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Αγαπητοί γονείς,

Η βασική αρχή των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα ότι η μάθηση πρέπει να είναι κυρίως βιωμα-

τική, αλλά και η αγωνία πολλών γονέων για δημιουργική και ουσιαστική απασχόληση 

των παιδιών τους, μας οδήγησε να σχεδιάσουμε ποικίλα προγράμματα βιωματικής μά-

θησης, στοχευμένης γνωστικής κατάρτισης και αθλητικής δράσης, για τους καλοκαιρινούς 

μήνες.

Με τα προγράμματα αυτά κάθε παιδί εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες για να δημι-

ουργήσει, 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 προ-

γράμματα 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 επε-

ξεργαστεί, να ταξινομήσει και να χρησιμοποιήσει τη νέα γνώση, αναδεικνύοντας έτσι στο 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα πνευματικά του χαρίσματα.

Τα καλοκαιρινά εκπαιδευτικά 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 ευφυ-

ΐας, λυτρώνει τα παιδιά από την απομόνωσή τους στο χώρο της TV και του διαδικτύου.

Συμπερασματικά μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους γονείς ότι όλα μας τα προγράμμα-

τα 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

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2018
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Κάθε καλοκαίρι μετά από τη δημιουργική προσπάθεια του Σχολικού έτους, τα Εκπαιδευτήρια 

ΓΕΙΤΟΝΑ προσφέρουν στους μαθητές τους και στους μαθητές άλλων Σχολείων τα Καλοκαι-

ρινά Εκπαιδευτικά Προγράμματα.

Τα Καλοκαιρινά Εκπαιδευτικά Προγράμματα των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ περιλαμβάνουν 

αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες αλλά και δράσεις που μυούν τους μαθητές στις 

επιστήμες, τις τέχνες και τον πολιτισμό.

Ημερομηνίες Προγράμματος

Περίοδος Ημερομηνίες Μήνας
Α 18 -19 - 20 - 21 - 22 Ιούνιος
Β 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Ιούνιος
Γ 02 - 03 - 04 - 05 - 06 Ιούλιος

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

Ως προς τη ροή του Προγράμματος υπάρχουν δύο επιλογές: 

  

• 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. 

  

• Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν Σχολικό Λεωφορείο για τη μεταφορά τους προς και 

από το Σχολείο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

A. ΓΕΝΙΚΑ

18 ΙΟΥΝΙΟΥ - 06 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2018

«Exploring my potential»
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Τα ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τους 

έμπειρους και καλά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ.

Για το Νηπιαγωγείο το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

Γ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Θα προσφέρεται δεκατιανό και μεσημεριανό γεύμα.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

  Βόλτες με ποδήλατα 

  Κολύμβηση 

  Μουσικοκινητική Αγωγή 

  Εικαστικές κατασκευές 

  Θεατρικό παιχνίδι 

  Κουκλοθέατρο 

  Ζαχαροπλαστική και Μαγειρική 

  Αφήγηση παραμυθιών

  Δραστηριότητες στ’ Αγγλικά 

  Προβολή ταινιών με θέματα που 
σχετίζονται κυρίως με την προστασία 
του θαλάσσιου οικοσυστήματος της 
Μεσογείου

  Επιτραπέζια παιχνίδια

  Κατασκευές στον κήπο αξιοποιώντας 
υλικά από τη φύση

  Παιχνίδια στον κήπο

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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Δ. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Περίοδος Ημερομηνίες Μήνας Κόστος για 1 
περίοδο

Κόστος για 2 
περιόδους

Κόστος για 3 
περιόδους

Α 18 -19 - 20 - 21 - 22 Ιούνιος
200 € 380 € 550 €Β 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Ιούνιος

Γ 02 - 03 - 04 - 05 - 06 Ιούλιος

	 Η	μεταφορά	με	σχολικό	επιβαρύνεται	με	επιπλέον	κόστος	30 € ανά περίοδο.

