από 20/6 έως 29/7 και από 29/8 έως 9/9
για παιδιά 3-14 ετών
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www.zois-school.gr/camp

Μια ακόμη σχολική χρονιά
φτάνει στο τέλος της...
Τα Εκπαιδευτήρια Γεωργίου Ζώη διοργανώνουν
για 19η συνεχή χρονιά με ευθύνη και συνέπεια
το Summer Camp:

Περίοδοι

Kids Club

1η: 20/6 - 24/6
2η: 27/6 - 1/7
3η:
4η:
5η:
6η:
7η:
8η:

4/7 - 8/7
11/7 - 15/7
18/7 - 22/7
25/7 - 29/7
29/8 - 2/9
5/9 - 9/9

(αθλητικό και καλλιτεχνικό πρόγραμμα
για τους μικρότερούς μας φίλους)

Arts and Sports Club
(αθλητικό, καλλιτεχνικό, θεατρικό και μουσικό πρόγραμμα)

Sports and Swimming Club
(αθλητικό πρόγραμμα με καθημερινή επίσκεψη στη θάλασσα)

Robotics + Arts and Sports Club
(ρομποτική μαζί με αθλητικό, καλλιτεχνικό,
θεατρικό και μουσικό πρόγραμμα)

Robotics + Sports and Swimming Club
(ρομποτική μαζί με αθλητικό πρόγραμμα
και επισκέψεις στη θάλασσα)

Πρόκειται για πέντε αθλητικά, ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά προγράμματα,
τα οποία θα βοηθήσουν τα παιδιά μας να ξεκουραστούν, να ψυχαγωγηθούν, να
αποκτήσουν καινούριους φίλους, νέες εμπειρίες, νέες γνώσεις και να λειτουργούν
πιο αυτόνομα, έτσι ώστε να αρχίσουν τη νέα χρονιά γεμάτα δύναμη και ζωντάνια.

9 σημαντικά "Γιατί"
1 Προσεκτική τήρηση των

πρωτοκόλλων κατά του Covid-19

2 Πλούσιο πρόγραμμα αθλοπαιδιών και
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων,
εκδηλώσεων και εκδρομών

3 Παραλαβή και παράδοση των μαθητών
στην πόρτα σας

4 Προαιρετικά διευρυμένο πρόγραμμα,

πέραν του υποχρεωτικού (από τις 8:00
έως τις 17:00)

5 Λειτουργία ιατρείου
6 Σύγχρονων προδιαγραφών εγκαταστάσεις

9 σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε
το Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων
Γεωργίου Ζώη:
7 Ποικιλία από clubs, ώστε να επιλέξετε αυτό που
ταιριάζει περισσότερο στο δικό σας παιδί:
- Kids Club
- Arts and Sports Club
- Sports and Swimming Club
- Robotics Club

8 Εκπαιδευτικό προσωπικό με αυστηρά κριτήρια

επιλεγμένο, αποτελούμενο από εκπαιδευτικούς
της Σχολής μας, των Αθλητικών μας Ομίλων, του
Ωδείου μας και από Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
με μεγάλη εμπειρία από παιδικές κατασκηνώσεις
και αθλητικές δραστηριότητες

9 10% μείωση για επιλογή τουλάχιστον 4 περιόδων
(εβδομάδων) ισχύει υπό την προυπόθεση της
προεξόφλησης ταυτόχρονα με την εγγραφή

Αθλοπαιδιές &
Ψυχαγωγικές
δραστηριότητες

Χρήσιμες π ληροφορίες
* Η παρουσία των δύο νοσηλευτριών σ
 τον χώρο του Σχολείου και του ιατρού στη θάλασσα είναι καθημερινή.
* Μετά το πέρας του προγράμματος και μέχρι τις 16:00
ή 17:00 λειτουργεί Τμήμα Δημιουργικής Απασχόλησης
σε προαιρετική βάση.
* Επιπλέον οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να
τρώνε από το μαγειρείο της Σχολής.
* Το πρόγραμμα εκδρομών και δραστηριοτήτων είναι
ενδεικτικό και προσαρμόζεται κατάλληλα στους
υγειονομικούς περιορισμούς.

