
English     Summer Camp 2017 
 
Αγαπητοί γονείς, 

 
Το καλοκαίρι είναι η εποχή της χαράς και του παιχνιδιού για τα παιδιά. Γι’ αυτό δημιουργήσαμε το 
English Summer Camp για μαθητές Δημοτικού, με κύριο στόχο τα παιδιά να απασχολούνται 
ευχάριστα και δημιουργικά παρέα με τους συνομηλίκους τους, να κάνουν αθλητικές 
δραστηριότητες και να εξασκήσουν την Αγγλική γλώσσα με αγγλόφωνους εκπαιδευτές. 

 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

 
 Αθλητισμό: ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, βόλεϊ, και κολύμβηση, καθημερινά. 
 Αγγλικά: Role playing, conversation, games, songs, dancing, cooking, Arts & Crafts, 

Treasure Hunt 
 Επιστήμη: Πειράματα στο εργαστήρι Φυσικής, quiz μαθηματικών, εργασίες με θέμα το 

διάστημα. 
 Εκδρομές - Εκδηλώσεις μία φορά την εβδομάδα: 

1η Εβδομάδα: Επίσκεψη στον αθλητικό χώρο ΟΑΚΑ για να εξοικειωθούν με διάφορα αθλήματα 
(χόκεϊ, κρίκετ κλπ) 

2η Εβδομάδα: Επίσκεψη στο Adventure Park  
3η Εβδομάδα: Party and picnic (Στο χώρο του σχολείου) 

 Τμήμα iPad (iClass) σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, εξοπλισμένη με την τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας: 
1. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό: Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα, μέσα 

από εκπαιδευτικές εφαρμογές και παιχνίδια να εφαρμόσουν και να κατανοήσουν ορισμένες 
από τις βασικότερες αρχές του προγραμματισμού. 

2. Εκπαιδευτική Ρομποτική: Μέσα από μία διδακτική προσέγγιση με παιγνιώδη 
χαρακτήρα οι μαθητές, μέσω οδηγιών που θα τους δοθούν, αρχικά θα κατασκευάσουν ένα 
ρομπότ και στη συνέχεια θα αξιοποιήσουν μια εφαρμογή οπτικού προγραμματισμού για 
να δημιουργήσουν τα δικά τους προγράμματα και να σχεδιάσουν τις δικές τους κινήσεις, τις 
οποίες θα εκτελεί στη συνέχεια το ρομπότ τους (Ev3 Lego Mindstorms). Επίσης, θα 
επιλύσουν προβλήματα (προγραμματιστικής φύσεως) που θα τους τεθούν. 

3. Δημιουργία  Photomotion  
     Με την εφαρμογή Photomotion οι μαθητές θα δημιουργήσουν video animation με δικές τους  
     ιστορίες, τις οποίες στη συνέχεια θα μοιραστούν με τους συμμαθητές τους.  

 
Όλες οι δραστηριότητες θα γίνονται στα Αγγλικά 

 
Το «English Summer Camp» διαρκεί τρεις εβδομάδες 

1η  Εβδομάδα: 19-23 Ιουνίου 
2η  Εβδομάδα: 26-30 Ιουνίου 

3η  Εβδομάδα: 3-7 Ιουλίου 
 
Στο καλοκαιρινό πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές εκτός του σχολείου μας. 

 
Η μεταφορά των μαθητών θα γίνεται με σχολικά λεωφορεία (εφ’ όσον καλύπτεται η διεύθυνση 
κατοικίας του μαθητή από τα δρομολόγια του Summer Camp). Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι 
περιορισμένος και για αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

 
Για να μπορέσουμε να εντάξουμε έγκαιρα όλους τους μαθητές μας στο καλοκαιρινό πρόγραμμα και 
να σχεδιάσουμε τα δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων, σας παρακαλούμε να δηλώσετε 
συμμετοχή το αργότερο μέχρι Δευτέρα 22 Μαΐου 2017. 
Για περισσότερες πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής, επικοινωνήστε με το σχολείο.   

Με εκτίμηση, 
Από τη Γραμματεία  
του Summer Camp 


