
 
 

  

 
 

Summer Camp 2018 
 

 
 
 

Δραζηηριόηηηες προγράμμαηος 
 
 

 Αθληηιζμός: θνιύκβεζε θαζεκεξηλά, πνδόζθαηξν, κπάζθεη, ηέληο, βόιεϊ. 

 Αγγλικά: role playing, conversation, interactive games, songs, dancing, 

cooking, arts & crafts, treasure hunt, english literature από αγγιόθωλνπο 

εθπαηδεπηέο.  

 Εκδρομές - Εκδηλώζεις κία θνξά ηελ εβδνκάδα 

 Σμήμα iPad (iClass) ζε εηδηθά δηακνξθωκέλε αίζνπζα, εμνπιηζκέλε κε ηελ 

ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο: 

1. Ειζαγωγή ζηον  Προγραμμαηιζμό: Οη καζεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα, 

κέζα από εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο θαη παηρλίδηα, λα εθαξκόζνπλ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ νξηζκέλεο από ηηο βαζηθόηεξεο αξρέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ. 

2. Εκπαιδεσηική Ρομποηική: Μέζα από κία δηδαθηηθή πξνζέγγηζε κε 
παηγληώδε ραξαθηήξα, νη καζεηέο, κέζω νδεγηώλ πνπ ζα ηνπο δνζνύλ, 
αξρηθά θα καηαζκεσάζοσν ένα ρομπόη θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αμηνπνηήζνπλ 
κηα εθαξκνγή νπηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά 
ηνπο πξνγξάκκαηα θαη λα ζρεδηάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο θηλήζεηο, ηηο νπνίεο ζα 
εθηειεί ζηε ζπλέρεηα ην ξνκπόη ηνπο (Ev3 Lego Mindstorms). Επίζεο, ζα 

επηιύζνπλ πξνβιήκαηα (πξνγξακκαηηζηηθήο θύζεωο) πνπ ζα ηνπο ηεζνύλ. 

3. Δημιοσργία  Photomotion  

Με ηελ εθαξκνγή Photomotion νη καζεηέο ζα δεκηνπξγήζνπλ video animation 

κε δηθέο ηνπο ηζηνξίεο, ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ζα κνηξαζηνύλ κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο.  

 

Ωράριο 
8:30-16:00 

 

Διάρκεια  

1
ε
 
 
Εβδνκάδα: 18-22 Ινπλίνπ  

2
ε
 
 
Εβδνκάδα: 25-29 Ινπλίνπ 

3
ε
 
 
Εβδνκάδα: 2-6 Ινπιίνπ 

 

Μεηαθορά 

Η μεηαθορά ηων  μαθηηών θα γίνεηαι με ζτολικά λεωθορεία  

(εθ’ όζνλ θαιύπηεηαη ε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπ καζεηή από ηα δξνκνιόγηα ηνπ 

Summer Camp).  

 

Ο αριθμός ηων  ζσμμεηετόνηων είναι περιοριζμένος και γι΄ ασηό θα ηηρηθεί 

ζειρά προηεραιόηηηας. 
 
 
Γηα λα κπνξέζνπκε λα εληάμνπκε έγθαηξα όινπο ηνπο καζεηέο καο ζην 

θαινθαηξηλό πξόγξακκα θαη λα ζρεδηάζνπκε ηα δξνκνιόγηα ηωλ ζρνιηθώλ 

ιεωθνξείωλ, ζαο παξαθαινύκε λα δειώζεηε ζπκκεηνρή ηο αργόηερο μέτρι 

Παραζκεσή 25 Μαΐοσ 2018. 

ίηιζη 
Τν Summer Camp πεξηιακβάλεη θαζεκεξηλή ζίηηζε ηωλ καζεηώλ κε 

θξεζθνκαγεηξεκέλν θαγεηό ζηελ θνπδίλα ηνπ ζρνιείνπ καο.  

Γηα ην κελνύ ζα ελεκεξώλεζηε εβδνκαδηαίωο. 
 

Κόζηος * 

1 εβδνκάδα: 230 € 

2 εβδνκάδεο: 430 € 

3 εβδνκάδεο: 645 € 
 

*5 % έκπηωζη γηα ην δεύηεξν παηδί θαη 10 % γηα ην ηξίην 

Σην θαινθαηξηλό πξόγξακκα κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη καζεηέο εκηός ηοσ 

ζτολείοσ μας. 

 