Εκδηλώσεις - Δράσεις
• Ημέρα παραδοσιακών - ξεχασμένων παιχνιδιών
• Ημέρα Μεταμφίεσης
• Κατασκηνωτικά παιχνίδια συνεργασίας (ροντέο)
• Παιχνίδι χαμένου θησαυρού
• Δημιουργία λαχανόκηπου
• Water Day
• Διαγωνισμοί Χορού & Karaoke
• Ημέρα μαγείας
• Ημέρα Ολυμπιακών Αγώνων

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ρομποτική
ποδόσφαιρο
καλαθοσφαίριση (basket)
πετοσφαίριση (volley)
παιδαγωγικά παιχνίδια
επιτραπέζια παιχνίδια
ενόργανη γυμναστική
ρυθμική γυμναστική
kid’s yoga
pilates
Let’s Zumba
τοξοβολία
τραμπολίνο
ju jitsu
πινγκ πονγκ
mini golf
μοντέρνος χορός
κολύμβηση
θεατρικό παιχνίδι
καλλιτεχνικό εργαστήρι
μουσική προπαιδεία
cinema
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Yλικοτεχνική Yποδομή

• Γήπεδο πολλαπλής άθλησης ( μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, τένις
και ποδοσφαίρου) • Γήπεδο μπάσκετ • Γήπεδο βόλεϊ • Αυλές με
χλοοτάπητα • Δύο κλειστά γυμναστήρια • Γυμναστήριο Ju Jitsu
• Θέατρο άρτια εξοπλισμένο • Δύο παιδικές χαρές • Ιατρείο
• Αίθουσα ελεύθερων δραστηριοτήτων • Αίθουσα με διαδρόμους,
βάρη και άλλα όργανα γυμναστικής • Κουκλοθέατρο • Αίθουσα
Εικαστικών Τεχνών • Αίθουσα Μουσικής • Κυλικείο

Προαιρετικά
* Δημιουργική απασχόληση * Φαγητό από το μαγειρείο:
25 ευρώ την εβδομάδα.
(14:45-16.00 ή 14:45-17.00):
20 ευρώ την εβδομάδα.

Τουλάχιστον
μια εκδρομή
ανά εβδομάδα
Παιδότοπος «Μαγική Πόλη» *
The Wall*
Παιδότοπος Φλοίσβου *
Γηπεδάκια 5x5 mundialito *
Allou Fun Park
Adventure Park
Νεροτσουλήθρες, κτλ.
Εξόρμηση στη Λίμνη Μπελέτσι
* δωρεάν παροχή

Kids Club

Συμμετέχουν μόνο
οι μαθητές που φοίτησαν
στον Παιδικό Σταθμό
και στο Προνήπιο

(3-5 ετών)

Το Kids Club είναι πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιείται
στις εγκαταστάσεις του Σχολείου μας και απευθύνεται στους
μικρότερούς μας φίλους. Το πρόγραμμα αποτελείται από
αθλοπαιδιές και καλλιτεχνικό εργαστήρι.

Εβδομαδιαίες
δραστηριότητες:

Πρόγραμμα
7:30-9:00
Παραλαβή με σχολικά λεωφορεία
9:00-9:50
Παιδαγωγικά & ψυχοκινητικά παιχνίδια
9:50-13:00
Καλλιτεχνικό Εργαστήρι (κατασκευές, ζωγραφική, παιχνίδια
παρατήρησης, δραματοποίηση, κουκλοθέατρο, θεατρικό παιχνίδι)
13:00-14:45
Αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες (αυτοάμυνα,
ενόργανη γυμναστική, ju jitsu, τραμπολίνο, cinema, παιδαγωγικά
παιχνίδια, μουσική προπαιδεία, κ.ά.)
14:45-16:00 ή 14:45-17.00
Δημιουργική Απασχόληση ή επιστροφή στο σπίτι
με τα σχολικά λεωφορεία
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Arts and Sports Club

Το Arts and Sports Club πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις
του Σ
 χολείου μας και αποτελείται από πλήρες πρόγραμμα
αθλοπαιδιών και Καλλιτεχνικό Εργαστήρι.
Το πρόγραμμα των αθλητικών δραστηριοτήτων
(9:00-10:00 και 13:30-14:45) περιλαμβάνει
2 ωριαίες αθλοπαιδιές ημερησίως, κατά τις
οποίες γίνεται εκμάθηση των τεχνικών από
εξειδικευμένους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
και οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα
επιλογής μεταξύ διαφορετικών αθλοπαιδιών.

(5-9 ετών)

Το καλλιτεχνικό εργαστήρι (10:00-13:30)
περιλαμβάνει καλλιτεχνικά (ζωγραφική,
χειροτεχνίες, κατασκευές, κλπ.), θεατρικό
εργαστήρι (δραματοποίηση, θεατρικό παιχνίδι),
μουσικοκινητική αγωγή (μουσική προπαιδεία)
και υλοποιείται από καθηγητές καλών τεχνών,
εμψυχωτές θεατρικού παιχνιδιού, μουσικούς
του Ωδείου μας και άλλους εκπαιδευτικούς.