Το	κάθε	παιδί	μπορεί	να	επιλέξει	και	να	δηλώσει	συμμετοχή	σε	όσες	και	όποιες	περιόδους	

επιθυμεί.	Επίσης,	όσα	παιδιά	του	Νηπιαγωγείου	το	επιθυμούν	μπορούν,	μετά	τη	λήξη	του	

προγράμματος	του	Νηπιαγωγείου,	να	παρακολουθήσουν	το	απογευματινό	πρόγραμμα	του	

Δημοτικού	με	το	αντίστοιχο	κόστος	ανά	περίοδο.

Ε. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

	 Κατάθεση	στις	παρακάτω	τράπεζες:

 ΠΕΙΡΑΙΩΣ:	ΙΒΑΝ:	GR	2701	7201	9000	5019	017	420	802

 ALPHA BANK:	ΙΒΑΝ:	GR	22	0140	2450	2450	0232	0000	694

 EUROBANK:	ΙΒΑΝ:	GR	65	0260	2010	0009	6020	0149	396

 ΕΘΝΙΚΗ:	ΙΒΑΝ:	GR	38	0110	1400	0000	1400	0194	457

	Με	προσωπική	επιταγή	ή	μετρητά	στις	οικονομικές	υπηρεσίες	του	Σχολείου

	 	Όσοι	επιλέξετε	να	χρησιμοποιήσετε	πιστωτική	κάρτα	για	τις	πληρωμές	σας	θα	πρέπει	να	
προσέλθετε	στις	οικονομικές	υπηρεσίες	του	Σχολείου	για	να	πραγματοποιηθεί	η	χρέωση.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ



ΣΤ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ως προϋποθέσεις για τη συμμετοχή κάθε παιδιού στα Καλοκαιρινά Προγράμματα ορίζονται: 

  Η συμπλήρωση από μέρους των γονέων της Δήλωσης Συμμετοχής που επισυνάπτεται

  Η αποστολή της στη Γραμματεία του Νηπιαγωγείου μέχρι την Παρασκευή, 08 Ιουνίου 2018 

  Η καταβολή στις οικονομικές υπηρεσίες του Σχολείου του ποσού που αναλογεί στο κόστος 
του προγράμματος μέχρι την Παρασκευή, 08 Ιουνίου 2018. 

(Παρακαλούμε τους γονείς, που καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος του προγράμματος 
σε τραπεζικούς λογαριασμούς, να αναγράφουν το όνομα του παιδιού και τον κωδικό ΘΟ1)

Ζ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ

Για το Νηπιαγωγείο το κάθε παιδί πρέπει να έρχεται 
ντυμένο με αθλητική περιβολή 

Σε μια τσάντα πρέπει να έχει μαζί του: 

 Μία μπλούζα

 Καπέλο  

 Αντηλιακή κρέμα 

  Μαγιό

  Σκουφάκι    
       κολύμβησης

 Σαγιονάρες

  Πετσέτες 
κολυμβητηρίου 
(σώματος - ποδιών)

Όσα παιδιά του Νηπιαγωγείου δηλώσουν συμμετοχή και στο απογευματινό πρόγραμμα 
του Δημοτικού, θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα πράγματα που αναφέρονται στη σελίδα 11.

Η. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου απευθυνθείτε στη

Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου κ. Ειρήνη Παλαιοκρασσά.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  210. 9656200
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

A. ΓΕΝΙΚΑ 
Κάθε καλοκαίρι μετά από τη δημιουργική προσπάθεια του Σχολικού έτους, τα Εκπαιδευτήρια 

ΓΕΙΤΟΝΑ προσφέρουν στους μαθητές τους και στους μαθητές άλλων Σχολείων τα Καλοκαι-

ρινά Εκπαιδευτικά Προγράμματα.

Τα Καλοκαιρινά Εκπαιδευτικά Προγράμματα των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ περιλαμβάνουν 

αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες αλλά και δράσεις που μυούν τους μαθητές στις 

επιστήμες, τις τέχνες και τον πολιτισμό.

