
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 4 ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ 

17 ΙΟΥΝΙΟΥ - 30 IOYNIOY 

17 IOYΝIOY- 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

Σε συνεργασία με: 





                   
Θέλατε πάντα να δείτε από κοντά τα 7 Θαύματα του κόσμου; 
Να μάθετε για τα σύγχρονα σε 2 μόνο εβδομάδες; Στο Eng-
lish Summer Camp στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια 
Θεσσαλονίκης σας ταξιδεύουμε εκεί! Τηρώντας πάντα τους 
κανόνες και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, για δυο ή τρεις 
εβδομάδες η αυλή του Σχολείου μας μετατρέπεται σε ένα 
ατελείωτο ταξίδι στον κόσμο μέσα από τα μνημεία, την 
ιστορία, τις γεύσεις και τη μουσική. Στο English Summer 
Camp προσεγγίζουμε την αγγλική γλώσσα με καινοτόμες 
μεθόδους διδασκαλίας και μεταφέρουμε το σχολείο στη φύση. 
Εφαρμόζουμε bush craft (τεχνικές διαβίωσης και 
αυτονομίας), ανακαλύπτουμε και αναπτύσσουμε τις σωματικές 
μας δυνατότητες στο boot camp (στίβος άσκησης και 
περιπέτειας) του Σχολείου μας.  
Ενημερωνόμαστε από αεροσυνοδό, κάνουμε ανασκαφές στον 
χώρο του Σχολείου με τις οδηγίες αρχαιολόγου, μαγειρεύουμε 
με την καθοδήγηση chef, τραγουδάμε και χορεύουμε 
αφρικανικούς σκοπούς, Latin και tango. Γνωρίζουμε τα 
αρχαία και τα σύγχρονα θαύματα του κόσμου μέσα από 
εικονικές περιηγήσεις και projects και διευρύνουμε τις 
γνώσεις μας στη γεωγραφία μέσα από την έρευνά μας για τις 
χώρες που εκπροσωπεί η κάθε ομάδα κατασκηνωτών. 
  
Σκοπός του Τhe Wonders of Protypa English Summer 
Camp είναι να προάγει την ομαδικότητα, την αυτονομία, τη 
διεύρυνση των γνώσεων και τον διαφορετικό τρόπο σκέψης. 
Να γνωρίσουν οι μικροί κατασκηνωτές τον θαυμαστό κόσμο 
μας και τα επιτεύγματα των ανθρώπων πέρα από τα σύνορά 
μας αλλά και να εμπνευστούν από ανθρώπους πρότυπα... και 
όλα αυτά συνδυάζοντάς τα με την αγγλική γλώσσα μέσα από 
έναν άμεσο, διασκεδαστικό και βιωματικό τρόπο. 
Στο καταπράσινο περιβάλλον του Σχολείου μας τα παιδιά 
με κέφι, με χαρά και παιχνίδι μαθαίνουν, εργάζονται 
ομαδικά, εξασκούνται στην αγγλική γλώσσα, δημιουργούν, 
εκφράζονται. Οι  μικροί κατασκηνωτές χωρίζονται 
ηλικιακά σε ολιγομελή τμήματα (μέχρι 12 άτομα) και οι 
δραστηριότητες είναι προσαρμοσμένες στην ηλικία των 
παιδιών κάθε ομάδας. 
Μια διασκεδαστική εκπαιδευτική περιπέτεια σε ένα 
προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον!  
 



Κάθε τμήμα θα πάρει το όνομα μιας χώρας και οι μικροί 
κατασκηνωτές μας θα γίνουν ταξιδιώτες και ξεναγοί σε μια 
περιήγηση ανά τον κόσμο με πυξίδα τους τα παιχνίδια, τα pro-
jects, τις γεύσεις και τη μουσική! 

 
Θα μάθουμε:  
Τα 7 Θαύματα του αρχαίου κόσμου 
Τα  Θαύματα του σύγχρονου κόσμου 
Διεθνή Μνημεία  
Τις πρωτεύουσες των μεγαλύτερων πόλεων 
Fact files χωρών 
Να μαγειρεύουμε γεύσεις του κόσμου με την καθοδήγηση chef 
Οδηγίες ασφάλειας πτήσης από αεροσυνοδό 
Οδηγίες ασφάλειας κατά των σεισμών 
Αφρικανικούς χορούς 
Πώς γίνονται οι ανασκαφές 
Να χειριζόμαστε ρομπότ Lego 
Κινήσεις αυτοάμυνας Wing Chun Kung Fu 
Ξιφασκία 
 
