
ε ςυνεργαςία με: 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 4 ΕΩ 12 ΕΣΩΝ 

28 ΙΟΤΝΙΟΤ - 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2021 



                       
 
 
Πζπλο μυςτθρίου καλφπτει φζτοσ το English Summer Camp ςτα Πρότυπα 
Εκπαιδευτιρια Θεςςαλονίκθσ! Σθρϊντασ πάντα τουσ κανόνεσ και τισ οδθ-
γίεσ του ΕΟΔΤ, για δφο εβδομάδεσ θ αυλι του χολείου μασ γίνεται τόποσ 
εξιχνίαςθσ του μεγαλφτερου μυςτθρίου!  
 
Τπόκεςθ: «Καλοκαιρινι διαςκζδαςθ»… Ζχοντασ πλάι μασ τουσ ικανότε-
ρουσ detectives θ επίλυςθ του μυςτθρίου είναι κζμα μόνο δφο εβδομά-
δων! Εςφ είςαι ζνασ από αυτοφσ; 
 
το English Summer Camp προςεγγίηουμε τθν αγγλικι γλϊςςα με καινο-
τόμεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ και μεταφζρουμε το χολείο ςτθ φφςθ. Ε-
φαρμόηουμε bush craft (τεχνικζσ διαβίωςθσ και αυτονομίασ), ανακαλφ-
πτουμε και αναπτφςςουμε τισ ςωματικζσ μασ δυνατότθτεσ ςτο boot 
camp (ςτίβοσ άςκθςθσ και περιπζτειασ) του χολείου μασ. Μελετάμε και 
εμπνεόμαςτε από βιβλία και ταινίεσ με ιρωεσ τουσ detectives Clouseau, 
Holms, Poirot, μακαίνουμε φωτογραφία, αςκιςεισ αυτοάμυνασ, map 
reading αλλά και πϊσ να λφνουμε γρίφουσ και «αςτυνομικζσ υποκζςεισ», 
παίηουμε Ispy ςτθν αυλι μασ, γνωρίηουμε αλθκινοφσ detectives, αςτυνο-
μικοφσ και φωτογράφουσ. 
  
κοπόσ του Sherlock English Summer Camp είναι να προάγει τθν ομαδι-
κότθτα, τθν αυτονομία, τθ διεφρυνςθ των γνϊςεων και τον διαφορετικό 
τρόπο ςκζψθσ, να γνωρίςουν οι μικροί καταςκθνωτζσ τθν τζχνθ τθσ φω-
τογραφίασ και να εμπνευςτοφν από ανκρϊπουσ πρότυπα και όλα αυτά 
ςυνδυάηοντάσ τα με τθν αγγλικι γλϊςςα μζςα από ζναν άμεςο, διαςκε-
δαςτικό και βιωματικό τρόπο. 
 
το καταπράςινο περιβάλλον του χολείου μασ τα παιδιά με κζφι, με 
χαρά και παιχνίδι μακαίνουν, εργάηονται ομαδικά, εξαςκοφνται ςτθν 
αγγλικι γλϊςςα, δθμιουργοφν, εκφράηονται. Οι  μικροί καταςκθνωτζσ 
χωρίηονται θλικιακά ςε ολιγομελι τμιματα (μζχρι 12 άτομα) και οι 
δραςτθριότθτεσ είναι προςαρμοςμζνεσ ςτθν θλικία των παιδιϊν κάκε 
ομάδασ. Μια διαςκεδαςτικι εκπαιδευτικι περιπζτεια ςε ζνα προςτατευ-
μζνο και αςφαλζσ περιβάλλον!  
 



Κάκε τμιμα κα πάρει το όνομα ενόσ φανταςτικοφ detective, κα 
φτιάξει το δικό του comic και θ ζρευνα για τθν επίλυςθ του μυ-
ςτθρίου κα ξεκινιςει! 