Ημερομηνίες Προγράμματος

Περίοδος Ημερομηνίες Μήνας
Α 18 -19 - 20 - 21 - 22 Ιούνιος
Β 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Ιούνιος
Γ 02 - 03 - 04 - 05 - 06 Ιούλιος

Το κάθε παιδί μπορεί να δηλώσει συμμετοχή από μία έως τρεις περιόδους. 

Ως προς τη ροή του Προγράμματος σημειώνουμε τα εξής: 

  

• Οι γονείς μπορούν 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 20:00 - 21:00. 

  

•  Όσα παιδιά επιθυμούν να διανυκτερεύσουν στο Σχολείο μπορούν να διευκολυνθούν, χωρίς 

οικονομική επιβάρυνση.

18 ΙΟΥΝΙΟΥ - 06 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2018

«Exploring my potential»
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Τα ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τους 

έμπειρους και καλά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ. Tο πρό-

γραμμα των ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ κινείται σε δύο  άξονες: 

Αθλητισμός

Καθημερινή πρακτική εξάσκηση -  

Φιλικοί Αγώνες  και Πρωταθλήματα 

Τα προσφερόμενα αθλήματα είναι:

   Ποδόσφαιρο

  Μπάσκετ

  Βόλεϊ  

  Τένις

  Κολύμβηση

   Ξιφασκία

   Αυτοάμυνα-

     Zίoυ Ζίτσου 

   Ρυθμική -  
     Ενόργανη

Εκπαιδευτική Ρομποτική

Στόχος του προγράμματος 

είναι να αποκτήσει το παι-

δί γνώσεις και δεξιότητες 

πάνω σε αρχές μηχανικής, 

σχεδιασμού, προγραμμα-

τισμού και αυτοματισμού 

ώστε να μπορεί αυτόνομα να σχεδιάσει, να 

συναρμολογήσει και να προγραμματίσει ρο-

μποτικούς μηχανισμούς ακόμα και αν δεν έχει 

καμία προηγούμενη σχετική εμπειρία.  

Τα παιδιά που επιλέγουν το Πρόγραμμα Εκ-

παιδευτικής Ρομποτικής, έχουν τη δυνατότητα 

να συμμετέχουν στο Αθλητικό Πρόγραμμα της 

απογευματινής ζώνης.

Δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους τους Κατασκηνωτές

   Προγράμματα Βιωματικής Μάθησης
  Science. Technology. Engineering. Arts. Mathematics
  «Του ουρανού οι μύθοι» - Αστρονομία και Μυθολογία
  Παιχνίδια στρατηγικής και φαντασίας
  «Ανακαλύπτοντας τον πολιτισμό» - Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους
  «Γίνε κι εσύ πράκτορας του Πλανήτη!» - Βιβλιοθήκη
  «Υφαίνοντας στον αργαλειό» - Υφαντική 

  «Κάν' το μόνος σου» - Κατασκευές
       «Βουτιές στη γεύση» - Μαγειρική

 Αθλητικές δραστηριότητες
Flying Fox, τοξοβολία, αναρρίχηση, ποδήλατo, πινγκ πονγκ, adventure games, μοντέρνος 
χορός, τρίαθλο (κολύμβηση, ποδήλατο, στίβος εμποδίων), Moving and Learning in English 

(για τις τάξεις Α, Β, Γ).

 Κατασκηνωτικά Παιχνίδια 
Κυνήγι θησαυρού, παιχνίδια προσανατολισμού, νεροπόλεμος, νεροτσουλήθρα, παιχνίδια 
χωρίς σύνορα, escape room, δραπέτες, κινηματογράφος, τραγούδι
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Γ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Θα προσφέρεται πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό γεύμα, απογευματινό, δείπνο.

