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Τα καλοκαιρινά προγράμματα είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των Εκπαιδευτηρίων 
Κωστέα-Γείτονα. Για τρίτη χρονιά το Camp Up! είναι εδώ για να προσφέρει στα παιδιά τη δυ-
νατότητα να διασκεδάσουν, να καλλιεργήσουν το πνεύμα τους, αλλά και να διαμορφώσουν 
τον χαρακτήρα τους μέσα από δημιουργικές και αθλητικές δραστηριότητες, προσαρμοσμέ-
νες στις εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές ανάγκες των παιδιών, ανάλογα με την ηλικία τους.

Οι χρονικές περίοδοι τις οποίες τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν είναι:

● 17/6 - 24/6 ● 27/6 - 1/7 ● 4/7 - 8/7

Στο Camp Up! περιλαμβάνονται:

● Adventure Park: Δραστηριότητες αναψυχής και extreme ψυχαγωγίας πολύ κοντά στην 
Αθήνα, στην καταπράσινη Μαλακάσα, σε άμεση επαφή με την φύση, που δίνουν έμφαση 
στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.

● STEM Workshops: Περιήγηση στα αποκαλυπτικά μονοπάτια της επιστήμης, της τεχνολο-
γίας, της μηχανικής και των μαθηματικών, μέσα από την εμπειρία και την τεχνογνωσία της 
Ακαδημίας STEM. Δράσεις, διαγωνισμοί, πειράματα, κατασκευές, παιχνίδια και δημιουργίες 
σε όλες τις διαστάσεις.

● Windsurfing και παιχνίδι στη θάλασσα: Tα παιδιά ανακαλύπτουν τα μυστικά του 
Windsurfing, κάνουν μπάνιο στη θάλασσα και παίζουν Beach Volley και Beach Football, λίγα 
χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα, στο «Καράβι» στην παραλία του Σχινιά.

● Pathfinders: Γνωρίζουµε το βουνό µε πεζοπορία & πικ νικ στην Πάρνηθα και στην Καισα-
ριανή.

● Sports: Μπάσκετ, Βόλεϊ, Ποδόσφαιρο, Κολύμπι και Παιχνίδια στην πισίνα

● Μοντέρνος Χορός: Ευκαιρία για ελευθερία έκφρασης, ανάπτυξης της δημιουργικότητας 
και επικοινωνία με την παγκόσμια γλώσσα του χορού.

● Εμπειροι εκπαιδευτικοί, παιδαγωγοί και καθηγητές Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι συνοδεύ-
ουν και καθοδηγούν τα παιδιά σε κάθε τους δραστηριότητα.

● Πλήρης διατροφή

● Ιατρική κάλυψη

● Μεταφορά door to door

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 12 ετών.

CAMP UP!
2016



  27/6-01/7

Για αγόρια 
& κορίτσια 
6 - 16 ετών
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  17/6-24/6



Το Boudouris Basketball Day Camp είναι ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα με 
καθαρά μπασκετικό χαρακτήρα, όπου οι μικροί αθλητές και αθλήτριες 
θα μάθουν παίζοντας. Κύριο μέλημά μας είναι τα παιδιά να γνωρίσουν 
εξειδικευμένες πτυχές του αγαπημένου μας αθλήματος. Να μάθουν να 
αγαπούν τον αθλητισμό και να καταλάβουν μέσα από το παιχνίδι πόσο 
σημαντικάές είναι για τη ζωή μας οι αξίες, το ήθος και οι αρχές.

Οι χρονικές περίοδοι τις οποίες τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν είναι:

● 17/6 - 24/6 ● 27/6 - 1/7

Στο Boudouris Basketball Day Camp περιλαμβάνονται:

● Εκμάθηση βασικών τεχνικών καλαθοσφαίρισης

● Διδασκαλία και εποπτεία απο εξειδικευμένους εκπαιδευτές

● Χορήγηση αθλητικού υλικού

● Παρουσία διεθνών αθλητών

● Ομιλίες διακεκριμένων προσωπικοτήτων

● Επισκέψεις σε αθλητικούς χώρους

● Συναγωνιστικά παιχνίδια

● Εσωτερικά τουρνουά 5x5

● Δραστηριότητες στην πισίνα

● Ιατρική κάλυψη

● Πλήρης διατροφή

● Μεταφορά door to door

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 16 ετών
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για παιδιά 5 - 12 ετών



MUSIC
CAMP!

2016

Η ιδέα μιας μουσικής κατασκήνωσης εφαρμόζεται ευρύτατα στην 
Ευρώπη εδώ και πολλές δεκαετίες. Δίνει την ευκαιρία στα παιδιά 
μέχρι 12 ετών να βάλουν τη μουσική στην καθημερινότητα, να χα-
ρούν τη μουσική και να μάθουν με εμπειρικό τρόπο πολλά γι’ αυτήν 
την παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας, με τρόπο ανάλογο της ηλικίας 
τους. Αλλά όλα αυτά με καλοκαιρινό τρόπο, φωτεινά, αισιόδοξα, χα-
λαρά, με χαμόγελα και χαρούμενη διάθεση.

H χρονική περίοδος την οποία τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν είναι:

●  17/6 - 24/6 

Στο Music Camp περιλαμβάνονται: 

● Μύηση στο μέτρο κ τον ρυθμό

● Δημιουργία μουσικής και τραγουδιών

● Διήγηση μουσικών έργων

● Γνωριμία με μουσικούς, διακεκριμένους σολίστες και χορωδίες

● Ιστορία της μουσικής

● Μουσική στο θέατρο και τον κινηματογράφο

● Συναυλία έκπληξη κάθε μέρα

● Δραστηριότητες στην πισίνα

● Ιατρική κάλυψη

● Πλήρης διατροφή

● Μεταφορά door to door

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 12 ετών



JUVENTUS
SUMMER

CAMP!
Για αγόρια 
& κορίτσια 
8 - 17 ετών

Πληροφορίες-Εγγραφές: 210 6030411 (εσωτ. 337) | www.cgs.gr | jss-greece-secr@cgs.edu.gr



Το επιμορφωτικό καλοκαιρινό πρόγραμμα που ακολουθείται στο 
Juventus Summer Camp βοηθά τα παιδιά να αξιοποιήσουν το μέγιστο 
των δυνατοτήτων τους τόσο τεχνικά, όσο και στρατηγικά. Καθημερινά οι 
συμμετέχοντες, διδάσκονται νέες τεχνικές, αναπτύσσουν δεξιότητες και 
ενθαρρύνονται, ώστε να κατανοήσουν τις αδυναμίες τους και τρόπους 
να τις υπερνικήσουν. Το πλήρες προπονητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μεμονωμένες ασκήσεις, ειδικά για την κάθε ηλικία και συμφωνά με το 
επίπεδο και τις ανάγκες των παιδιών.

Οι περίοδοι οι οποίες τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν είναι:

● 26/6 - 2/7 ● 3/7 - 9/7 ● 10/7 - 16/7 

Στο Juventus Summer Camp περιλαμβάνονται: 

● Εκμάθηση βασικών τεχνικών ποδοσφαίρου

● Διδασκαλία και εποπτεία από εξειδικευμένο προσωπικό

● Συναγωνιστικά παιχνίδια

● Χορήγηση Juventus Kit

● Δραστηριότητες στην πισίνα και στη θάλασσα

● Πλήρης διατροφή

● Διαμονή στο campus εφόσον επιθυμείτε

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 8 έως 17 ετών


