
   

 

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (15 ΙΟΥΝΙΟΥ - 26 ΙΟΥΝΙΟΥ ) 

 

 

 

 Το  θερινό πρόγραμμα-summer camp, που οργανώνουν τα 

Εκπαιδευτήρια Διαμαντόπουλου, συνεχίζει τη λειτουργία του για 

δέκατη  συνεχή χρονιά με μοναδικό σκοπό να συμμετέχουν οι 

μαθητές σε ποικίλες δραστηριότητες οι οποίες προσφέρουν 

μάθηση και διασκέδαση παράλληλα. Το πρόγραμμα 

διαμορφώνεται σε δύο χρονικές περιόδους  όπως αναφέρεται 

παρακάτω. 

 Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες 

του σχολείου μας αλλά και άλλων σχολείων  ηλικίας 6 έως 12 

ετών. 

 Οι δραστηριότητες του camp αρχίζουν το πρωί στις  08.30 και 

τελειώνουν  στις 15.00.  

 Οι μαθητές  μετακινούνται με τα σχολικά λεωφορεία. 

 Τα παιδιά γευματίζουν με φαγητό, που ετοιμάζεται στο σχολείο 

καθημερινά. 

 Τα έξοδα και οι  μετακινήσεις  περιλαμβάνονται στο 

αναφερόμενο κόστος. 

 

 

 Δευτέρα   15/06 : Παραλία – παιχνίδια και διαγωνισμοί κάστρου στην 

άμμο/Πληροφορική 

 Τρίτη      16/06 : Επίσκεψη και περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο της 

Ελευσίνας – Βόλτα στην παραλία/ English Camp** 

**Το αγγλόφωνο καλοκαιρινό πρόγραμμα μέσα από τα παιχνίδια, τις ποικίλες και 

δημιουργικές δραστηριότητες έχει βασικό στόχο να βιώσουν ευχάριστα οι μικροί μας 

φίλοι την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.  

 Τετάρτη  17/06 : Εκμάθηση κολύμβησης στο Ανοιχτό Κολυμβητήριο 

Χαϊδαρίου*/ Πληροφορική 

*Με την παρουσία και καθοδήγηση έμπειρου προσωπικού οι μαθητές  θα 

συμμετέχουν σε ειδικά προγράμματα συνδυάζοντας τον αθλητισμό με τη μάθηση και 

την ψυχαγωγία. 



   

Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (29  ΙΟΥΝΙΟΥ - 10 ΙΟΥΛΙΟΥ) 

 Πέμπτη   18/06 : Πεζοπορία και  πικ – νικ στη φύση/Εργαστήριο 

ζαχαροπλαστικής 

 Παρασκευή 19/06 : Παραλία/English Camp 

 

 

 Δευτέρα 22/06 : Επίσκεψη και ξενάγηση σε φρεγάτα του Πολεμικού 

Ναυτικού/Πληροφορική 

 Τρίτη    23/06 : Εκμάθηση κολύμβησης στο Ανοιχτό Κολυμβητήριο 

Χαϊδαρίου/English Camp 

 Τετάρτη 24/06 : Παραλία – παιχνίδια και διαγωνισμός χορού/ 

Πληροφορική  

 Πέμπτη  25/06 : Παιχνίδι και άθληση στο “The Wall Sport Climbing 

Center”*/English Camp 

*Το «The Wall» είναι ένας πρωτότυπος αθλητικός πολυχώρος στην Παλλήνη όπου 

τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν προγράμματα αναρρίχησης, τοξοβολίας 

και τραμπολίνο σε ένα ασφαλές, ελεγχόμενο και ευχάριστο περιβάλλον πάντα με 

την επίβλεψη έμπειρων προπονητών. 

 Παρασκευή 26/06 : Παραλία – Πάρτι 

 

 Δευτέρα 29-06-2015 : Εκμάθηση κολύμβησης στο Ανοιχτό Κολυμβητήριο 

Χαϊδαρίου/Πληροφορική 

 Τρίτη 30-06-2015 : Επίσκεψη και ξενάγηση στο Πλωτό Ναυτικό Μουσείο 

«Θωρηκτό Γεώργιος Αβέρωφ»* – Βόλτα στην παραλία Φλοίσβου/English 

Camp 

*Το «Θωρηκτό Γ. Αβέρωφ» υπήρξε ένα τεχνολογικό επίτευγμα της εποχής του και 

αποτελεί το πιο ζωντανό κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του Ελληνικού Πολεμικού 

Ναυτικού. 

 Τετάρτη 01-07-2015 : Παραλία – Πληροφορική  

 Πέμπτη 02-07-2015 : Πλανητάριο-προβολή και παρακολούθηση 

προγράμματος «Το μυστήριο της ζωής»/Basketball Camp 

 Παρασκευή 03-07-2015: Παραλία/English Camp 

 

 



   

 

 Δευτέρα 06-07-2015: Επίσκεψη στον πρωτότυπο πολυχώρο “Seferland” ο 

οποίος συνδυάζει διασκέδαση, φαντασία, δημιουργική απασχόληση και 

εκπαίδευση/English Camp 

 Τρίτη 07-07-2015 : Εκμάθηση κολύμβησης στο Ανοιχτό Κολυμβητήριο 

Χαϊδαρίου/Πληροφορική 

 Τετάρτη 08-07-2015 : Παραλία/English camp 

 Πέμπτη 09-07-2015 : Παιχνίδι στο “Super Bowl”*/Πληροφορική 

*Σε ένα άψογα οργανωμένο χώρο με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας τα παιδιά 

ανακαλύπτουν τον συναρπαστικό κόσμο του bowling και ζουν αξέχαστες στιγμές. 

 Παρασκευή 10-07-2015 : Παραλία – Πάρτι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι υπεύθυνες του προγράμματος 

                                                                        Κοτσίκου Ελεάννα 

                                                                     Κωνσταντέλλου Εύη 

                                                          Μάρκου Μελίνα  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Σημειώστε- Υπογραμμίστε ανάλογα) 

 

 

 

Ο / Η υπογραφόμεν………………………………………………………… 

γονέας του/ της …………………………………………………………….. 

μαθητ……………….της………………τάξης επιθυμώ τη συμμετοχή του  

παιδιού  μου στο πρόγραμμα της………..περιόδου ή και στις 2 

περιόδους. 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:350 ΕΥΡΩ (ΑΝΑ ΠΕΡΊΟΔΟ) 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΤΑ 2 ΑΔΕΡΦΙΑ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 100 ΕΥΡΩ 

 