Θα φτιάξουμε: 
Τον φάρο της Αλεξάνδρειας 
Την πυραμίδα του Χέοπα 
Επιτραπέζιο Παιχνίδι Monopoly 
Πετσέτες με σημαίες/μνημεία με τη μέθοδο stencil  
Χειροτεχνίες με διαφορετικά υλικά και ενδιαφέρουσες τεχνικές 
 
Θα μαγειρέψουμε: 
Φαγητά και γλυκά από τη διεθνή κουζίνα  
Θα παίξουμε:  
Κιναισθητικά παιχνίδια στην αυλή 
Παιχνίδια στους διαδραστικούς πίνακες 
Θα αποκτήσουμε εμπειρία μέσα από: 
Οριζόντια διαπέραση 
Διέλευση θιβετιανής γέφυρας 



 
Σε συνεργασία με… 

 
 
Λέσχη Ξιφασκίας Θεσσαλονίκης  
Η Λέσχη Ξιφασκίας Θεσσαλονίκης είναι σχολή 
πρότυπη και αμιγώς προσανατολισμένη στο 
ολυμπιακό άθλημα της Ξιφασκίας. Τα ομαδικά 

τμήματά της αποτελούνται από: Learning, Fencing, Fun (5 ετών 
+), Lions academy (8 ετών +), Compete (13 ετών +), Recreation (18 
ετών +), Medieval Society (18 ετών +). Επίσης διεξάγονται και 
ατομικά μαθήματα. Η ξιφασκία χαρακτηρίζεται «σκάκι του 
σώματος» και αποτελεί ένα ιδιαίτερο και πολυδιάστατο 
άθλημα. En grade, Pret, Allez!  
 
 

 
Wing Chun 
H ανάγκη γνώσης αυτοάμυνας είναι 
επιβεβλημένη στις μέρες μας. Το WING CHUN 
KUNG FU, η τέχνη που χρησιμοποίησε σαν βάση 
ο BRUCE LEE, είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα 
αυτοάμυνας για ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑ. 

Ιδανικό για όλες τις ηλικίες και όλους τους σωματότυπους. 
Προσφέρει στον εκπαιδευόμενο μια πλήρη, χωρίς παραλογισμούς, 
μέθοδο αυτοάμυνας που στηρίζεται στην οικονομία της κίνησης και 
στις αρχές της μηχανικής του σώματος. Σε λίγους μόνο μήνες ο νέος 
εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να προστατέψει τον εαυτό του με 
έξυπνες και απλές κινήσεις, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τα χέρια 
και τα πόδια του. Κι όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται να διαθέτει 
ευλυγισία ή σωματική δύναμη!!!  



Άνεμος Αθλητικός σύλλογος Θεσ/νίκης 
Με βασικό όχημα την αγάπη για τα τροχοπέδιλα και 
την ανάγκη για δημιουργικότητα, μυούμε τα παιδιά 
στο συναρπαστικό άθλημα του τροχοπεδιλισμού που 

για εμάς δεν είναι απλά ένα άθλημα, είναι αγάπη, πάθος και 
τρόπος ζωής. Οι μικροί μας αθλητές μαθαίνουν τις βασικές αρχές 
και τη νοοτροπία του τροχοπεδιλισμού, με σκοπό να αγαπήσουν το 
άθλημα αυτό αλλά και τον αθλητισμό γενικότερα. Οι εκπαιδευτές 
μας είναι πιστοποιημένοι από την IISA (International Inline Skating 
Association), η οποία εδρεύει στην Αμερική και έχει παγκόσμια 
αναγνώριση.  

Roller Lovers 
Σκοπός της «Roller Lovers» είναι η προώθηση του 
τροχοπεδιλισμού και της νοοτροπίας του inline 

skating γενικότερα. Είναι ένας τρόπος ζωής προσιτός προς όλους. 
Επαγγελματίες αθλητές, λάτρεις του inline skating αλλά και άτομα 
που αγαπούν τον αθλητισμό και τις νέες προκλήσεις  μπορούν να 
απολαμβάνουν την εμπειρία του inline skating  είτε ως άθλημα είτε 
ως χόμπι.   

 
 
 







 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΣΤΟ 

       The Wonders of Protypa 
 
 

· Αθλητικές δραστηριότητες - Sports           
· Αναρρίχηση και στίβος περιπέτειας - Climbing and boot camp 
· Ξιφασκία - Fencing  
· Wing Chun - Αυτοάμυνα 
· Πατίνια- Inline skating 
· Μουσικοκινητική θεατρική αγωγή - Music/Dance/Drama                    
· Εικαστικά - Arts and Crafts 
· Ρομποτική– Robotics  
· Σκάκι -chess 
· 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 



                                       Fest day at Protypa! 
 
