Καλοκαιρινά Προγράμματα

Ένας από τους βασικούς στόχους της Ελληνογερμανικής
Αγωγής είναι να συντελέσει αποτελεσματικά στη διαμόρφωση ισορροπημένης και ολοκληρωμένης προσωπικότητας των παιδιών.
Αξιοποιώντας τις αθλητικές εγκαταστάσεις, την υλικοτεχνική υποδομή, το μεράκι των εκπαιδευτικών και τη διάθεση των μαθητών της η Ελληνογερμανική Αγωγή διοργανώνει κάθε καλοκαίρι πολύπλευρες εκπαιδευτικές και
αθλητικές δραστηριότητες, για να δώσει την ευκαιρία στα
παιδιά να παίξουν, να ζήσουν όμορφες στιγμές στο σχολείο τους, να μάθουν, να επικοινωνήσουν στα γερμανικά
και αγγλικά, να πειραματιστούν, να αθληθούν και να εκφραστούν δημιουργικά.
«Αξιοποιώ τον ελεύθερο χρόνο μου» είναι το σύνθημα
των καλοκαιρινών διακοπών στην Ελληνογερμανική Αγωγή. Ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε
ηλικίας και βαθμίδας έχουμε σχεδιάσει ένα πολύπλευρο
πρόγραμμα, που περιλαμβάνει:
• Γλωσσικά προγράμματα
• Αθλητισμό
• Εργαστήρι επιστημών
• Έκφραση και δημιουργία

Γλωσσικά Προγράμματα
Το σχολείο διοργανώνει κάθε χρόνο καλοκαιρινά γλωσσικά προγράμματα, για να
δώσει την ευκαιρία στους μαθητές όλων των βαθμίδων να εξασκηθούν και να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση της γερμανικής και της αγγλικής γλώσσας. Τα καλοκαιρινά προγράμματα στη γερμανική γλώσσα σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe. Τα γλωσσικά προγράμματα
τόσο στα γερμανικά (για μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου), όσο και στα
αγγλικά (για μαθητές Γ’, Δ’, Ε’, Στ’ Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου), ακολουθούν
δύο κατευθύνσεις: α. την ενισχυτική διδασκαλία στο καλοκαιρινό εργαστήρι ξένων
γλωσσών και β. την επικοινωνιακή αξιοποίηση της ξένης γλώσσας σε διάφορους
τομείς στο πρόγραμμα «Auf Deutsch bitte!» και «In English please!»
Νηπιαγωγείο

Deutsch für die Kleinsten
Το τμήμα αυτό έχει σχεδιαστεί για τα παιδιά
που θα ξεκινήσουν μαθήματα γερμανικής
γλώσσας στο Δημοτικό ή θα τα συνεχίσουν
στο Νηπιαγωγείο. Στόχος είναι να δεχτούν
τα παιδιά ευχάριστα μέσα από παιχνίδια
και βιωματικές δραστηριότητες τα πρώτα
ακούσματα της γερμανικής γλώσσας και να
εξοικειωθούν με τους ήχους και τις δομές
της. Οι παιγνιώδεις δραστηριότητες του καλοκαιρινού προγράμματος, το τραγούδι, το
θεατρικό παιχνίδι, η μαγειρική, η δημιουργική καλλιτεχνική απασχόληση, η ψυχοκινητική αγωγή, η κολύμβηση και το παιχνίδι σε
υπαίθριους χώρους του σχολείου δίνουν
στα παιδιά την ευκαιρία να εξοικειωθούν
σταδιακά με τη γερμανική γλώσσα.

Δημοτικό – Γυμνάσιο - Λύκειο

Eργαστήρι ξένων γλωσσών
Οι μαθητές αξιοποιούν ένα μέρος των
καλοκαιρινών τους διακοπών και εξασκούνται στη γερμανική και την αγγλική γλώσσα παρακολουθώντας ένα ταχύρρυθμο
γλωσσικό τμήμα. Ανάλογα με την ηλικία
και το επίπεδο των γνώσεών τους εντάσσονται σε ολιγομελή τμήματα με στόχο είτε
την επανάληψη και την εμπέδωση της ύλης
που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς είτε την κάλυψη της
ύλης της επόμενης τάξης. Τα καλοκαιρινά
γλωσσικά τμήματα στα αγγλικά και στα
γερμανικά πραγματοποιούνται με τρόπο
ευχάριστο και ελκυστικό. Οι καθηγητές
φροντίζουν, ώστε τα παιδιά να αισθάνο-

νται όμορφα, ευχάριστα, να μην κουράζονται ιδιαίτερα και να μην έχουν πολλή
δουλειά επιστρέφοντας στο σπίτι. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης
τεχνολογίας και δουλεύοντας με lap top,
i-pad οι εκπαιδευτικοί βοηθούν τα παιδιά
να προσεγγίσουν βιωματικά ένα μέρος της
ύλης, να κατασκευάσουν ένα collage, ένα
video, μία μικρή ταινία κινουμένων σχεδίων και να τα παρουσιάσουν στο τέλος του
προγράμματος.

