
                                               
 
 
 

Τα Εκπαιδευτήρια Γεωργίου Ζώη διοργανώνουν για 17η συνεχή χρονιά με ευθύνη και συνέπεια 

το Summer Camp. Πρόκειται για αθλητικά, ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία 

υλοποιούν Εκπαιδευτικοί της Σχολής μας, των αθλητικών μας ομίλων, του Ωδείου μας και Καθηγητές 

Φυσικής Αγωγής με μεγάλη εμπειρία από παιδικές κατασκηνώσεις και αθλητικές δραστηριότητες, 

παιδαγωγοί που διακρίνονται για το ήθος και την υπευθυνότητά τους. Οι παραπάνω δράσεις 

πιστεύουμε πως θα βοηθήσουν τα παιδιά μας να ξεκουραστούν, να ψυχαγωγηθούν, να αποκτήσουν 

καινούριους φίλους, νέες εμπειρίες, νέες γνώσεις και να λειτουργούν πιο αυτόνομα και υπεύθυνα, έτσι 

ώστε να αρχίσουν τη νέα χρονιά γεμάτα δύναμη και ζωντάνια.  

Ειδικά για το φετινό καλοκαίρι, και λόγω της νέας κατάστασης που διαμορφώθηκε εξαιτίας της 

πανδημίας του SARS – COVID19, θα υπάρχει αυστηρή τήρηση πρωτοκόλλων που ισχύουν τη 

συγκεκριμένη περίοδο, για τη μέγιστη δυνατή προφύλαξη των παιδιών (ακολουθεί σχετικό φυλλάδιο 

με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες). 

Για τον λόγο αυτό, τη φετινή χρονιά στο Summer Camp μπορούν να εγγραφούν μόνο μαθητές που 

φοιτούν στο Σχολείο μας και, αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, μαθητές άλλων σχολείων που είχαν 

εγγραφεί στο Summer Camp και προηγούμενες χρονιές. 

 
Περίοδοι:  

1η : 29/6-3/7 

2η : 6/7-10/7 

3η : 13/7-17/7 

4η : 20/7-24/7 

5η : 27/7-31/7 

 

Χρήσιμες πληροφορίες: 

 

✓ Η παρουσία της νοσηλεύτριας στον χώρο του Σχολείου και του ιατρού στη θάλασσα είναι 

καθημερινή.  

✓ Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι  9:00 – 14.45.  

✓ Μετά το πέρας του προγράμματος και μέχρι τις 16.00 ή 17.00 λειτουργεί Τμήμα Δημιουργικής 

Απασχόλησης σε προαιρετική βάση.  

✓ Σχολικά λεωφορεία αναχωρούν από το Σχολείο το μεσημέρι στις 14.45, 16.00, 17.00. 

✓ Επιπλέον οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να τρώνε από το μαγειρείο της Σχολής.  

✓ Κάθε ομάδα του Camp θα έχει έως 15 μαθητές. 

 

 

 

 

 

 

 



                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KIDS club (για μαθητές Προσχολικής) 

Το Kids Club είναι ένα πρόγραμμα που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του 

Σχολείου μας και απευθύνεται στους μικρότερούς μας φίλους. Το πρόγραμμα 

αποτελείται από αθλοπαιδιές, καλλιτεχνικό εργαστήρι και ημερήσιες εκδρομές. 

Δραστηριότητες: παιδαγωγικά & ψυχοκινητικά παιχνίδια, καλλιτεχνικό εργαστήρι 

(κατασκευές, ζωγραφική, δραματοποίηση, κουκλοθέατρο, θεατρικό παιχνίδι), 

ρομποτική, αυτοάμυνα, ενόργανη, μουσική προπαιδεία, μουσικοκινητική αγωγή κ.ά.  

• Εβδομαδιαίο κόστος Kids Club:  

i. Χωρίς σχολικό: 75 ευρώ 

ii. Με σχολικό: 100 ευρώ 

 

• Κόστος εγγραφής: 10 ευρώ (με την εγγραφή δώρο μπλουζάκι και καπέλο) 

• Δημιουργική απασχόληση (14.45.-16.00 ή 14.45-17.00): 20 ευρώ την εβδομάδα 

• Φαγητό από το μαγειρείο: 25 ευρώ την εβδομάδα 

• Για επιλογή 4 εβδομάδων υπάρχει μείωση 10% υπό την προϋπόθεση της 

προεξόφλησης ταυτόχρονα με την εγγραφή.  

