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Σε συνεργασία με:

Με την υποστήριξη:

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 4 ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ

16 ΙΟΥΝΙΟΥ - 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

EUROPEAN SUMMER CAMP 2014
στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης
Let’s fly over Europe with Protypa!!!

Με αφορμή την προεδρία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση καθώς και την ανακήρυξη της Θεσσαλονίκης ως Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014 το English Summer Camp
2014 θα έχει αέρα ευρωπαϊκό.
Οι μικροί μας μαθητές θα ασχοληθούν με τη γλώσσα, τη
μουσική, τον πολιτισμό, τους χορούς, τα παραδοσιακά φαγητά,
τα προϊόντα αλλά και τα παιχνίδια, τα αθλήματα, τα ήθη και
έθιμα και με virtual tour θα γνωρίσουν τα μουσεία και τα αξιοθέατα της κάθε χώρας. Θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε
επαφή με συνομήλικους, να συνομιλήσουν μέσω Skype αλλά και
να ανταλλάξουν video με δικό τους υλικό, πραγματοποιώντας
στη διάρκεια του Summer Camp ένα μαγευτικό ταξίδι στη μεγάλη μας γειτονιά, την Ευρώπη.

Σκοπός του European Summer Camp είναι να προάγει το
ευρωπαϊκό πνεύμα, την κατανόηση της διαφορετικότητας των
λαών της Ευρώπης και να κάνουμε για τους αυριανούς ευρωπαίους πολίτες αυτή
την πρώτη γνωριμία με
το πολυπολιτισμικό
γίγνεσθαι γοητευτική,
ενδιαφέρουσα, δημιουργική.

Κάθε τμήμα (ομάδα) θα πάρει το όνομα μιας ευρωπαϊκής χώρας και με τη βοήθεια
εκπροσώπων της τα παιδιά θα μυηθούν στα μυστικά της γλώσσας, της κουλτούρας,
των γεύσεων και θα γνωρίσουν τα σημαντικότερα στοιχεία του πολιτισμού της.
Θα ταξιδέψουμε
 Στην ήπειρο Ευρώπη
 Στον χρόνο μέσα από διάσημες μορφές των ευρωπαϊκών χωρών
 Στα παραδοσιακά παραμύθια των διαφόρων χωρών
 Στα εικονικά μουσεία και μνημεία της Ευρώπης
Θα γνωρίσουμε:
 Τους λαούς της Ευρώπης
 Τις γλώσσες της Ευρώπης
 Τους διαφορετικούς πολιτισμούς μέσα από τη μουσική, την
τέχνη, την ενδυμασία, τον χορό, το φαγητό, τα ήθη, τα έθιμα
και τις παραδόσεις τους.
 Τη γεωμορφολογία και το κλίμα
 Τη χλωρίδα και πανίδα
Θα μάθουμε:
 Τον μύθο της Ευρώπης
 Τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
 Λέξεις και βασικές εκφράσεις σε διάφορες γλώσσες
 Την ιστορία και τον συμβολισμό του Ευρώ
Θα μαγειρέψουμε:

 Παραδοσιακά φαγητά και γλυκά
Θα κατασκευάσουμε:
 Σημαίες-χάρτες
 Υδρόγειο σφαίρα
 Παραδοσιακές ενδυμασίες
 Μακέτες από τα πιο χαρακτηριστικά μνημεία και αξιοθέατα
 Μίνι εικονογραφημένα λεξικά με τις βασικές έννοιες που θα μάθουμε
Θα παίξουμε:
 Παραδοσιακά παιχνίδια των ευρωπαϊκών χωρών
 Παιχνίδια στους διαδραστικούς πίνακες
 Κιναισθητικά παιχνίδια στην αυλή
Στο καταπράσινο περιβάλλον του σχολείου μας τα παιδιά με κέφι, με χαρά και παιχνίδι μαθαίνουν, εργάζονται ομαδικά, εξασκούνται στην αγγλική γλώσσα, δημιουργούν,
εκφράζονται.
Τα τμήματα είναι ολιγομελή (μέχρι δώδεκα παιδιά) και δημιουργούνται σύμφωνα με
την ηλικία των μαθητών. Οι δραστηριότητες προσαρμόζονται ανάλογα στις ηλικίες
αυτές.