Θα μάκουμε:  
Σο λειτοφργθμα τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ  
Σθ λειτουργία και τθ χριςθ του περιπολικοφ 
Σθν τζχνθ τθσ φωτογραφίασ και να φωτογραφίηουμε με Polaroid 
Σα μυςτικά τθσ ςυγγραφισ/εικονογράφθςθσ 
Να φτιάχνουμε τα δικά μασ Ιspy games/detective IDs/ masks 
Να ςυλλζγουμε δακτυλικά αποτυπϊματα και «ςτοιχεία»  
Να λφνουμε γρίφουσ/αςτυνομικζσ υποκζςεισ 
Map reading 
Κινιςεισ αυτοάμυνασ 
Πρϊτεσ βοικειεσ  
Να χειριηόμαςτε ρομπότ Lego 
Ξιφαςκία 
 
Θα φτιάξουμε: 
3D κάδρα 
Επιτραπζηια Παιχνίδια 
Sherlock piggy banks/London piggy banks 
Detective hats and note pads 
Χειροτεχνίεσ με διαφορετικά υλικά και ενδιαφζρουςεσ τεχνικζσ 
 
Θα μαγειρζψουμε: 
Φαγθτά και γλυκά από τθν αγγλικι κουηίνα  
 
Θα παίξουμε:  
Taste detective;  a 5 senses activity 
Κιναιςκθτικά παιχνίδια ςτθν αυλι 
Παιχνίδια ςτουσ διαδραςτικοφσ πίνακεσ 
 
Θα αποκτιςουμε εμπειρία μζςα από: 
Οριηόντια διαπζραςθ 
Διζλευςθ κιβετιανισ γζφυρασ 
τίβο περιπζτειασ  
Πίςτα αναρρίχθςθσ   



 
ε ςυνεργαςία με… 

 
 
Λζςχθ Ξιφαςκίασ Θεςςαλονίκθσ  
Η Λζςχθ Ξιφαςκίασ Θεςςαλονίκθσ είναι ςχολι πρό-
τυπθ και αμιγϊσ προςανατολιςμζνθ ςτο ολυμπιακό 
άκλθμα τθσ Ξιφαςκίασ. Σα ομαδικά τμιματά τθσ α-
ποτελοφνται από: Learning, Fencing, Fun (5 ετϊν 
+), Lions academy (8 ετϊν +), Compete (13 ετϊν 

+), Recreation (18 ετϊν +), Medieval Society (18 ετϊν +). Επίςθσ διε-
ξάγονται και ατομικά μακιματα. Η ξιφαςκία χαρακτθρίηεται «ςκάκι 
του ςϊματοσ» και αποτελεί ζνα ιδιαίτερο και πολυδιάςτατο 
άκλθμα. En grade, Pret, Allez!  
 

Wing Chun 
H ανάγκθ γνϊςθσ αυτοάμυνασ είναι επιβεβλθμζνθ 
ςτισ μζρεσ μασ. Σο WING CHUN KUNG FU, θ τζχνθ 
που χρθςιμοποίθςε ςαν βάςθ ο BRUCE LEE, είναι 
ζνα αποτελεςματικό ςφςτθμα αυτοάμυνασ για ΑΝ-
ΔΡΕ, ΓΤΝΑΙΚΕ, ΠΑΙΔΙΑ. Ιδανικό για όλεσ τισ θλικίεσ 

και όλουσ τουσ ςωματότυπουσ. Προςφζρει ςτον εκπαιδευόμενο μια 
πλιρθ, χωρίσ παραλογιςμοφσ, μζκοδο αυτοάμυνασ που ςτθρίηεται 
ςτθν οικονομία τθσ κίνθςθσ και ςτισ αρχζσ τθσ μθχανικισ του ςϊμα-
τοσ. ε λίγουσ μόνο μινεσ ο νζοσ εκπαιδευόμενοσ είναι ςε κζςθ να 
προςτατζψει τον εαυτό του με ζξυπνεσ και απλζσ κινιςεισ, χρθςι-
μοποιϊντασ ταυτόχρονα τα χζρια και τα πόδια του. Κι όλα αυτά χω-
ρίσ να χρειάηεται να διακζτει ευλυγιςία ι ςωματικι δφναμθ!!!  
 

Roller Lovers 
κοπόσ τθσ «Roller Lovers» είναι θ προϊκθςθ του 
τροχοπεδιλιςμοφ και τθσ νοοτροπίασ του inline 

skating γενικότερα. Είναι ζνασ τρόποσ ηωισ προςιτόσ προσ όλουσ. 
Επαγγελματίεσ ακλθτζσ, λάτρεισ του inline skating αλλά και άτομα 
που αγαποφν τον ακλθτιςμό και τισ νζεσ προκλιςεισ  μποροφν να 
απολαμβάνουν τθν εμπειρία του inline skating  είτε ωσ άκλθμα είτε 
ωσ χόμπι.   



