


Αγαπητοί γονείς,

Η βασική αρχή των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα ότι η µάθηση πρέπει να είναι κυρίως βιωµατική, αλλά και η αγωνία 
πολλών γονέων για δηµιουργική και ουσιαστική απασχόληση των παιδιών τους, µας οδήγησε να σχεδιάσουµε 
ποικίλα προγράµµατα βιωµατικής µάθησης, στοχευµένης γνωστικής κατάρτισης και αθλητικής δράσης, για τους 
καλοκαιρινούς µήνες.

Με τα προγράµµατα αυτά κάθε παιδί εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες για να δηµιουργήσει, να προβληµατιστεί, 
να αναλύσει, να συγκρίνει, να καταγράψει, να ταξινοµήσει, να χρησιµοποιήσει την εγκατεστηµένη γνώση για την 
κατάκτηση νέας, να ανακαλύψει τον απλό κόσµο της φύσης, να αθληθεί, να αναπτύξει τις διαπροσωπικές του 
σχέσεις και να λυτρωθεί από τον ψυχαναγκασµό της ΤV και του διαδικτύου.

Τα προγράµµατα είναι δυναµικά και ανοιχτά και χαρακτηρίζονται από µεγάλο εύρος επιλογών. Οι εκπαιδευτικοί µας 
µελέτησαν την κάθε λεπτοµέρεια, προκειµένου τα προγράµµατα αυτά να είναι ευέλικτα και ευχάριστα αλλά και να 
αναδεικνύουν τα χαρίσµατα κάθε παιδιού.
Ακόµη, αξίζει να επισηµάνουµε ότι η επιλογή του προγράµµατος πρέπει να γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη του παιδιού.  
Η δική του βούληση και διάθεση θα το βοηθήσει να επεξεργαστεί, να ταξινοµήσει και να χρησιµοποιήσει τη νέα 
γνώση, αναδεικνύοντας έτσι στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό τα πνευµατικά του χαρίσµατα.

Τα καλοκαιρινά προγράµµατα των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ ευνοούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου νου και 
απελευθερώνουν τη δηµιουργικότητα. 

Αυτή η αύξηση του δείκτη ευκαιριών για διάλογο και καλλιέργεια της ανθρώπινης ευφυΐας, λυτρώνει τα παιδιά από 
την αποµόνωσή τους στο χώρο της TV και του διαδικτύου.

Συµπερασµατικά µπορούµε να διαβεβαιώσουµε τους γονείς ότι όλα µας τα προγράµµατα είναι σχεδιασµένα έτσι που 
να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για µάθηση, άθληση και πολιτισµό.  Είναι σχεδιασµένα πάνω στην 
άποψη του Πίνδαρου:

«Έργον προ πάντων βιότω φάος» (Η εργασία είναι προ πάντων φως για τη ζωή).

Με εκτίµηση
Ελευθέριος Γείτονας



ΓΕΝΙΚΑ
Κάθε καλοκαίρι µετά από τη δηµιουργική προσπάθεια του Σχολικού έτους, τα Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ προσφέρουν 
στους µαθητές τους και στους µαθητές άλλων Σχολείων τα Καλοκαιρινά  Προγράµµατα.
Τα Καλοκαιρινά Προγράµµατα των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ περιλαµβάνουν αθλητικές δραστηριότητες και δράσεις 
ψυχαγωγίας και δηµιουργίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τα ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ σχεδιάστηκαν και θα υλοποιηθούν από τους έµπειρους και καλά καταρτισµένους 
εκπαιδευτικούς των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ.

∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Θα προσφέρεται δεκατιανό και µεσηµεριανό γεύµα. 

Για το Νηπιαγωγείο το Πρόγραµµα περιλαµβάνει:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή από µία έως τρεις περιόδους.

Ως προς την ροή του Προγράµµατος υπάρχουν δύο επιλογές:

Α ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 17.06 ΠΕΜΠΤΗ 18.06 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06

Β ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΑ 22.06 ΤΡΙΤΗ 23.06 ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06 ΠΕΜΠΤΗ 25.06 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06

Γ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΑ 29.06 ΤΡΙΤΗ 30.07 ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07 ΠΕΜΠΤΗ 02.07 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07

•

•

Οι γονείς να φέρνουν οι ίδιοι τα παιδιά τους το πρωί µεταξύ των ωρών 08:00 – 08:20 και να τα παραλαµβάνουν το 
απόγευµα µεταξύ των ωρών 15:30 – 15:45.
Όσα παιδιά επιθυµούν µπορούν να χρησιµοποιήσουν Σχολικό Λεωφορείο για την µεταφορά τους προς και από 
το Σχολείο.