Συνταξιδιώτες στο ταξίδι μας
Europe Direct (Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δήμου Θεσσαλονίκης)
Το Europe Direct λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποστηρίζεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές μας θα ενημερωθούν από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης για θέματα, πολιτικές,
δραστηριότητες, προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα λαμβάνουν εξειδικευμένη πληροφόρηση σε θέματα νεολαίας, εκπαίδευσης, πολιτισμού και περιβάλλοντος
μέσα από τη συνεργασία με άλλα εθνικά ή κοινοτικά κέντρα πληροφόρησης
και ανάπτυξης που δραστηριοποιούνται και σε άλλα κράτη-μέλη, με πλούσιο
ενημερωτικό υλικό και με πρόσβαση σε όλες τις εθνικές και κοινοτικές βάσεις δεδομένων.

«Η Ευρώπη στα σχολεία μέσω της Τέχνης και των Προσομοιώσεων (EuropeStARTS)» του Πανεπιστημίου
Πειραιώς

Το Σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα ‘’Europe at Schools
through Art and Simulation” (EuropeStARTS) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet “Learning EU at Schools”
που διοργανώνει το Τμήμα Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Μέσα από το πρόγραμμα αυτό οι μαθητές μας θα πάρουν μέρος σε οργανωμένες δραστηριότητες και θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ΕΕ με τη
χρήση παιχνιδιών, ασκήσεων προσομοίωσης και σχεδιασμό ψηφιακών εκπαιδευτικών κινουμένων σχεδίων.

European Commission Representation in Greece

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα εκπροσωπεί
την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μας
και αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας με
την Ένωση και τις κεντρικές υπηρεσίες της. Η Αντιπροσωπεία «ζει» στην
Ελλάδα και παρέχει ειδήσεις και πρακτικές πληροφορίες για εκδηλώσεις,
εκπαιδευτικό υλικό αλλά και ειδικές θεματικές ενότητες που ενδιαφέρουν
τους νέους ευρωπαίους πολίτες.

Πολιτιστικοί Σύλλογοι και άλλοι φορείς των ευρωπαϊκών
χωρών

Τα Εκπαιδευτήριά μας θα συνεργαστούν με πολλούς φορείς, ινστιτούτα, πολιτιστικούς συλλόγους και κέντρα πολιτισμού, εκπρόσωποι των οποίων θα μας
επισκεφτούν και θα μας μυήσουν στην κουλτούρα της χώρας τους, μιλώντας
γι’ αυτήν, μαγειρεύοντας, τραγουδώντας και παίζοντας.

EUROPA (o επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Μέσα από το site της EUROPA θα γνωρίσουμε καλύτερα την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Με διαδραστικά παιχνίδια, βιβλία και quiz θα διασκεδάσουμε μαθαίνοντας βασικές πληροφορίες για τη δομή και τη λειτουργία της.

Δημοτικά Σχολεία Ευρωπαϊκών Χωρών

Το Σχολείο μας βρίσκεται σε επαφή με δημοτικά σχολεία όλης της Ευρώπης
προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίκτυο επικοινωνίας για τους μαθητές
μας με συνομηλίκους άλλων χωρών, με σκοπό την ανταλλαγή μηνυμάτων,
απόψεων και εμπειριών μέσα από τη χρήση όλων των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και δικτύωσης.

EUROPEAN CULTURE NIGHT

AN INVITATION FOR PARENTS,
STUDENTS & FRIENDS.

(Για γονείς, μαθητές και φίλους…)
Σε συνεργασία με το Europe Direct Δήμου Θεσσαλονίκης σας προσκαλούμε σε μια γιορτή της Ευρώπης την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο και το φουαγιέ του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης.
Το European Summer Camp και το Europe Direct Δήμου Θεσσαλονίκης
μαζί με πολιτιστικούς φορείς, ινστιτούτα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτιστικούς συλλόγους, προξενεία και επιχειρήσεις θα μας χαρίσουν μια βραδιά
γεμάτη ήχους, χρώματα, χορό και γεύσεις της πολυπολιτισμικής μας γειτονιάς, της Ευρώπης.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΣΤΟ
European Summer Camp 2014


Μαθήματα κολύμβησης - Swimming Lessons

 Αθλητικές δραστηριότητες - Sports
 Αναρρίχηση και Τοξοβολία- Climbing and Archery
 Μουσικοκινητική, θεατρική αγωγή – Music/Dance/Drama
 Εικαστικά - Arts and Crafts
 Υπαίθρια ομαδικά παιχνίδια και δραστηριότητες  Outdoor games and activities
 Παραμύθια, συζητήσεις, ομαδικές εργασίες κ.ά. με τη