Άνεμοσ Ακλθτικόσ ςφλλογοσ Θες/νίκθσ 
Με βαςικό όχθμα τθν αγάπθ για τα τροχοπζδιλα 
και τθν ανάγκθ για δθμιουργικότθτα, μυοφμε τα 
παιδιά ςτο ςυναρπαςτικό άκλθμα του τροχοπεδιλι-
ςμοφ που για εμάσ δεν είναι απλά ζνα άκλθμα, εί-

ναι αγάπθ, πάκοσ και τρόποσ ηωισ. Οι μικροί μασ ακλθτζσ μακαί-
νουν τισ βαςικζσ αρχζσ και τθ νοοτροπία του τροχοπεδιλιςμοφ, με 
ςκοπό να αγαπιςουν το άκλθμα αυτό αλλά και τον ακλθτιςμό γενι-
κότερα. Οι εκπαιδευτζσ μασ είναι πιςτοποιθμζνοι από τθν IISA 
(International Inline Skating Association), θ οποία εδρεφει ςτθν Αμε-
ρικι και ζχει παγκόςμια αναγνϊριςθ.  
 
 
 
 
 Ελλημική Έμωση Έρεσμας και Διάσωσης  

Η ΕΕΕΔ ζχει κφριο ςκοπό τθν εκπαίδευςθ διαςωςτι-
κϊν ομάδων και τθν οργάνωςθ αποςτολϊν Ζρευνασ 
και Διάςωςθσ για τθν προςφορά βοικειασ ςε 
ζκτακτεσ και κρίςιμεσ καταςτάςεισ. Σα μζλθ μασ ςυ-
νειςφζρουν εκελοντικά με ςτόχο τθ διάςωςθ ανκρϊ-
πων που κινδυνεφουν. Μακαίνουν να διαςφαλίηουν 

τον εαυτό τουσ και τουσ άλλουσ από κακθμερινοφσ και ζκτακτουσ 
κινδφνουσ και να λειτουργοφν υπεφκυνα μζςα ςε μια ομάδα, ανα-
λαμβάνοντασ πολλζσ φορζσ και τθν ευκφνθ τθσ ηωισ, όχι μόνον 
όςων κινδυνεφουν, αλλά και των υπόλοιπων μελϊν-διαςωςτϊν. Με 
τθ ςυμμετοχι μασ ςτο Sherlock of Protypa ESC βοθκάμε τα παιδιά 
να γνωρίςουν: τθν Καρδιοπνευμονικι Αναηωογόνθςθ (ςφμφωνα με 
τισ νζεσ, λόγω covid, κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του Ευρωπαϊκοφ υμ-
βουλίου Αναηωογόνθςθσ -ERC), τθ Θζςθ Ανάνθψθσ και τθν Αναγνϊ-
ριςθ και Αντιμετϊπιςθ Πνιγμονισ. 



υηιτθςθ με δθμοςιογράφο-αςτυνομικό ςυντάκτθ  
ε πολλζσ περιπτϊςεισ «ςφμμαχοι» τθσ αςτυνομίασ 
κεωροφνται οι αςτυνομικοί ςυντάκτεσ-
δθμοςιογράφοι, που επιτελοφν λειτοφργθμα αναδει-
κνφοντασ κζματα είτε ςυμβάλλοντασ ςτο ζργο των 
ντετζκτιβ είτε αντλϊντασ ρεπορτάη από αυτό.  

Σι ακριβϊσ όμωσ κάνει ζνασ δθμοςιογράφοσ που αςχολείται με το 
αςτυνομικό ρεπορτάη; Ποιεσ είναι οι ευρφτερεσ πθγζσ του και πϊσ θ 
γραφι του μπορεί να φζρει ςτο φωσ ςτοιχεία ςθμαντικά για τθν α-
ςτυνομικι ζρευνα; ε όλεσ μασ τισ απορίεσ κα απαντιςει ο δθμοςιο-
γράφοσ-αςτυνομικόσ και δικαςτικόσ ρεπόρτερ Κϊςτασ Καντοφρθσ 
που ζχει εμπειρία τόςο ςτον ζντυπο όςο και ςτον θλεκτρονικό τφπο.    