•
•
•
•
•
•
•

Αφήγηση παραµυθιών – Ανάγνωση βιβλίων 
Εικαστικές κατασκευές 
Βόλτες µε ποδήλατα 
Θεατρικό παιχνίδι 
Επιτραπέζια παιχνίδια 
Παιχνίδια στον κήπο 
∆ραστηριότητες στ’ Αγγλικά

•
•
•
•
•

Κολύµβηση 
Μουσικοκινητική Αγωγή 
Κουκλοθέατρο 
Ζαχαροπλαστική και Μαγειρική 
Προβολή ταινιών µε θέµατα που σχετίζονται κυρίως 
µε την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήµατος 
της Μεσογείου.



ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ

•
•
•

Αντιηλιακή κρέµα
Μαγιό
Σκουφάκι κολύµβησης

•
•
•

Καπέλο
Σαγιονάρες
Πετσέτες κολυµβητηρίου σώµατος – ποδιών

Για το Νηπιαγωγείο το κάθε παιδί πρέπει να έρχεται ντυµένο µε αθλητική περιβολή. 
Σε µια τσάντα πρέπει να έχει µαζί του:

126 €

•
•
•

Με κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς στον Αριθµό Λογαριασµού IBAN: GR 2701720190005019017420802
Με προσωπική επιταγή ή µετρητά στις Οικονοµικές Υπηρεσίες του Σχολείου
Με πιστωτική κάρτα 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ∆ηλώσεις Συµµετοχής γίνονται µε τη συµπλήρωση και επιστροφή του εντύπου που επισυνάπτεται στη Γραµµατεία του 
Νηπιαγωγείου µέχρι την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015.
Η καταβολή του ποσού που αναλογεί στις περιόδους συµµετοχής, παρακαλούµε να πραγµατοποιηθεί µέχρι την Παρασκευή, 
5 Ιουνίου 2015.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραµµα του Νηπιαγωγείου απευθυνθείτε στην:
Ειρήνη Παλαιοκρασσά
∆ιευθύντρια του Νηπιαγωγείου

Τ. 210 96 56 200

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Σε περίπτωση που ένα παιδί δηλώσει συµµετοχή και στη 2η Περίοδο θα έχει έκπτωση 5% για τη 2η Περίοδο. 
Σε περίπτωση που δηλώσει συµµετοχή και στην 3η Περίοδο θα έχει έκπτωση 15% για την 3η Περίοδο. 
Τα αδέρφια θα τύχουν έκπτωσης 5%.

Το κάθε παιδί µπορεί να επιλέξει και να δηλώσει συµµετοχή σε όσες και όποιες Περιόδους επιθυµεί. 

ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΟ

Α ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟ 108 €

210 €

Β ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

180 €

210 €

Γ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

180 €



ΓΕΝΙΚΑ
Κάθε καλοκαίρι µετά από τη δηµιουργική προσπάθεια του Σχολικού έτους, τα Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ προσφέρουν 
στους µαθητές τους και στους µαθητές άλλων Σχολείων τα Καλοκαιρινά  Προγράµµατα.
Τα Καλοκαιρινά Προγράµµατα των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ περιλαµβάνουν αθλητικές δραστηριότητες και δράσεις 
ψυχαγωγίας και δηµιουργίας.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το κάθε παιδί µπορεί να δηλώσει συµµετοχή στη µία ή και στις δύο περιόδους.

Ως προς την ροή του Προγράµµατος υπάρχουν δύο επιλογές:

Α ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 17.06 ΠΕΜΠΤΗ 18.06

Β ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 28.06 ∆ΕΥΤΕΡΑ 29.06

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.06

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  26.06

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  19.06

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.06

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.06 ∆ΕΥΤΕΡΑ 22.06

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06 ΠΕΜΠΤΗ 25.06

•

•

Οι γονείς να φέρνουν οι ίδιοι τα παιδιά τους το πρωί µεταξύ των ωρών 07:30 – 08:45 και να τα παραλαµβάνουν το 
βράδυ µεταξύ των ωρών 20:00 – 21:00.
Όσα παιδιά επιθυµούν να διανυκτερεύσουν στο Σχολείο µπορούν να διευκολυνθούν, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση.



ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ

Τα προσφερόµενα αθλήµατα είναι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τα ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ σχεδιάστηκαν και θα υλοποιηθούν από τους έµπειρους και καλά καταρτισµένους 
εκπαιδευτικούς των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ.

Για το ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο το πρόγραµµα των ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ κινείται σε τρεις άξονες:

• Καθηµερινή πρακτική εξάσκηση 
• Φιλικοί Αγώνες 
• Πρωταθλήµατα

□  Ποδόσφαιρο
□  Μπάσκετ 
□  Κολύµβηση 
□  Τένις 
□  Βόλεϊ 
□  Αυτοάµυνα 
□  Ξιφασκία

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
(Πολιτισµού και Επιστηµών)

• Πρόγραµµα Βιωµατικής Μάθησης 
   στο Λαχανόκηπο του Σχολείου 
• Επίσκεψη στην Ψαραγορά 
   του Λαυρίου  
• Μαγειρική 

• Ροµποτική – Αστρονοµία 

• Επίσκεψη στο Ευγενίδειο Ιδρυµα 
   – Πλανητάριο 

• Εικαστικές ∆ηµιουργίες 
• Βιωµατική Εξόρµηση στο Σούνιο  
   (Φωτογραφία και Ζωγραφική)

• Φυσική Αγωγή και παιχνίδια 
   στα Αγγλικά για τις τάξεις 
   Α’ και Β’ ∆ηµοτικού 

∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Θα προσφέρεται πρωινό, δεκατιανό, µεσηµεριανό γεύµα, απογευµατινό και δείπνο.

Κυνήγι θησαυρού
Νεροπόλεµος
∆ραπέτες
Προσανατολισµός 

□

□

□

□

• Κατασκηνωτικά Παιχνίδια

Flying Fox
Τοξοβολία
Αναρρίχηση
Παιχνίδια πισίνας 

□

□

□

□

•

□

□

□

•

∆ραστηριότητες

Τραγούδι
Χορός
Θέατρο 

Ψυχαγωγικές ∆ραστηριότητες 
- ∆ιαγωνισµοί 

1ος ΑΞΟΝΑΣ 2ος ΑΞΟΝΑΣ 3ος ΑΞΟΝΑΣ



Α ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 320 € Β ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 320 €

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αθλητικά παπούτσια (2 ζευγάρια)
Παντελονάκι
Σαγιονάρες
Φόρµα
Μπλουζάκια βαµβακερά
Αθλητικές κάλτσες
Εσώρουχα
Καπέλο
Σετ σεντόνια

•
•
•
•
•
•
•
•

Μαξιλαροθήκες
Μαγιό
Πετσέτες κολυµβητηρίου σώµατος – ποδιών
Σκουφάκι κολύµβησης
Είδη πρώτης ανάγκης για την καθηµερινή υγιεινή του
Πάνινη σακούλα για άπλυτα
Αντιηλιακή κρέµα
Φακός για βραδινά παιχνίδια (προαιρετικό)

Για το ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο το κάθε παιδί πρέπει να έχει: 

•
•
•

Με κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς στον Αριθµό Λογαριασµού IBAN: GR 2701720190005019017420802
Με προσωπική επιταγή ή µετρητά στις Οικονοµικές Υπηρεσίες του Σχολείου
Με πιστωτική κάρτα 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ∆ηλώσεις Συµµετοχής γίνονται µε τη συµπλήρωση και επιστροφή του εντύπου που επισυνάπτεται στις Γραµµατείες του 
∆ηµοτικού και του Γυµνασίου µέχρι την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015.
Η καταβολή του ποσού που αναλογεί στις περιόδους συµµετοχής, παρακαλούµε να πραγµατοποιηθεί µέχρι την Παρασκευή, 
5 Ιουνίου 2015.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραµµα του ∆ηµοτικού και του Γυµνασίου απευθυνθείτε στους:

Νικόλαο Καλογήρου
Συντονιστή Φυσικής Αγωγής

Τ. 210 96 56 200

Γιώργο Κοντοστέργιο
Υποδιευθυντή ∆ηµοτικού

Τ. 210 96 56 200

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σε περίπτωση που ένα παιδί δηλώσει συµµετοχή και στη 2η Περίοδο θα έχει έκπτωση 10% για τη 2η Περίοδο. 
Τα αδέρφια θα τύχουν έκπτωσης 5%.



w w w . g e i t o n a s . e d u . g r


