
 18 Iουνίου - 19 Ιουλίου 2019
Δευτέρα έως Παρασκευή 8 π.μ. - 4 μ.μ.

για παιδιά από 6 έως 12 ετών
Τηλέφωνα: 210 9420374 & 210 9480530-2

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΛΑΜΠΙΡΗ

 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΛΑΜΠΙΡΗ
56 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ

2019
 Θερινό Πρόγραμμα

δημιουργικής απασχόλησης & ψυχαγωγίας

 ΒΡΕΦ/ΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Σµολένσκυ & Ελ. Βενιζέλου
Ν. Φάληρο
Τηλ.: 210 4829773

 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Κοραή 77 & Ταξιαρχών,
Μοσχάτο
Τηλ.: 210 9480532

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
Μεταµορφώσεως 155 
& Ιλισσού 111
Μοσχάτο
Τηλ.: 210 9480530

IB DEPARTMENT
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
 ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ιλισσού 113, Μοσχάτο
Τηλ.: 210 9419809



 Θερινό Πρόγραμμα
δημιουργικής απασχόλησης & ψυχαγωγίας

Τα Εκπαιδευτήρια ΛΑΜΠΙΡΗ υπηρετώντας έµπρακτα εδώ και πενήντα έξι χρόνια την άρρηκτη σχέση της 
πνευµατικής και ψυχικής ανάτασης µε την υγιή σωµατική διάπλαση, έχοντας ως στόχο µια άριστη ποιοτικά 
εκπαίδευση, διευρύνουν τις δραστηριότητές τους µε θερινά τµήµατα δηµιουργικής απασχόλησης και 
ψυχαγωγίας. Σκοπός τους η ενεργοποίηση όλων των δεξιοτήτων των παιδιών και µετά τη λήξη του σχολικού 
έτους. Στο Summer Camp 2019 έχουν δικαίωµα συµµετοχής παιδιά από 6 έως 12 ετών. 
Τα θερινά τµήµατα θα λειτουργήσουν συνολικά 5 εβδοµάδες, από τις 18/6/2019 έως και τις 19/7/2019, 
καθηµερινά (∆ευτέρα έως Παρασκευή) από τις 8 π.µ. µέχρι τις 4 µ.µ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
επιλέξουν όσες και όποιες εβδοµάδες επιθυµούν.
Όλες οι δραστηριότητες του προγράµµατος φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων µας.
Η µεταφορά των παιδιών γίνεται µε τα σχολικά λεωφορεία µας.