Μακιματα φωτογραφίασ  
Μαηί κα ανακαλφψουμε τον εντυπωςιακό κόςμο τθσ 
τζχνθσ τθσ φωτογραφίασ, κα μάκουμε ποια είναι τα 
μζρθ μιασ φωτογραφικισ μθχανισ, πϊσ να τθ χρθςι-
μοποιοφμε, ενϊ κα αποκανατίςουμε τθν εμπειρία 
μασ ςε εικόνεσ polaroids... ωσ ςωςτοί detectives. 
«Ξεναγόσ» μασ ςτο ταξίδι αυτό κα είναι θ φωτογρά-
φοσ Πθνελόπθ Μαμάθ.  

Ζνα περιπολικό ςτθν αυλι του χολείου μασ! 
Οι δυνατζσ ςειρινεσ ενόσ περιπολικοφ με το χαρακτθ-
ριςτικό δυνατό κόκκινο φωσ κα θχιςουν ςτθν αυλι 
του χολείου μασ! Σο όχθμα τθσ Αςτυνομίασ επαν-
δρωμζνο με δφο αςτυνομικοφσ και ζναν αξιωματικό 
κα μασ επιςκεφκεί για να δοφμε πϊσ λειτουργεί, ποια 

είναι τα μζρθ του και ςε ποιεσ περιπτϊςεισ χρθςιμοποιείται. Επι-
πλζον οι άντρεσ τθσ ΕΛ.Α κα μασ ενθμερϊςουν για τον υψθλό ρό-
λο-λειτοφργθμα τθσ αςτυνομίασ ςτθν κοινωνία μασ και για τον ςκο-
πό που επιτελεί θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία.  

Πρωτότυπεσ δραςτθριότθτεσ… 



 
 

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑ ΣΟ 
       SHERLOCK OF PROTYPA  

 
· Ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ - Sports           
· Αναρρίχθςθ και ςτίβοσ περιπζτειασ - Climbing and boot camp 
· Ξιφαςκία - Fencing  
· Wing Chun - Αυτοάμυνα 
· Πατίνια- Inline skating 
· Μουςικοκινθτικι κεατρικι αγωγι - Music/Dance/Drama                    
· Εικαςτικά - Arts and Crafts 
· Τπαίκρια ομαδικά παιχνίδια και δραςτθριότθτεσ - 
    Outdoor games and activities 
· Παραμφκια, ςυηθτιςεισ, ομαδικζσ εργαςίεσ κ.ά. με τθ χριςθ δια-

δραςτικϊν πινάκων - Group activities/games, class projects 
· Μαγειρικι - Cooking 
· κάκι - Chess 



                                       Fest day at Protypa! 
 
το ESC μια βαςικι μασ προτεραιότθτα είναι θ δθμιουργία 
μοναδικϊν εμπειριϊν για τουσ μικροφσ μασ καταςκθνωτζσ.  
 
Σθν Πζμπτθ 8 Ιουλίου κα πραγματοποιιςουμε τθν θμζρα γιορτισ! 
Κάνουμε picnic ςτθν καταπράςινθ αυλι μασ, χαλαρϊνουμε με 
προβολι ταινίασ και παίηουμε παιχνίδια και quiz γνϊςεων ςτα 
stations που κα βρίςκονται ςτθν αυλι μασ, κάνουμε διαγωνιςμό 
χοροφ και όλα αυτά επιμελθμζνα από τουσ μικροφσ καταςκθνωτζσ 
και τουσ εκπαιδευτικοφσ τουσ!   
 
Η γνϊςθ κα ςυναντιςει τθ διαςκζδαςθ και τθ δθμιουργία ςε μια 
θμζρα γεμάτθ κζφι και χαμόγελα φτιαγμζνθ από τα παιδιά για τα 
παιδιά! 
 
Η θμζρα γιορτισ κα κλείςει με απογευματινό barbecue.  
Η παραλαβι των μακθτϊν από το χολείο κα γίνει ςτισ 19:00.  
 