χρήση διαδραστικών πινάκων - Group activities/games,
class projects
 Μαγειρική - Cooking
 Σκάκι – Chess
 Ρομποτική με Lego Mindstorms- Robotics
 Παρουσιάσεις ευρωπαϊκών χωρών από αντίστοιχους ξε-

νόγλωσσους καθηγητές
 European Culture Night

SWIMMING LESSONS
(Εντατικά Μαθήματα Κολύμβησης)
Για
το
πρόγραμμα
της
κολύμβησης
συνεργαζόμαστε με το κολυμβητήριο του Δήμου
Πανοράματος. Υπεύθυνος λειτουργίας είναι ο κ.
Χρήστος Γαρέφης, με τον οποίο συνεργαζόμαστε
τα δέκα τελευταία χρόνια. Οι μαθητές επισκέπτονται την
πισίνα μέρα παρά μέρα. Στην πρώτη συνάντηση οι ειδικοί
έμπειροι εκπαιδευτές του αθλητικού κέντρου εξετάζουν τις
ικανότητες των παιδιών στην κολύμβηση. Μετά τα κατατάσσουν
σε ομάδες αρχαρίων, προχωρημένων κλπ.. Για κάθε τέσσερις
(4) αρχάριους μαθητές αντιστοιχεί και ένας εκπαιδευτής
μέσα
στην
πισίνα. Εκτός
από το προσωπικό του
κολυμβητηρίου που επιβλέπει τα παιδιά, οι μαθητές
συνοδεύονται και από το προσωπικό του Σχολείου για να τους
βοηθήσει κατά τη διάρκεια του ντους και της αλλαγής των
ρούχων.
Στόχος μας είναι οι αρχάριοι μαθητές να μπορέσουν να
επιπλεύσουν και να φτάσουν από τη μια άκρη της πισίνας στην
άλλη (25 μέτρα) χωρίς βοήθεια και οι πιο προχωρημένοι να
εξοικειωθούν με τις τεχνικές της αναπνοής (εισπνοή-εκπνοή)
και να γνωρίσουν όλα τα στυλ κολύμβησης.
SPORTS (Αθλητικές δραστηριότητες)
Στόχος του μαθήματος είναι ν’ αναπτύξουν τα
παιδιά τις κινητικές τους δεξιότητες, το
συνεργατικό πνεύμα, ν’ αθληθούν και να γνωρίσουν
αθλήματα που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά στη χώρα
μας, όπως BASEBALL, SOFTBALL, BADMINTON, HOCKEY,
ROLLERBLADING KAI ROLLER HOCKEY. (Το σχολείο
διαθέτει όλο τον ειδικό εξοπλισμό όπως rollers, κράνη,
επιγονατίδες, μπαστούνια, γάντια κ.ά.) Διδάσκει μέλος
της εθνικής ομάδας Ball Hockey.

CLIMBING (Αναρρίχηση), Archery (Τοξοβολία)
Στο σχολείο μας στήνεται πίστα αναρρίχησης
και στόχος για τοξοβολία. Εξειδικευμένο προσωπικό
βοηθάει τα παιδιά να γευτούν τη μοναδική εμπειρία
της αναρρίχησης και της τοξοβολίας. Στις αναρριχήσεις οι μαθητές είναι δεμένοι με ζώνη ασφαλείας, φορούν κράνος
και έχουν στη διάθεσή τους όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Στην τοξοβολία οι μαθητές ενημερώνονται για το
άθλημα αυτό και δοκιμάζουν τις δυνατότητές τους.
DRAMA - MUSIC – DANCE
(Θεατρικό παιχνίδιΜουσικοκινητική αγωγή)
Με το θεατρικό παιχνίδι τα
παιδιά ανακαλύπτουν τον εαυτό
τους και τον κόσμο γύρω τους. Μαθαίνουν αυτοπειθαρχία και δημιουργούν μέσα από την ομάδα και τη
συνεργασία. Με δυο λόγια τα παιδιά παίζουν, και όταν παίζουν, μαθαίνουν να καλλιεργούν τη σκέψη τους, τη φαντασία τους και ταυτόχρονα διασκεδάζουν. Με τη μουσικοκινητική αγωγή ανακαλύπτουν τις κινητικές και μουσικές τους δεξιότητες, καταφέρνουν να
κινηθούν με οδηγό τις αισθήσεις τους και τη φαντασία τους αλλά
και έρχονται σε επαφή με νέα μουσικά και ηχητικά ακούσματα. Οι
μαθητές διδάσκονται μοντέρνους χορούς όπως Hip-Hop,
Street Dance και άλλα στυλ από μέλος της πρωταθλήτριας
Ελλάδος στο Hip-Hop (Loonabeats crew).
ARTS and CRAFTS (Εικαστικά)
Στόχος του μαθήματος είναι ν’ αναπτύξουν τα
παιδιά τα αισθητικά τους ταλέντα κάνοντας ατομικές
και ομαδικές κατασκευές με ψηφιδωτά, πηλό,
χαρτί, κοχύλια και πολλά άλλα υλικά. Οι κατασκευές
δίνονται στα παιδιά κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