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 • Αθλήματα
To ειδικευµένο και καταρτισµένο προσωπικό των Εκπαιδευτηρίων µας µε την πείρα, τις γνώσεις και την 
αγάπη του προς τα παιδιά τα καθοδηγεί και τα ενθαρρύνει σε αθλητικές δραστηριότητες: ποδόσφαιρο, 
µπάσκετ, βόλεϊ, tang soo do, σκάκι και κολύµβηση.
Η µαχητική τέχνη του tang soo do διδάσκεται από ειδικευµένο, στις µικρές ηλικίες, δάσκαλο σε κατάλληλα 
διαµορφωµένο χώρο.
Η κολύµβηση πραγµατοποιείται στις θερµαινόµενες πισίνες µας. 
 • Καλλιτεχνικά
Το θεατρικό παιχνίδι, η ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση, η συµµετοχή σε θεατρικά δρώµενα, ο χορός και 
η µουσική, που καλλιεργούν πνεύµα και ψυχή και ταξιδεύουν σε µαγικούς κόσµους αποτελούν ωφέλιµες 
επιλογές για τα παιδιά µας.
Οι καθηγήτριες φυσικής αγωγής και χορού θα διδάσκουν παραδοσιακούς και µοντέρνους χορούς σε 
ειδικά διαµορφωµένο χώρο. Η δραστηριότητα της µουσικής πραγµατοποιείται στην αίθουσα µουσικής του 
Γυµνασίου-Λυκείου µας µε τη χρήση µουσικών οργάνων.
 • Ακαδημαϊκά
Από τις δραστηριότητες, βεβαίως, δε θα µπορούσαν να απουσιάζουν µαθήµατα στην αγγλική γλώσσα και 
στην πληροφορική, τα οποία µέσα από την παιγνιώδη αλλά και εµπεριστατωµένη διδασκαλία τους οπλίζουν 
µε πολύτιµα εφόδια τα παιδιά µας για τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.
Για τη δραστηριότητα της πληροφορικής διατίθεται το εργαστήριο Η/Υ του Γυµνασίου-Λυκείου µας 
εξοπλισµένο µε υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας και σύγχρονα διαδραστικά µέσα διδασκαλίας.
 • Αναψυχή
Μέσα από µια σειρά επιλογών τα παιδιά µπορούν ελεύθερα να εκτονώνουν όλη τους την ενέργεια και τις 
δηµιουργικές τους ανησυχίες, ασχολούµενα µε αντικείµενα εικαστικής αισθητικής (ζωγραφική, χειροτεχνία 
κ.λπ.). Επιπλέον, έχουν την ευκαιρία να διασκεδάζουν παίζοντας πινγκ-πονγκ, µπάντµιντον, επιτραπέζια 
παιχνίδια ή βλέποντας µια παιδική ταινία στην αίθουσα προβολών. Το σκάκι µέσα από την ψυχαγωγία 
βελτιώνει τη µνήµη, τη συγκέντρωση, καλλιεργεί την φαντασία, την κριτική σκέψη και φυσικά την ευγενή 
άµιλλα! Ο στόχος µας είναι τα παιδιά να γνωρίσουν το σκάκι ως µία ευχάριστη ενασχόληση από την οποία θα 
επωφεληθούν στην καθηµερινότητα τους! Στο πρόγραµµα του Summer Camp συµπεριλαµβάνονται µικρές 
αποδράσεις, περίπατοι και εκδροµές µε στόχους µορφωτικούς και ψυχαγωγικούς.

Η ΣΙΤΙΣΗ

Η ποικιλία υγιεινών εδεσµάτων και η απόλυτη κάλυψη των διατροφικών αναγκών ενός δραστήριου παιδιού, 
είναι τα βασικά κριτήρια για την προετοιµασία γευµάτων από το προσωπικό σίτισης του σχολείου µας.
∆εκατιανό - Ένας δροσιστικός χυµός και ένα ελαφρύ κολατσιό προσφέρεται στα παιδιά ανάµεσα στα  
αθλήµατα (µετά την κολυµβητική άσκηση).
Γεύµα - Το µεσηµέρι παρέχεται ένα πλήρες γεύµα (σαλάτα, κυρίως πιάτο, φρούτο ή γλυκό) µέσα από 
ένα πλούσιο διαιτολόγιο προγραµµατισµένο και γνωστοποιηµένο στους συµµετέχοντες από την έναρξη του 
Summer Camp.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΛΑΜΠΙΡΗ

2019Εβδοµάδες

Επιλέξτε από 1 έως 5 εβδοµάδες

❑
❑
❑
❑ 

❑ 

18/6/19 - 21/6/19

24/6/19 - 28/6/19

01/7/19 - 05/7/19

08/7/19 - 12/7/19

15/7/19 - 19/7/19

Εβδοµάδα Α΄*
Εβδοµάδα Β΄

Εβδοµάδα Γ΄

Εβδοµάδα ∆΄

Εβδοµάδα Ε΄

 Συµµετοχή και κόστος

∆ιάρκεια     ∆ίδακτρα**

1 εβδοµάδα     150 €  

2 εβδοµάδες    280 €

3 εβδοµάδες    380 €

4 εβδοµάδες    470 €

5 εβδοµάδες    550 €

 * Στην Εβδοµάδα Α’ (18/6/19 - 21/6/19) έκπτωση 20 ευρώ. 

** 10% έκπτωση για κάθε επιπλέον µέλος 
της ίδιας οικογένειας που συµµετέχει. 

Η µεταφορά γίνεται µε τα σχολικά λεωφορεία 
χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. 

Η σίτιση παρέχεται δωρεάν.