 



SWIMMING LESSONS  
(Εντατικά Μακιματα Κολφμβθςθσ) 

το πρόγραμμα τθσ κολφμβθςθσ ςυνεργαηόμαςτε 
τα δζκα τελευταία χρόνια με το κολυμβθτιριο του 
Διμου Πανοράματοσ. τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ οι 
ειδικοί, ζμπειροι εκπαιδευτζσ του ακλθτικοφ κζ-
ντρου εξετάηουν τισ ικανότθτεσ των παιδιϊν ςτθν 
κολφμβθςθ. Μετά τα κατατάςςουν ςε ομάδεσ αρ-
χαρίων, προχωρθμζνων κ.λπ. ε κάκε τζςςερισ (4) αρχάριουσ μακθ-
τζσ  αντιςτοιχεί και ζνασ εκπαιδευτισ μζςα ςτθν πιςίνα. Εκτόσ  από 
το προςωπικό του κολυμβθτθρίου που επιβλζπει τα παιδιά, οι μα-
κθτζσ ςυνοδεφονται και από τουσ υπεφκυνουσ των τμθμάτων και 
τουσ βοθκοφσ, οι οποίοι τουσ βοθκοφν κατά τθ διάρκεια του ντουσ 
και τθσ αλλαγισ των ροφχων τουσ.  
     *Οι επιςκζψεισ ςτο κολυμβθτιριο, λόγω των ςυνκθκϊν που επι-
κρατοφν, κα γίνονται ςε ϊρεσ εκτόσ του προγράμματοσ του ESC, 
αποκλειςτικά από τθ ςυνοδεία των γονζων, κατόπιν διλωςθσ ςυμ-
μετοχισ ςτο χολείο και ςε ςυνεννόθςθ με τθν υπεφκυνθ του κο-
λυμβθτθρίου, κ. Διμθτρα Μπόρα. 

 
 

 
SPORTS (Ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ) 
τόχοσ των ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων είναι να 
αναπτφξουν τα παιδιά τισ κινθτικζσ τουσ δεξιότθ-
τεσ, το ςυνεργατικό πνεφμα, να ακλθκοφν και να 
γνωρίςουν ακλιματα που δεν είναι ιδιαίτερα γνω-
ςτά ςτθ χϊρα μασ, όπωσ BASEBALL, SOFTBALL, 

BADMINTON, HOCKEY, ROLLERBLADING και ROLLER HOCKEY. Σο χο-
λείο διακζτει όλο τον ειδικό εξοπλιςμό όπωσ rollers, κράνθ, επιγονα-
τίδεσ, μπαςτοφνια, γάντια κ.ά. Διδάςκει πιςτοποιθμζνοσ προπονθτισ 
από την IISA (International Inline Skating Association) που εδρεφει 
ςτην Αμερική και ζχει παγκόςμια αναγνώριςη.  



CLIMBING (Αναρρίχθςθ), BOOTCAMP (τίβοσ περιπζτειασ) 
  
το Sherlock of Protypa ESC ζχει εγκαταςτακεί ςτίβοσ περιπζτει-
ασ με κιβετιανι γζφυρα, οριηόντια διαπζραςθ, αιωροφμενο κορ-
μό και πίςτα αναρρίχθςθσ. Εξειδικευμζνο προςωπικό βοθκάει τα 
παιδιά να βιϊςουν μια μοναδικι εμπειρία. Οι μακθτζσ κατά τθ 
διάρκεια αυτϊν των δραςτθριοτιτων είναι δεμζνοι με ηϊνθ α-
ςφαλείασ, φοροφν κράνοσ και ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ όλο τον 

απαραίτθτο εξοπλιςμό.               
 

DRAMA - MUSIC - DANCE     
(Θεατρικό παιχνίδι - Μουςικοκινθτικι αγωγι) 
Με το κεατρικό παιχνίδι τα παιδιά ανακαλφπτουν τον εαυτό 
τουσ και τον κόςμο γφρω τουσ. Μακαίνουν αυτοπεικαρχία και 
δθμιουργοφν μζςα από τθν ομάδα και τθ ςυνεργαςία. Σα παι-
διά παίηουν και όταν παίηουν, μακαίνουν να καλλιεργοφν τθ 
ςκζψθ τουσ, τθ φανταςία τουσ και ταυτόχρονα διαςκεδάηουν. 
Με τθ μουςικοκινθτικι αγωγι ανακαλφπτουν τισ κινθτικζσ και 
μουςικζσ τουσ δεξιότθτεσ, καταφζρνουν να κινθκοφν με οδθγό 
τισ αιςκιςεισ τουσ και τθ φανταςία τουσ και ζρχονται ςε επαφι 

με νζα μουςικά και θχθτικά ακοφςματα. Διδάςκονται μοντζρνουσ χοροφσ 
όπωσ Hip-Hop, Street Dance κι άλλα ςτυλ. 