OUTDΟOR GAMES - GROUP ACTIVITIES
(Υπαίθρια παιχνίδια — Ομαδικές δραστηριότητες)
Ένα βασικό κομμάτι του camp είναι η χρήση της αγγλικής γλώσσας ως καθημερινός τρόπος επικοινωνίας για την καλύτερη επίτευξη των δραστηριοτήτων του προγράμματος. Μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες τα παιδιά
εξασκούν την αγγλική γλώσσα, ενώ παράλληλα μαθαίνουν για
τον πολιτισμό των ευρωπαϊκών κρατών αγγλόφωνων κρατών.
Αυτές οι δραστηριότητες γίνονται από τις υπεύθυνες των τμημάτων και περιλαμβάνουν υπαίθρια ομαδικά παιχνίδια, παραμύθια, συζητήσεις, διαθεματικές εργασίες με την υποστήριξη
και χρήση οπτικοακουστικών μέσων όπως διαδραστικοί πίνακες (interactive whiteboards), ηλεκτρονικοί υπολογιστές
(computers), καθώς επίσης και επιτραπέζια παιχνίδια, μαγειρική και ζωγραφική.

CHESS (Σκάκι)
Το σκάκι είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής
που προάγει τον τρόπο σκέψης των μαθητών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εξάσκηση. Τα
παιδιά μαθαίνουν τα κομμάτια, τις κινήσεις τους, την αξία τους
και εξασκούνται παίζοντας μεταξύ τους σε σκακιέρες και στον
υπολογιστή.

ROBOTICS (Ρομποτική)
Τα παιδιά μαθαίνουν για την ιστορία των ρομπότ, τη χρησιμότητά τους στην καθημερινή μας ζωή, τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματά τους. Κατασκευάζουν περιβαλλοντικά ρομπότ
με τα Lego Mindstorms, τοποθετώντας αισθητήρες αφής, φωτός, ήχου και κινητήρες και σχεδιάζουν προγράμματα στον Η/
Υ για να τα χειριστούν.

EUROPEAN FAREWELL DAY
Την τελευταία μέρα του Short European
Camp γίνεται η Αποχαιρετιστήρια Γιορτή –
Farewell Day με μουσικοκινητικά δρώμενα
από τις ομάδες των μαθητών, αγώνες
hockey, barbeque party στην αυλή του σχολείου μας και αναμνηστικά δώρα. Το μαγευτικό μας ταξίδι θα τελειώσει με την
παρουσίαση και την επίσκεψη των μαθητών μας στα τρισδιάστατα μνημεία, που οι ίδιοι θα έχουν κατασκευάσει και θα βρίσκονται στον προαύλιο χώρο του Σχολείου μας φέρνοντας την
Ευρώπη… στα πόδια μας!!

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 2014
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μαθητές των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης ή άλλων
σχολείων που θα φοιτήσουν τη σχολική
χρονιά 2014-2015 στην τάξη των Νηπίων έως την Α΄ Γυμνασίου.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ESC 2014
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το English Summer Camp (ESC) ξεκινάει τη Δευτέρα 16
Ιουνίου 2014. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των δύο
προγραμμάτων:
Πρόγραμμα
Short ESC