Στο ESC μια βασική μας προτεραιότητα είναι η δημιουργία 
μοναδικών εμπειριών για τους μικρούς μας κατασκηνωτές.  
 
Την Πέμπτη 30 Ιουνίου (τελευταία ημέρα του προγράμματος των 2 
εβδομάδων) θα πραγματοποιήσουμε την ημέρα γιορτής! Κάνουμε 
picnic στην καταπράσινη αυλή μας, παρακολουθούμε χορούς Latin 
και tango, ταξιδεύουμε σε χώρες του κόσμου μέσα από τα stations 
που θα βρίσκονται στην αυλή μας, κάνουμε διαγωνισμό χορού και 
όλα αυτά επιμελημένα από τους μικρούς κατασκηνωτές και τους 
εκπαιδευτικούς μας!   
Η γνώση θα συναντήσει τη διασκέδαση και τη δημιουργία σε μια 
ημέρα γεμάτη κέφι και χαμόγελα φτιαγμένη από τα παιδιά για τα 
παιδιά! 
Η ημέρα γιορτής θα κλείσει με απογευματινό barbecue.  
Η παραλαβή των μαθητών από το Σχολείο θα γίνει στις 19:00.  
 
 



             SWIMMING LESSONS  
  (Εντατικά Μαθήματα Κολύμβησης) 
 
Στο πρόγραμμα της κολύμβησης συνεργαζόμαστε τα 
έντεκα τελευταία χρόνια με το κολυμβητήριο του Δήμου 

Πανοράματος. Στην πρώτη συνάντηση οι ειδικοί, έμπειροι εκπαιδευτές του 
αθλητικού κέντρου εξετάζουν τις ικανότητες των παιδιών στην κολύμβηση. 
Μετά τα κατατάσσουν σε ομάδες αρχαρίων, προχωρημένων κ.λπ.  
Λόγω των υγειονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζουμε, και τη φετινή 
χρονιά αποφασίσαμε τα μαθήματα κολύμβησης να μη γίνονται ως μέρος 
του ωρολογίου προγράμματος το πρωί, αλλά να πραγματοποιηθούν 
τέσσερα (4) απογευματινά μαθήματα, με δική σας συνοδεία, για τα 
παιδιά που συμμετέχουν στο ESC, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο 
κόστος συμμετοχής του προγράμματος.  
Όσοι γονείς επιθυμείτε να κάνετε χρήση των απογευματινών μαθημάτων 
στο κολυμβητήριο, θα  συμπληρώσετε την απαιτούμενη δήλωση και θα τη 
στείλετε  στη Γραμματεία του Σχολείου, στο e-maill info@protypa.gr. Η 
δήλωση θα προωθηθεί στην υπεύθυνη προγράμματος του 
κολυμβητηρίου, η οποία θα επικοινωνήσει μαζί σας για να 
προγραμματίσετε τις επισκέψεις σας. 

 
SPORTS (Αθλητικές δραστηριότητες) 

 
Στόχος των αθλητικών δραστηριοτήτων είναι να 
αναπτύξουν τα παιδιά τις κινητικές τους δεξιότητες, 
το συνεργατικό πνεύμα, να αθληθούν και να 
γνωρίσουν αθλήματα που δεν είναι ιδιαίτερα 

γνωστά στη χώρα μας, όπως BASEBALL, SOFTBALL, BADMINTON, 
HOCKEY, ROLLERBLADING και ROLLER HOCKEY. Το Σχολείο διαθέτει 
όλο τον ειδικό εξοπλισμό όπως rollers, κράνη, επιγονατίδες, 
μπαστούνια, γάντια κ.ά. Διδάσκει πιστοποιημένος προπονητής από 
την IISA (International Inline Skating Association) που εδρεύει στην 
Αμερική και έχει παγκόσμια αναγνώριση.  

mailto:info@protypa.gr


CLIMBING (Αναρρίχηση), BOOTCAMP (Στίβος περιπέτειας) 
Στο The Wonders of Protypa ESC έχει εγκατασταθεί στίβος 
περιπέτειας με θιβετιανή γέφυρα, οριζόντια διαπέραση, 
αιωρούμενο κορμό και πίστα αναρρίχησης. Εξειδικευμένο 
προσωπικό βοηθάει τα παιδιά να βιώσουν μια μοναδική 
εμπειρία. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια αυτών των 
δραστηριοτήτων είναι δεμένοι με ζώνη ασφαλείας, φορούν 
κράνος και έχουν στη διάθεσή τους όλο τον απαραίτητο 

εξοπλισμό.               
 