 

 
 

ARTS and CRAFTS (Εικαςτικά) 
τόχοσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι να αναπτφξουν τα παιδιά τα 
αιςκθτικά τουσ ταλζντα κάνοντασ ατομικζσ και ομαδικζσ κατα-
ςκευζσ με υλικά τθσ φφςθσ, όπωσ πθλόσ, ςκοινί, χαρτί, κοχφλια 
και πολλά άλλα.  



OUTDΟOR GAMES - GROUP ACTIVITIES  
(Τπαίκρια παιχνίδια - Ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ)  
Βαςικό ςτοιχείο του English Summer Camp είναι θ κα-
κθμερινι χριςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, όπου δίνεται θ 
δυνατότθτα ςτα παιδιά να εξαςκιςουν τον προφορικό 
λόγο με βιωματικό τρόπο, παίρνοντασ μζροσ ςε ομαδι-
κζσ δραςτθριότθτεσ.  Αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ περιλαμ-

βάνουν υπαίκρια ομαδικά παιχνίδια, παραμφ-
κια, ςυηθτιςεισ, διακεματικζσ εργαςίεσ με τθν 
υποςτιριξθ και χριςθ οπτικοακουςτικϊν μζ-
ςων, όπωσ διαδραςτικοί πίνακεσ (interactive 
whiteboards), θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ 
(computers), κακϊσ επίςθσ και επιτραπζηια 
παιχνίδια, μαγειρικι και ηωγραφικι. 
 
 
 
 

 
CHESS (κάκι) 
 
Σο ςκάκι είναι ζνα παιχνίδι ςτρατθγικισ που προά-
γει τον τρόπο ςκζψθσ. Σο πρόγραμμα περιλαμβά-
νει κεωρθτικι και πρακτικι εξάςκθςθ. Σα παιδιά 
μακαίνουν τα κομμάτια, τισ κινιςεισ τουσ, τθν αξία 
τουσ και εξαςκοφνται παίηοντασ μεταξφ τουσ ςε 
ςκακιζρεσ ςτον διαδραςτικό πίνακα. 



 ROBOTICS (Ρομποτικι) 
Σα παιδιά μακαίνουν τθν ιςτορία των ρομπότ, τθ 
χρθςιμότθτά τουσ ςτθν κακθμερινι μασ ηωι, τα πλε-
ονεκτιματα και τα μειονεκτιματά τουσ. Χρθςιμοποι-
οφνται Lego τθσ εκπαιδευτικισ ςειράσ Wedo 2.0, EV3 
και για τουσ μικροφσ μασ φίλουσ θ μελιςςοφλα 
Beebot και τα Lego Story Starter. Σο πρόγραμμα περι-

λαμβάνει καταςκευζσ και προγραμματιςμό με κινθτιρεσ και αιςκθτιρεσ. 
 

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
το πρόγραμμα μποροφν να ςυμμετζχουν μακθτζσ των Προτφπων Εκπαι-
δευτθρίων Θεςςαλονίκθσ ι άλλων ςχολείων που κα φοιτιςουν τθ ςχο-
λικι χρονιά 2021-2022 ςτθν τάξθ των Προνθπίων ζωσ τθν Αϋ Γυμναςίου. 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Σο Sherlock of Protypa English Summer Camp ξεκινάει τθ Δευτζρα 
28 Ιουνίου 2021.  

 

Πρόγραμμα Διάρκεια Λιξθ προγράμματοσ 

Sherlock of Protypa 2 εβδομάδεσ Παραςκευι 9 Ιουλίου 2021 



 

 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

     Σο Sherlock of Protypa English Summer Camp λειτουργεί από 
τισ 08:40 μζχρι τισ 14:00. Τπάρχει θ δυνατότθτα προςζλευςθσ των 
μακθτϊν από τισ 07:00 και επιςτροφισ από το χολείο ςτισ 14:00, 
ςτισ 15:00 και ςτισ 16:00.  
 Σισ ϊρεσ πριν και μετά το πρόγραμμα τα παιδιά απαςχολοφ-
νται δθμιουργικά από τουσ εκπαιδευτικοφσ.  

