
 

ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 

 

Άλιμος, Τετάρτη 25 Μαΐου 2016 

ΘΕΜΑ: «KIDS SUMMER CAMP 2016» 

Αγαπητοί γονείς, 

σας ενημερώνουμε ότι, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, το σχολείο μας διοργανώνει καλοκαιρινό 

πρόγραμμα «Kids Summer Camp» για παιδιά 6 έως 12 ετών . 

Το «Kids Summer Camp» θα πραγματοποιηθεί τις παρακάτω εβδομάδες:   

1η εβδομάδα: 16/06 έως 24/06/2016 5η εβδομάδα:  18/07 έως 22/07/2016 

2η εβδομάδα: 27/06 έως 01/07/2016 6η εβδομάδα:  25/07 έως 29/07/2016 

3η εβδομάδα: 04/07 έως 08/07/2016 7η εβδομάδα:  29/08 έως 02/09/2016 

4η εβδομάδα: 11/07 έως 15/07/2016 8η εβδομάδα:  05/09 έως 09/09/2016 

 

Στο πενθήμερο πρόγραμμα του Camp οι δύο ημέρες της εβδομάδας  θα γίνονται στις εγκαταστάσεις της 

Σχολής (αθλητικό πρόγραμμα),άλλες δύο ημέρες  θα γίνονται σε οργανωμένη αμμώδη παραλία στον Αγ. 

Νικόλαο  Αναβύσσου που διαθέτει ξαπλώστρες με ομπρέλες , ντουζιέρες,  γήπεδο beach volley, 

αποδυτήρια, τουαλέτες και καντίνα (πρόγραμμα κολύμβησης) και η τελευταία ημέρα θα αφιερώνεται σε 

εξόρμηση για γνώσεις και περιπέτεια (πρόγραμμα εξερεύνησης). 

Το «Kids Summer Camp» περιλαμβάνει πλήρες πρόγραμμα Αθλοπαιδιών, πρόγραμμα Περιπέτειας-

Γνώσεων και Καλλιτεχνικό Εργαστήρι. 

 Στο Καλλιτεχνικό Εργαστήρι τα παιδιά ασχολούνται με κατασκευές, ζωγραφική, δραματοποίηση, 

κολάζ, κουκλοθέατρο, θεατρικό παιχνίδι και μουσική προπαιδεία. 

 Στις Αθλητικές  Δραστηριότητες   περιλαμβάνονται αθλοπαιδιές όπως ποδόσφαιρο, 

καλαθοσφαίριση (basket), πετοσφαίριση (volley), τοξοβολία, αναρρίχηση , αντισφαίριση (τένις), 

παιδαγωγικά παιχνίδια, tae.kwon-do, παραδοσιακοί χοροί , ενόργανη γυμναστική, ρυθμική 

γυμναστική, κολύμβηση, beach volley, beach soccer.  

 Στο πρόγραμμα Περιπέτεια – Γνώσεις, γίνονται εξορμήσεις στην ύπαιθρο, αλλά και σε 

οργανωμένους χώρους με σκοπό να αποκομίσουν τα παιδιά εμπειρίες και γνώσεις από την 

ενασχόλησή τους με το αντικείμενο της εξερεύνησης.   

 Στις Ψυχαγωγικές Δραστηριότητες  του camp περιλαμβάνονται σκάκι, επιτραπέζια παιχνίδια και 

cinema.  

Η εκμάθηση των παραπάνω αθλοπαιδιών και δραστηριοτήτων γίνεται από εξειδικευμένους Καθηγητές  

Φυσικής Αγωγής. Στις εξορμήσεις στην θάλασσα τα παιδιά θα συνοδεύονται από γιατρό και Καθηγητή 

Φυσικής Αγωγής με δίπλωμα Ναυαγοσώστη. 

Στα παιδιά θα παρέχεται καθημερινά τοστ και χυμός (δεκατιανό). Όσα παιδιά παραμένουν στο σχολείο για 

δημιουργική απασχόληση (14:00-16:00) θα πρέπει να φέρνουν μεσημεριανό φαγητό από το σπίτι. 

 



Αναλυτικό Πρόγραμμα  «Kids Summer Camp» 

Αθλητικό Πρόγραμμα 

(Δευτέρα & Τετάρτη στις εγκαταστάσεις του σχολείου) 

07:30 - 09:00  Παραλαβή με σχολικά λεωφορεία. 