DRAMA - MUSIC - DANCE     
(Θεατρικό παιχνίδι - Μουσικοκινητική 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. 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 και έρχονται σε επαφή 

με νέα μουσικά και ηχητικά ακούσματα. Διδάσκονται μοντέρνους χορούς όπως 
Hip-Hop, Street Dance και άλλα στυλ από μέλος της πρωταθλήτριας Ελλάδος 
στο Hip-Hop. 

 
 

ARTS and CRAFTS (Εικαστικά) 
Στόχος της δραστηριότητας είναι να αναπτύξουν τα παιδιά 
τα αισθητικά τους ταλέντα κάνοντας ατομικές και ομαδικές 
κατασκευές με υλικά της φύσης, όπως πηλός, σκοινί, χαρτί, 
κοχύλια και πολλά άλλα.  



OUTDΟOR GAMES - GROUP ACTIVITIES  
(Υπαίθρια παιχνίδια - Ομαδικές δραστηριότητες)  
Βασικό στοιχείο του English Summer Camp είναι η 
καθημερινή χρήση της αγγλικής γλώσσας, όπου δίνεται 
η δυνατότητα στα παιδιά να εξασκήσουν τον 
προφορικό λόγο με βιωματικό τρόπο, παίρνοντας μέρος 
σε ομαδικές δραστηριότητες.  Αυτές οι δραστηριότητες 

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. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική 
εξάσκηση. Τα παιδιά μαθαίνουν τα κομμάτια, 
τις κινήσεις τους, την αξία τους και εξασκούνται 
παίζοντας μεταξύ τους σε σκακιέρες στον 
διαδραστικό πίνακα. 



 ROBOTICS (Ρομποτική) 
Τα παιδιά μαθαίνουν την ιστορία των ρομπότ, τη 
χρησιμότητά τους στην καθημερινή μας ζωή, τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. 
Χρησιμοποιούνται Lego της εκπαιδευτικής σειράς 
Wedo 2.0, EV3 και για τους μικρούς μας φίλους η 
μελισσούλα Beebot και τα Lego Story Starter. Το 

πρόγραμμα περιλαμβάνει κατασκευές και προγραμματισμό με κινητήρες 
και αισθητήρες. 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μαθητές των  Προτύπων 
Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης ή άλλων σχολείων που θα φοιτήσουν τη 
σχολική χρονιά 2022-2023 στην τάξη των Νηπίων έως την Α΄ Γυμνασίου. 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Το The wonders of Protypa English Summer Camp ξεκινάει την  
Παρασκευή 17  Ιουνίου 2022.  

 

Πρόγραμμα Διάρκεια Λήξη προγράμματος 

The Wonders of  
Protypa (short) 

2 εβδομάδες Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 

The Wonders of  
Protypa (long) 

3 εβδομάδες Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 



 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

     Το The Wonders of Protypa English Summer Camp λειτουργεί 
από τις 08:40 μέχρι τις 14:00. Υπάρχει 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 τα παιδιά απασχολούνται 
δημιουργικά από τους εκπαιδευτικούς.  

Οι εκπαιδευτικοί του προγράμματος είναι αγγλόφωνες 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 την υπεύθυνη του τμήματος για 
την πρόοδο του παιδιού σας.  

Εκτός από τις υπεύθυνες των τμημάτων συμμετέχουν ειδικοί 
καθηγητές για τις αθλητικές δραστηριότητες, τη θεατρική αγωγή, τη 
μουσικοκινητική αγωγή, τα εικαστικά, την αναρρίχηση και τον στίβο 
περιπέτειας, την κολύμβηση, το Wing Chun, την ξιφασκία, 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 των Εκπαιδευτηρίων μας και το φαγητό 
παρασκευάζεται και σερβίρεται ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

 



 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ημέρα χωρίς 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 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   Αναχώρηση μαθητών 

15:00 15:55 Δημιουργική απασχόληση 

16:00   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 

 
  
        
Τα χρήματα καταβάλλονται ως εξής: 

Προκαταβολή 100 ευρώ με την εγγραφή και το υπόλοιπο ποσό μέχρι 
τις 22 Ιουνίου 2022. 

 
 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 27 Μαΐου  2022. 

 

Πρόγραμμα Διάρκεια 
Κόστος             

συμμετοχής 

Επιπλέον 
κόστος για 

φαγητό 

The Wonders 
of Protypa 

2  
εβδομάδες 

350 ευρώ 80 ευρώ 

The Wonders 
of Protypa 

3 
eβδομάδες 

525 ευρώ 120 ευρώ 


