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Πρόγραμμα 
 
 
 

Α’ Περίοδος: 16/6 – 1/7 
Β’ Περίοδος: 4/7 – 15/7 

 
 
 

Υπεύθυνες προγράμματος: 
Κόκλα Κατερίνα & Κακαργιά Κατερίνα 



 
 
 
     Τα Εκπαιδευτήρια Διαμαντόπουλου έχουν μεγάλη παράδοση και ιστορία  
στο χώρο της εκπαίδευσης στη Δυτική Αττική. Το Summer Camp αποτελεί  
ένα κομμάτι αυτής της παράδοσης και έχει σκοπό να δώσει αξέχαστες εμπειρίες  
στα παιδιά, οι οποίες απορρέουν από ένα πλούσιο και ισορροπημένο αθλητικό,                       
ψυχαγωγικό, εικαστικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι  
 πρωτίστως στην Ελληνική γλώσσα, αλλά η χρήση της Αγγλικής γλώσσας    
            χρησιμοποιείται παράλληλα από τις υπευθύνους εκπαιδευτικούς του    
             προγράμματος. 
 
        Το θερινό αυτό πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει τις  

      αθλητικές, καλλιτεχνικές και μαθησιακές αναζητήσεις παιδιών 6-12 ετών,  
      μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας αλλά και άλλων σχολείων, που  
       επιθυμούν να περάσουν δημιουργικά τις ημέρες του καλοκαιριού μετά τη λήξη του    
       σχολικού έτους. Το Summer Camp αποτελεί μια ευκαιρία για τους νέους μαθητές που     
        προτίθενται να εγγραφούν στο σχολείο μας την νέα σχολική χρονιά, να εξοικειωθούν  
         με τους χώρους των Εκπαιδευτηρίων, να γνωρίσουν από κοντά τους μαθητές και  
         τους εκπαιδευτικούς.  
 

         Διαμορφώνεται σε 2 χρονικές περιόδους: Α’ Περίοδος: 16/6 – 1/7,  
       Β’ Περίοδος: 4/7 – 15/7 (εκτός Σαββατοκύριακα). Οι δραστηριότητες  

       του Summer Camp ξεκινούν στις 8:30 και ολοκληρώνονται στις 15:00. Οι  
       μαθητές μετακινούνται με τα σχολικά λεωφορεία. Γευματίζουν με σπιτικό φαγητό που      
      ετοιμάζεται στο σχολείο καθημερινά. Τα έξοδα και οι μετακινήσεις περιλαμβάνονται  
     στο αναφερόμενο κόστος. 
 
 Το Summer Camp στελεχώνεται από άριστους και έμπειρους εκπαιδευτικούς που 
      ξεχωρίζουν για τις γνώσεις τους, την ευαισθησία και την αγάπη τους  
       για τα παιδιά. Βοηθούν στην αρμονική και ασφαλή λειτουργία του  
                   προγράμματος, συνοδεύοντας και εποπτεύοντας τα παιδιά  
                   καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο Summer Camp. 
 
 
 



Στο πρόγραμμα του Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Διαμαντόπουλου περιλαμβάνονται: 

 

 

 

 

• Πρωινή γυμναστική 
• «Ημιτελικοί» και «Τελικοί» αγώνες ποδοσφαίρου και 

μπάσκετ 
• Πινγκ Πονγκ 

Αθλητικές 
δραστηριότητες  

• Beach Volley 
• Ρακέτες 
• Ομαδικά παιχνίδια στην άμμο και στο νερό

Θαλάσσια μπάνια

• Πεζοπορία 
• Πικ Νικ

Εκδρομές 
στη φύση  

• Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου 
• Αυτοάμυνα / Sanda / Kick Boxing Gym 
• Γκολφ
• Escape Rooms 
• Πατινάζ στον πάγο
• Roller Skating

Επισκέψεις

• Χορού 
• Τραγουδιού (Karaoke)Διαγωνισμοί
• Κατασκευές
• Χειροτεχνίες 
• Ζωγραφική σε T-shirts 

Καλλιτεχνικό 
εργαστήρι  

• Επιτραπέζια παιχνίδια
• Προβολή ταινιώνΕλεύθερη ώρα

• Ευχάριστη και ψυχαγωγική ηλεκτρονική ξενάγησηΠληροφορική

Πάρτι λήξης περιόδου!
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 
 
 
 
 
Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία:  
 
Ονοματεπώνυμο μαθητή: ___________________________________________________________Τάξη: _____________ 
Επιθυμώ τη συμμετοχή του παιδιού μου στο πρόγραμμα της: 

  Α’ Περιόδου: 16/6 – 1/7 

  Β’ Περιόδου: 4/7 – 15/7 
 

Υπογραφή γονέα: 
 

 
 