Διάρκεια
2 εβδομάδες

Long ESC

3 εβδομάδες

Λήξη προγράμματος
Παρασκευή 27 Ιουνίου
2014
Παρασκευή 4 Ιουλίου
2014

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Το πρόγραμμα λειτουργεί από τις 08.40 μέχρι τις
14.00. Υπάρχει βέβαια η δυνατότητα προσέλευσης των
μαθητών από τις 07.00 και επιστροφής από το σχολείο στις
14.00, στις 15.00 και στις 16.00. Τις ώρες πριν και μετά το
πρόγραμμα οι μαθητές θα απασχολούνται δημιουργικά από τους
εκπαιδευτικούς.
Οι εκπαιδευτικοί του προγράμματος είναι αγγλόφωνοι
με εμπειρία σε σχολεία του εξωτερικού (Αγγλία, Αυστραλία,
Αμερική και Καναδά).
Οι μαθητές χωρίζονται σε τμήματα των δώδεκα (12)
περίπου παιδιών. Μπορείτε να ενημερώνεστε από τους υπεύθυνους των τμημάτων για την πρόοδο του παιδιού σας.
Εκτός από τους υπεύθυνους των τμημάτων συμμετέχουν
ειδικοί καθηγητές για τις αθλητικές δραστηριότητες, τη θεατρική αγωγή, τη μουσικοκινητική αγωγή, τα εικαστικά, την αναρρίχηση, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την κολύμβηση, τη ρομποτική και το σκάκι.
Υπάρχει δυνατότητα σίτισης των μαθητών με πρωινό και
μεσημεριανό φαγητό που παρασκευάζεται με άριστα υλικά και
σπιτική φροντίδα στο εστιατόριο του σχολείου μας. Το πρόγραμμα σίτισης επιμελείται ο διατροφολόγος του Σχολείου

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ημέρα χωρίς κολυμβητήριο
Από

Έως

07.00

08.40

Προσέλευση μαθητώνΔημιουργική απασχόληση

08.40

09.30

Πρωινό — 1η ώρα

09.30

10.15

2η ώρα

10.15

10.30

Διάλειμμα

10.30

11.15

3η ώρα

11.15

11.30

Διάλειμμα

11.30

12.15

4η ώρα

12.15

12.30

Διάλειμμα

12.30

13.15

5η ώρα

13.15

14.00

6η ώρα

14.00

Αναχώρηση μαθητών

13.50

14.10

Μεσημεριανό Φαγητό – Διάλειμμα

14.10

14.55

Δημιουργική απασχόληση

15.00
15.00
16.00

Αναχώρηση μαθητών
15.55

Δημιουργική απασχόληση
Αναχώρηση μαθητών

Ημέρα με κολυμβητήριο
Από

Έως

07.00

08.40

Προσέλευση μαθητών Δημιουργική απασχόληση

08.40

09.30

Πρωινό — 1η ώρα

09.30

10.15

2η ώρα

10.15

10.30

Διάλειμμα

10.30

11.15

3η ώρα

11.15

11.30

Διάλειμμα

11.30

11.55

11.55

12.50

Αναχώρηση για κολυμβητήριο και
προετοιμασία για την πισίνα
Μάθημα κολύμβησης

12.50

13.10

Ντους - ντύσιμο και άφιξη στο
σχολείο

13.15

14.00

6η ώρα

14.00

Αναχώρηση μαθητών

13.50

14.10

Μεσημεριανό Φαγητό – Διάλειμμα

14.10

14.55

Δημιουργική απασχόληση

15.00
15.00
16.00

Αναχώρηση μαθητών
15.55

Δημιουργική απασχόληση
Αναχώρηση μαθητών

Το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε τμήματος, λεπτομερείς οδηγίες καθώς και τα υλικά που θα χρειαστούν θα σας ανακοινωθούν αφού ολοκληρωθούν οι εγγραφές.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επιπλέον
κόστος για
φαγητό

Πρόγραμμα

Διάρκεια

Κόστος
συμμετοχής

Short ESC

2 εβδομάδες

370 ευρώ

80 ευρώ

Long ESC

3 εβδομάδες

550 ευρώ

120 ευρώ

Τα χρήματα καταβάλλονται ως εξής:
Προκαταβολή 100 ευρώ μέχρι τις 16 Μαΐου 2014 και το
υπόλοιπο ποσό μέχρι τις 19 Ιουνίου 2014.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η ασφαλιστική κάλυψη των
παιδιών για όλη τη διάρκεια του καλοκαιρινού
προγράμματος.
 Γίνεται έκπτωση 10% σε αδέρφια που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα.
 Ρωτήστε τα ασφαλιστικά σας ταμεία αν δικαιολογούν κάποιο ποσό για το παραπάνω καλοκαιρινό πρόγραμμα.
 Για
την καλύτερη οργάνωση του προγράμματος,
παρακαλούμε, συμπληρώστε τη δήλωση συμμετοχής και
στείλτε την στο Σχολείο μέχρι την Παρασκευή 16 Μαΐου
2014.