Δ. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Περίοδος Ημερομηνίες Μήνας Κόστος για 1 
περίοδο

Κόστος για 2 
περιόδους

Κόστος για 3 
περιόδους

Α 18 -19 - 20 - 21 - 22 Ιούνιος
320 € 600 € 880 €Β 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Ιούνιος

Γ 02 - 03 - 04 - 05 - 06 Ιούλιος

Ε. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 Κατάθεση στις παρακάτω τράπεζες:

 ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΙΒΑΝ: GR 2701 7201 9000 5019 017 420 802

 ALPHA BANK: ΙΒΑΝ: GR 22 0140 2450 2450 0232 0000 694

 EUROBANK: ΙΒΑΝ: GR 65 0260 2010 0009 6020 0149 396

 ΕΘΝΙΚΗ: ΙΒΑΝ: GR 38 0110 1400 0000 1400 0194 457

 Με προσωπική επιταγή ή μετρητά στις οικονομικές υπηρεσίες του Σχολείου

  Όσοι επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα για τις πληρωμές σας θα πρέπει να 
προσέλθετε στις οικονομικές υπηρεσίες του Σχολείου για να πραγματοποιηθεί η χρέωση.

ΣΤ. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Για τη δημιουργία ομάδας απαιτείται ικανός αριθμός συμμετεχόντων.

  Οι ημέρες που το παιδί για οποιοδήποτε λόγο δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα δεν αναπλη-

ρώνονται και τα αναλογούντα χρήματα δεν επιστρέφονται.

  Δεν επιτρέπεται στους μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να χρησιμοποιούν κινη-

τά τηλέφωνα και ηλεκτρονικά παιχνίδια ούτε να έχουν μαζί τους συσκευασίες με πρόχειρο 

φαγητό (π.χ. γαριδάκια, πατατάκια κλπ).

 Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα υπάρχει γιατρός και νοσοκόμα στο χώρο το 

      Σχολείου, οι οποίοι θα ενημερώνουν άμεσα τους γονείς για οποιοδήποτε ιατρικό περιστατικό.

 Η παρουσία των γονέων στο χώρο να είναι διακριτική και να περιορίζεται στις ώρες του  

      επισκεπτηρίου.
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Ζ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ως προϋποθέσεις για τη συμμετοχή κάθε παιδιού στα Καλοκαιρινά Προγράμματα ορίζονται: 

 Η συμπλήρωση από μέρους των γονέων της Δήλωσης Συμμετοχής που επισυνάπτεται

  Η αποστολή της στη Γραμματεία του Δημοτικού ή του Γυμνασίου μέχρι την Παρασκευή,  
08 Ιουνίου 2018.

  Η καταβολή στις οικονομικές υπηρεσίες του Σχολείου του ποσού που αναλογεί στο κόστος 
του προγράμματος μέχρι την Παρασκευή, 08 Ιουνίου 2018. 

(Παρακαλούμε τους γονείς, που καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος του προγράμματος 
σε τραπεζικούς λογαριασμούς, να αναγράφουν το όνομα του παιδιού και τον κωδικό ΘΟ1)

Η. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ

Φόρμα

Σορτς

Μπλουζάκια βαμβακερά

Αθλητικές κάλτσες

Αθλητικά παπούτσια (2 ζευγάρια)

Σαγιονάρες

Μαγιό

Σκουφάκι κολύμβησης

 Πετσέτες κολυμβητηρίου σώματος – 
ποδιών

Εσώρουχα

Καπέλο

 Είδη καθημερινής υγιεινής

Αντηλιακή κρέμα

2 σετ σεντόνια

Πάνινη σακούλα για άπλυτα

 Φακός για βραδινά παιχνίδια 

Η. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα του Δημοτικού και του Γυμνασίου απευ-

θυνθείτε στην Υποδιευθύντρια του Δημοτικού κ. Άρτεμιν Κωστέα και στον καθηγητή Φυσι-

κής Αγωγής κ. Σάκη Τσαγκογιάννη.

Για το πρόγραμμα της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής μπορείτε να απευθυνθείτε στο Συντονιστή 

του τμήματος Πληροφορικής κ. Βασίλειο Τσαλίκη. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  210. 9656200



ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 16602

Τηλέφωνο επικοινωνίας:   
210 9656200 

FAX:  
210 9655920 

E-MAIL:  
mail@geitonas-school.gr

WEB SITE:  
www.geitonas.edu.gr

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

INTERNATIONAL BACCALAUREATE DP