Οι εκπαιδευτικοί του προγράμματοσ είναι αγγλόφωνοι με ε-
μπειρία ςε ςχολεία του εξωτερικοφ (Αγγλία, Αυςτραλία, Αμερικι και 
Καναδά).  

Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε τμιματα των δϊδεκα (12) περίπου 
παιδιϊν. Μπορείτε να ενθμερϊνεςτε από τον/τθν υπεφκυνο/θ του 
τμιματοσ για τθν πρόοδο του παιδιοφ ςασ.  

Εκτόσ από τουσ υπεφκυνουσ των τμθμάτων, ςυμμετζχουν ει-
δικοί κακθγθτζσ για τισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, τθ μουςικοκινθτι-
κι αγωγι, τα εικαςτικά, τθν αναρρίχθςθ και τον ςτίβο περιπζτειασ, 
τθν κολφμβθςθ, τθ ρομποτικι και το ςκάκι.  

Τπάρχει δυνατότθτα ςίτιςθσ των μακθτϊν με πρωινό και με-
ςθμεριανό φαγθτό που παραςκευάηεται με άριςτα υλικά και ςπιτικι 
φροντίδα ςτο εςτιατόριο του χολείου μασ. Σο πρόγραμμα ςίτιςθσ 
επιμελείται ο παιδίατροσ των Εκπαιδευτθρίων μασ και το φαγθτό πα-
ραςκευάηεται και ςερβίρεται ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ. 

 



 

         ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Από Ζωσ   

07:00 08:40 
Προςζλευςθ μακθτϊν 

Δθμιουργικι απαςχόλθςθ 

08:40 09:30 Πρωινό - 1θ ϊρα 

09:30 10:15 2θ ϊρα 

10:15 10:30 Διάλειμμα  

10:30 11:15 3θ ϊρα 

11:15 11:30 Διάλειμμα 

11:30 12:15 4θ ϊρα 

12:15 12:30 Διάλειμμα 

12:30 13:15 5θ ϊρα 

13:15 14:00 6θ ϊρα 

14:00  Αναχϊρθςθ μακθτϊν 

13:50 14:10 Μεςθμεριανό Φαγθτό - Διάλειμμα 

14:10 14:55 Δθμιουργικι απαςχόλθςθ 

15:00   Αναχϊρθςθ μακθτϊν 

15:00 15:55 Δθμιουργικι απαςχόλθςθ 

16:00   Αναχϊρθςθ μακθτϊν 



 
 
Σο αναλυτικό πρόγραμμα κάκε τμιματοσ, λεπτομερείσ οδθγίεσ κακϊσ και 
τα υλικά που κα χρειαςτοφν κα ςασ ανακοινωκοφν αφοφ ολοκλθρωκοφν οι 
εγγραφζσ.  
 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 
  
       Σα χριματα καταβάλλονται ωσ εξισ: 

Προκαταβολι 100 ευρϊ με τθν εγγραφι και το υπόλοιπο ποςό μζχρι 
τισ 2 Ιουλίου 2021. 

 
 τθν τιμι περιλαμβάνεται θ αςφαλιςτικι κάλυψθ των παιδιϊν για 

όλθ τθ διάρκεια του καλοκαιρινοφ  προγράμματοσ. 
 Γίνεται ζκπτωςθ 10% ςε αδζρφια που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα. 
 Ρωτιςτε τα αςφαλιςτικά ςασ ταμεία αν δικαιολογοφν κάποιο ποςό 

για το παραπάνω καλοκαιρινό πρόγραμμα. 
 Για τθν καλφτερθ οργάνωςθ του προγράμματοσ, παρακαλοφμε, ςυ-

μπλθρϊςτε τθ διλωςθ ςυμμετοχισ και ςτείλτε τθν ςτο χολείο μασ, 
ςτο info@protypa.gr, μζχρι τθν Σετάρτθ 16 Ιουνίου 2021. 

 

Πρόγραμμα Διάρκεια 
Κόςτοσ             

ςυμμετοχισ 

Επιπλζον κό-
ςτοσ για φα-

γθτό 

Sherlock of 
Protypa 

2  
εβδομάδεσ 

350 ευρϊ 80 ευρϊ 


