
 

 

 

 

 

 

: 16 έως και 27 Ιουνίου 

: 30 έως και 11 Ιουλίου 

  

 

 
                                                                            

                                                                         Υπεύθυνες Προγράμματος 

                                                                 ΚΟΤΣΙΚΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ  

                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΕΥΗ 



Το  θερινό πρόγραμμα (summer camp)  που οργανώνουν τα Εκπαιδευτήρια Δια-
μαντόπουλου συνεχίζει τη λειτουργία του για ένατη  συνεχή χρονιά με μοναδικό 
σκοπό να συμμετέχουν οι μαθητές σε ποικίλες δραστηριότητες που θα τους προ-
σφέρουν μάθηση και διασκέδαση παράλληλα .Το πρόγραμμα διαμορφώνεται σε 
δύο χρονικές περιόδους  όπως αναφέρεται παρακάτω . 

 
 Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες 

του σχολείου μας αλλά και άλλων σχολείων  ηλικίας 6 με 12 ετών. 

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ( 16- 27 Ιουνίου) 
Δευτέρα  16/ 6 : επίσκεψη και ξενάγηση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Α-
θηνών- παιχνίδι στους υπολογιστές 

Τρίτη       17/6 : επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή με 
στόχο τη διαμόρφωση έγκυρης γνώσης και περιβαλλοντικής συνείδησης - 
αθλητικές δραστηριότητες 

Τετάρτη   18/6 : παραλία-παιχνίδια και διαγωνισμοί κάστρου στην άμμο-
παιχνίδι στους υπολογιστές 

Πέμπτη    19/6 : επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη καθώς και πρόγραμμα ξενά-
γησης στην ελληνική συλλογή - αθλητικές δραστηριότητες 

Παρασκευή  20/6 : παραλία-παιχνίδια και διαγωνισμός χορού-προβολή ταινίας 

 

Δευτέρα    23/ 6 :παραλία- παιχνίδι στους υπολογιστές  

Τρίτη       24/6:  παιχνίδι και άθληση στο  Adventure Park , έναν εκπληκτικό  
χώρο αναψυχής και διημέρευσης όπου διοργανώνονται δραστηριότητες που έχουν 
σχέση με τη φύση! 

Τετάρτη  25/6 : επίσκεψη στο Μουσείο Κοσμημάτων Λαλαούνη ,το μονα-
δικό μουσείο για το σύγχρονο κόσμημα στην Ελλάδα. Θα ακολουθήσει 
βόλτα στο Θησείο. 

Πέμπτη   26/6 : περιήγηση και πικ- νικ στον Βοτανικό Κήπο - παιχνίδι 
στους υπολογιστές  

Παρασκευή 27/6: παραλία -πάρτι 



Β΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 30-11 Ιουλίου) 

Δευτέρα  30/6 : παραλία – παιχνίδι στους υπολογιστές  

Τρίτη      01 /7 : επίσκεψη και περιήγηση στο παραδοσιακό πατητήρι- 
κτήμα ΖΑΧΑΙΟΣ  όπου οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακο-
λουθήσουν βιωματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγροτική 
ζωή των Μεσογείων, αλλά και να συμμετάσχουν σε αυτές! 

Τετάρτη  02/7 : επίσκεψη και περιήγηση στην Εθνική Πινακοθήκη όπου 
τα  παιδιά μέσα από το παιχνίδι, την ελευθερία και την συνεργασία γνω-
ρίζουν τα χρώματα, το σχέδιο, ζωγραφίζουν και δημιουργούν κατασκευές 
με διάφορα υλικά. - παιχνίδι στους υπολογιστές 

Πέμπτη  03/7 : περιήγηση στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγά-
ρου Μουσικής Αθηνών - αθλητικές δραστηριότητες 

Παρασκευή  04/7: παραλία-παιχνίδι - προβολή ταινίας 

 

 

 

Δευτέρα  07/7  : παραλία - παιχνίδι στους υπολογιστές  

Τρίτη    08/7 : επίσκεψη και περιήγηση στο Ελληνικό Μουσείο Πληρο-
φορικής . Το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής (ΕΛ.Μ.Π.) αποτελεί τον πρώτο 
επίσημο φορέα στην Ελλάδα που επιχειρεί να συγκεντρώσει τη γνώση για την 
εξέλιξη στον χώρο της πληροφορικής από το 1970 μέχρι και σήμερα σε έναν 
ενιαίο χώρο, με τη μορφή Μουσείου. - παιχνίδι στους υπολογιστές 

Τετάρτη  09/7 : παραλία - προβολή ταινίας 

Πέμπτη   10/7 :  επίσκεψη στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων. 
Θα ακολουθήσει περίπατος στην Πλάκα. 

Παρασκευή 11/7 : παραλία – αποχαιρετιστήριο πάρτι  

 

 



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ο / Η υπογραφόμεν……………………………………………………………………………….. 

γονέας του/ της …………………………………………………………………………………….. 

μαθητ………………..της…………………τάξης επιθυμώ τη συμμετοχή του  

παιδιού  μου στο πρόγραμμα της ……….. περιόδου ή και στις 2 πε-
ριόδους. 

 

(Σημειώστε- Υπογραμμίστε ανάλογα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


