλεργίες:
Πληρωµή
1. Συµπληρώστε και υπογράψτε την αίτηση συµµετοχής.
2. Σαρώστε και στείλτε την αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση summer@frederick.ac.cy
3. Η πληρωµή µπορεί να γίνει στο ταµείο του Πανεπιστηµίου ή µέσω τράπεζας. Σε περίπτωση που η πληρωµή γίνει µέσω τράπεζας θα πρέπει να
στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: summer@frederick.ac.cy την απόδειξη πληρωµής όπου θα αναγράφεται το ονοµατεπώνυµo του παιδιού
και η ένδειξη της/των εβδοµάδας/ων.
Στοιχεία λογαριασµού Πανεπιστηµίου Frederick:
Τράπεζα Κύπρου, Αρ. λογαριασµού: 0199-11-005509-00
IBAN: CY 8300 2001 9900 0000 1100 5509 00
SWIFT BIC: BCYPCY2N
Γονική συγκατάθεση για την ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο στο διαδίκτυο για σκοπούς προβολής.
∆ηλώνω ότι ΕΠΙΤΡΕΠΩ/ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΩ την ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο από τις δραστηριότητες στις οποίες απεικονίζεται το παιδί µου
στο διαδίκτυο.
Υπογραφή Γονέα/Κηδεµόνα

Ηµεροµηνία

Περισσότερες πληροφορίες:

Email: summer@frederick.ac.cy, Τηλ.: 95 501 966
www.facebook.com/forestschoolcyprus
www.facebook.com/funtasiasummerschool/