09:00 -  09:45             Παιδαγωγικά και Ψυχοκινητικά παιχνίδια. 

10:00 – 14:00             Αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 

(Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Τae.Kwon-Do, Τοξοβολία, Παραδοσιακοί χοροί, Μουσική προπαιδεία, 

Καλλιτεχνικό εργαστήρι, πρόγραμμα ρομποτικής) 

Προαιρετικά: 

14:00 – 16:00  Δημιουργική ψυχαγωγική απασχόληση ή επιστροφή στο σπίτι με τα σχολικά 

λεωφορεία. 

Πρόγραμμα Κολύμβησης 

(Τρίτη  & Πέμπτη - εξόρμηση στη θάλασσα) 

07:30 - 09:00  Παραλαβή με σχολικά λεωφορεία. 

09:00 -  09:45 Αθλητικές δραστηριότητες (Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Παιδαγωγικά παιχνίδια). 

10:00 – 14:00 Κολύμβηση, ασκήσεις  εξοικείωσης  με το νερό ,βασικές τεχνικές ασκήσεις 

ελεύθερου και ύπτιου στυλ ,πόλο παιχνίδια στο νερό beach volley beach soccer, 

κατασκευές στην άμμο. 

Προαιρετικά: 

14:00 – 16:00  Δημιουργική ψυχαγωγική απασχόληση ή επιστροφή στο σπίτι με τα σχολικά 

λεωφορεία. 

Πρόγραμμα Εξερεύνησης 

 (Παρασκευή - εξόρμηση για εξερεύνηση) 

07:30 – 09:00              Παραλαβή με σχολικά λεωφορεία 

09:00 – 14:00              Δραστηριότητα* εξερεύνησης και γνώσεων  

*Για την δραστηριότητα εξερεύνησης και γνώσεων κάθε εβδομάδας θα ενημερώνεστε με ανακοίνωση.  

Ενδεικτικά αναφέρονται οι δραστηριότητες: 

 Περιβαλλοντική εκδρομή  στην Πάρνηθα και στη Λίμνη Μπελέτσι (Πεζοπορία, Ιχνηλασία, 

Προσανατολισμός, Εναέριο πέρασμα, Δενδροαναρρίχηση, Αποτύπωμα ζώου, Τοξοβολία,ορεινή ποδηλασία)  

 Νεροτσουλήθρες  (εκδρομή σε υδάτινο πάρκο) 

 Επίσκεψη σε σπήλαιο και στο Μουσείο Ακρόπολης 

 Επίσκεψη σε αγρόκτημα και γνωριμία με γεωργικές ασχολίες και παλιά ξεχασμένα επαγγέλματα. 

 Επίσκεψη στο Adventure Park 

Προαιρετικά: 

14:00 – 16:00   Δημιουργική ψυχαγωγική απασχόληση ή επιστροφή στο σπίτι με τα  

                                    σχολικά  λεωφορεία. 



 

Κόστος Συμμετοχής στο «Kids Summer Camp» 

 

 Το κόστος συμμετοχής του «Kids Summer Camp» για κάθε παιδί είναι:  100 € / εβδομάδα  

 Η επιβάρυνση για το σχολικό λεωφορείο είναι:   25 € / εβδομάδα 

 Η επιβάρυνση για τη δημιουργική απασχόληση (14:00-16:00) είναι:  15 € / εβδομάδα 

Εκπτώσεις 

 Παρέχεται έκπτωση 10% στα αδέρφια και το σχολικό λεωφορείο χρεώνεται μόνο στο ένα παιδί. 

 Επίσης παρέχεται έκπτωση στα παιδιά που θα δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από 3 εβδομάδες. 

Σημείωση: Για την 1η εβδομάδα του «Kids Summer Camp» από 16/06/2016 έως 24/06/2016 (7 ημέρες) το 

κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται στα 140 €, ενώ το κόστος για το σχολικό λεωφορείο παραμένει στα 25 € 

και η επιβάρυνση για τη δημιουργική απασχόληση στα 15 €. 

 

Παρακαλούμε να συμπληρωθεί και να επιστραφεί η παρακάτω δήλωση συμμετοχής καθώς και το 

ιατρικό δελτίο για το «Kids Summer Camp» τουλάχιστον 2-3 ημέρες πριν από την έναρξη της εβδομάδας 

συμμετοχής του παιδιού. 

 

Με εκτίμηση 

Από τη Διεύθυνση 

 

 

 