:
Ενδεικτικές δραστηριότητες• Μικροί καλλιτέχνες -
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μέσω διαφόρων τεχνικών)
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• Art attack (γιγαντιαίο έργ
• Face painting
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μνηστικό...
• Δημιουργία ορχήστρα
• T-shirt (χειροποίητο ανα
ος
• Κατασκευή κοσμήματ
με προσωπικότητα
κή
• Εκπαιδευτική Ρομποτι

Πρόγραμμα
7:30-9:00
Παραλαβή με σχολικά λεωφορεία
10:00-13:30
Καλλιτεχνικό Εργαστήρι (κατασκευές, ζωγραφική, παιχνίδια
παρατήρησης, δραματοποίηση, κουκλοθέατρο, θεατρικό παιχνίδι)
9:00-10:00 και 13:30-14:45
Αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες (αυτοάμυνα, ενόργανη
γυμναστική, ju jitsu, τραμπολίνο, cinema, παιδαγωγικά παιχνίδια, μουσική
προπαιδεία, κ.ά.)
14:45-16:00 ή 14:45-17:00
Δημιουργική Απασχόληση ή επιστροφή στο σπίτι
με τα σχολικά λεωφορεία

Sports and
Swimming
Club

Συμμ ετέχουν οι
στ ο Νηπιαγωγε ίομαθητές που φ οίτησαν
απ
ενώ οι μαθητές ό την 3η εβδομάδα,
Δημοτικό & Γυμνπου φ οίτησαν σε
άσιο από την 1η

(5-14 ετών)
Το Sports and Swimming Club πραγματοποιείται
στις εγκαταστάσεις του Σχολείου μας και στην πλαζ
Βουλιαγμένης (βραβευμένη με γαλάζια σημαία). 
Το πρόγραμμα των αθλητικών δραστηριοτήτων
(9:00-10:00 και 13:30-14:45) περιλαμβάνει 2 ωριαίες
αθλοπαιδιές ημερησίως, κατά τις οποίες γίνεται
εκμάθηση των τεχνικών από εξειδικευμένους
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, και οι συμμετέχοντες
έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών
αθλοπαιδιών.
Στις 9:00 τα παιδιά θα αναχωρούν με σχολικά
λεωφορεία για την ακτή Βουλιαγμένης, όπου,
συνοδευόμενα από Εκπαιδευτικούς και Καθηγητή
Φυσικής Αγωγής με δίπλωμα Ναυαγοσώστη, θα
κολυμπούν και θα παίζουν σε οριοθετημένο με
ειδικές σ
 ημαδούρες θαλάσσιο χώρο.

Πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα λαμβάνεται
ιδιαίτερη μέριμνα για την
προστασία των παιδιών από
τον ήλιο (υπάρχει άφθονος
σκιερός χώρος κάτω από
μεγάλα δέντρα).
Στην ακτή Βουλιαγμένης
υπάρχουν ψύκτες.

7:30 - 9:00

Παραλαβή με σχολικά λεωφορεία

10:00 - 13:30

Κολύμβηση, ασκήσεις εξοικείωσης με το νερό, αναπνευστικές ασκήσεις,
βασικά τεχνικά στοιχεία ελεύθερου στιλ, παιχνίδια στο νερό, πόλο,
volley & basket θαλάσσης, beach volley, κατασκευές στην άμμο

9:00 - 10:00 και 13:30-14:45

Αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες (αυτοάμυνα, ενόργανη
γυμναστική, ju jitsu, ρυθμική γυμναστική, τραμπολίνο, μοντέρνος χορός,
τοξοβολία, μπάντμιντον, cinema, πινγκ πονγκ, παιδαγωγικά παιχνίδια, κ.ά.)

14:45 - 16:00 ή 14:45 - 17:00

Δημιουργική Απασχόληση ή επιστροφή στο σπίτι με σχολικά λεωφορεία
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Robotics Club
(6-12 ετών)

To Robotics Club είναι πρόγραμμα που
βοηθά τα παιδιά να εισέλθουν στον
κόσμο της ρομποτικής με πληθώρα
εκπαιδευτικών πακέτων (ηλεκτρικές
μηχανές, We Do 2, EV3, κ.ά.).

Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες ανά ηλικία
μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες
κατασκευάζουν και προγραμματίζουν
τα ρομπότ αναπτύσσοντας δεξιότητες
επικοινωνίας, συνεργασίας, επίλυσης
προβλημάτων
και
καλλιεργώντας
παράλληλα τη φαντασία τους.
Επιπλέον, το Robotics Club περιλαμβάνει
δραστηριότητες τρισδιάστατης σχεδίασης
και εκτύπωσης (3D printing). Οι μαθητές
θα τυπώσουν οι ίδιοι 3D αναμνηστικό από
το Robotics Club.

Στο συγκεκριμένο Club πραγματοποιούνται
5 Labs ρομποτικής ανά εβδομάδα.
Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα συμπληρώνεται με τις
θεματικές ημέρες του Camp, πληθώρα αθλοπαιδιών
και ανάλογα με την επιλογή του κάθε παιδιού με
καλλιτεχνικό εργαστήρι ή κολύμπι στη θάλασσα
(3-4 ημέρες/εβδομάδα)
* Για την ολοκλήρωση
κάθε θεματικής ενότητας
του Robotics Club οι
συμμετέχοντες υποχρεωτικά
επιλέγουν 2 εβδομάδες.

Μας ρωτάτε; Σας απαντάμε!
Υπάρχει δυνατότητα συντήρησης
του κολατσιού των παιδιών;
Οι συμμετέχοντες μπορούν να
παίρνουν από το σπίτι τους κολατσιό
αλλά και χυμούς, για τα οποία υπάρχει
ψυγείο στο Σχολείο. Τα παιδιά που
θα παραμένουν μετά τις 14.45 να
φροντίζουν να έχουν πρόχειρο γεύμα
σε ειδικό σκεύος (με το όνομά τους)
για φούρνο, σκεύος το οποίο θα
διατηρείται στο ψυγείο, θα ζεσταίνεται
και θα σερβίρεται.
Θα λειτουργήσει το μαγειρείο
της Σχολής;
Ναι, σε προαιρετική βάση (25 ευρώ
εβδομαδιαίως). Θα λάβετε γνώση του
μενού με την εγγραφή του μαθητή.

Μπορεί να συμμετέχουν στο
Summer Camp μαθητές που
δε φοιτούν στα Εκπαιδευτήρια
Γεωργίου Ζώη;
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
όλα τα παιδιά από 3 – 14 ετών
ακόμη κι αν δεν είναι μαθητές των
Εκπαιδευτηρίων μας.
Μπορώ να πληρώσω για
τις ημέρες που θα συμμετάσχω
και όχι ανά εβδομάδα;
Όχι. Το κόστος συμμετοχής είναι
ανά εβδομάδα και δε μπορεί να γίνει
επιμερισμός σε ημέρες.

Τι χρειάζεται για την εγγραφή;
Η εγγραφή γίνεται στη γραμματεία
της Σχολής. Τα απαραίτητα
δικαιολογητικά είναι: δήλωση
συμμετοχής και ιατρική βεβαίωση
(για τους μαθητές που δε φοιτούν
στο Σχολείο μας). Σημειώνουμε ότι
το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται
εφάπαξ με την εγγραφή και
επιστρέφεται μόνο σε περίπτωση
μη πραγματοποίησης για λόγους
οφειλόμενους στο Σχολείο. Επιπλέον,
μείωση στο κόστος συμμετοχής
για επιλογή 4 εβδομάδων και πάνω
ισχύει υπό την προϋπόθεση της
προεξόφλησης ταυτόχρονα με την
εγγραφή.

Για επιλογή
4 εβδομάδων

Κόστος / Εβδομάδα
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Κόστος εγγραφής: 10 ευρώ (µε την εγγραφή δώρο µπλουζάκι και καπέλο)
∆ηµιουργική απασχόληση (14:45-16:00 ή 14:45-17:00): 20 ευρώ την εβδοµάδα
Φαγητό από το µαγειρείο: 25 ευρώ την εβδοµάδα
Μείωση 15% στο ποσό της συµµετοχής του µικρότερου παιδιού για τους γονείς
που έχουν 3 παιδιά στο Summer Camp
Για το Sports and Swimming Club, η 7η και η 8η εβδομάδα έχει κόστος με σχολικό
120€/εβδ. και χωρίς σχολικό 95€/εβδ. λόγω του ότι θα πραγματοποιηθούν
2 επισκέψεις στη θάλασσα ανά εβδομάδα

από 20/6 έως 29/7
/9
και από 29/8 έως 9
ν
για παιδιά 3-14 ετώ
Μάθετε περισσότερα στο

www.zois-school.gr/camp

Αβέρωφ 12-14, Αργυρούπολη 16452 | Tηλ. Κέντρο: 210 9617817
www.zois-school.gr | E-mail: info@zois-school.gr