• Μείωση 15% στο κόστος του μικρότερου αδελφού για τους Γονείς που έχουν 

τρία παιδιά στο Camp του Σχολείου μας. 



                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: 

Για τις πρώτες τρεις εβδομάδες το πρόγραμμα θα έχει και ακαδημαϊκή διάσταση με παιγνιώδη μορφή. 

Συγκεκριμένα από 29/6 έως και 17/7, παράλληλα με το πρόγραμμα των αθλητικών και καλλιτεχνικών 

δραστηριοτήτων, οι μαθητές θα έχουν 10-12 διδακτικές ώρες την εβδομάδα κατά τη διάρκεια των οποίων 

με βιωματικές δραστηριότητες, θα γίνεται επανάληψη βασικών θεματικών ενοτήτων στη Γλώσσα, στα 

Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες (για την Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού). Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα θα 

προσφερθεί δωρεάν στους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων μας.  

 

Προαιρετικά οι μαθητές, που συμμετέχουν στο SMAART Club μπορούν να κολυμπούν και να παίζουν στη 

θάλασσα, συνοδευόμενοι από Εκπαιδευτικούς και Καθηγητή Φυσικής Αγωγής με Δίπλωμα Ναυαγοσώστη, σε 

οριοθετημένο με ειδικές σημαδούρες θαλάσσιο χώρο. 

S M A AR T (Sports /Music / Academic program / ARt/ Theater) Club  

(για μαθητές που φοίτησαν στο Δημοτικό) 

Το SMAART club είναι ένα θερινό πρόγραμμα το οποίο αποτελείται από πλήρες πρόγραμμα 

αθλοπαιδιών, καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και ημερήσιων εκδρομών (π.χ. Adventure Park, 

Αηδονάκια, Εξόρμηση στη Φύση κ.ά.). 

Δραστηριότητες: παιδαγωγικά & ψυχοκινητικά παιχνίδια, καλλιτεχνικό εργαστήρι (κατασκευές, 

ζωγραφική, δραματοποίηση, κουκλοθέατρο, θεατρικό παιχνίδι), ρομποτική, αυτοάμυνα, 

ενόργανη, μουσική, λάτιν, funky dance, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, volley, επιτραπέζια 

αντισφαίριση, τοξοβολία, σκοποβολή nerf, κ.ά.  

• Εβδομαδιαίο κόστος SMAART Club για μαθητές που δε φοιτούν στα Εκπαιδευτήριά μας:  

i. Χωρίς σχολικό: 80 ευρώ 

ii. Με σχολικό: 105 ευρώ 

• Εβδομαδιαίο κόστος SMAART Club για μαθητές των Εκπαιδευτηρίων μας:  

i. Χωρίς σχολικό: 40 ευρώ για την 1η, 2η και 3η εβδομάδα (το ακαδημαϊκό πρόγραμμα 

παρέχεται δωρεάν) 

ii. Χωρίς σχολικό: 80 ευρώ για την 4η, 5η εβδομάδα 

iii. Με σχολικό: 65 ευρώ για την 1η, 2η και 3η εβδομάδα (το ακαδημαϊκό πρόγραμμα 

παρέχεται δωρεάν) 

iv. Με σχολικό: 105 ευρώ για την 4η, 5η εβδομάδα 

• Κόστος εγγραφής: 10 ευρώ (με την εγγραφή δώρο μπλουζάκι και καπέλο) 

• Δημιουργική απασχόληση (14.45.-16.00 ή 14.45-17.00): 20 ευρώ την εβδομάδα 

• Φαγητό από το μαγειρείο: 25 ευρώ την εβδομάδα 

• Κολύμπι στη θάλασσα μια φορά την εβδομάδα: 10 ευρώ  

• Για επιλογή 4 εβδομάδων υπάρχει μείωση 10% υπό την προϋπόθεση της 

προεξόφλησης ταυτόχρονα με την εγγραφή. 

• Μείωση 15% στο κόστος του μικρότερου αδελφού για τους Γονείς που έχουν τρία 

παιδιά στο Camp του Σχολείου μας.  

 

 

 