Auf Deutsch bitte! • In English
please!
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών τα
παιδιά χρησιμοποιούν ως μέσο επικοινωνίας στην καθημερινότητά τους την ξένη
γλώσσα. Τα παιδιά δεν κάνουν μάθημα ούτε
επαναλαμβάνουν γραμματικά ή συντακτικά
φαινόμενα, αλλά μιλούν καθημερινά και
εξοικειώνονται με τη γλώσσα. Τέχνες, μουσική, επιστήμη είναι κάποιες από τις πτυχές
αυτού του προγράμματος, τις οποίες τα
παιδιά θα προσεγγίσουν με τη βοήθεια
γερμανόφωνων και αγγλόφωνων εκπαιδευτικών αποκλειστικά στα γερμανικά και τα
αγγλικά. Έτσι, τα παιδιά αντιλαμβάνονται
την ξένη γλώσσα όχι ως διδακτικό αντικείμενο αλλά ως εργαλείο επικοινωνίας,
συνειδητοποιούν ότι η εκμάθηση της ξένης
γλώσσας δίνει διαφορετικές δυνατότητες
και αποκτούν ευχέρεια στην ομιλία. Στο
πρόγραμμα των γερμανικών μπορούν να
συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες όλων
των τάξεων του Δημοτικού. Στο πρόγραμμα
των αγγλικών μπορούν να συμμετέχουν
μαθητές και μαθήτριες της Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’
Δημοτικού.

Αθλητισμός
Στο σχολικό συγκρότημα της Ελληνογερμανικής Αγωγής στην Παλλήνη σε μία
κατάφυτη έκταση με στίβο, κλειστό γυμναστήριο, γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, πινγκ πονγκ, αίθουσα TAE KWON DO, αίθουσα χορού, κλειστό κολυμβητήριο οι μαθητές ανακαλύπτουν και δημιουργούν, ενώ ταυτόχρονα
γυμνάζονται και διασκεδάζουν. Τα παιδιά από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο
αξιοποιούν ένα μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών με ποιοτικό συνδυασμό
άθλησης και ψυχαγωγίας.

Νηπιαγωγείο

Mini all sport camp
Στο πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται η ενεργοποίηση των νηπίων στη διαδικασία της μάθησης, η αποτελεσματική ένταξή τους στην
ομάδα του σχολείου και η καλλιέργεια
πολύπλευρης έκφρασής τους. Ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις και δραστηριότητες
βοηθούν τα παιδιά να γνωρίσουν το σώμα
τους, να ελέγχουν και να συντονίζουν τις
κινήσεις τους, να εναρμονίζονται με το
ρυθμό και τη μουσική και να κοινωνικοποιούνται. Ο αθλητισμός, η μουσικοκινητική και η αισθητική αγωγή είναι οι άξονες
στους οποίους βασίζεται το συγκεκριμένο
πρόγραμμα. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία
να αναπτύξουν τις έμφυτες ικανότητές τους
μέσα από ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της προσχολικής ηλικίας.
«Παίζω, μαθαίνω και γυμνάζομαι» είναι το
σύνθημα για τους μικρούς φίλους, που
έχουν τη δυνατότητα να περάσουν αξέχαστες μέρες δημιουργικών και ευχάριστων
διακοπών στο σχολείο.

Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο

Αll Sport Camp
Ένα πρόγραμμα γεμάτο αθλητισμό και παιχνίδι περιμένει τα παιδιά που θα παρακολουθήσουν το All Sport Camp. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβος, κολύμβηση,
τένις, πινγκ - πονγκ αλλά και ποδήλατο,
bowling, badminton και boccia είναι μερικά από τα αθλήματα που θα ενθουσιάσουν
τους μικρούς μας φίλους. Παράλληλα, εκ-

δρομές στη φύση θα τους δώσουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε παιχνίδια της
υπαίθρου και σε δραστηριότητες που καλλιεργούν την ομαδικότητα. Στο All sport
camp τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να
ανακαλύψουν και να αναδείξουν πολλές
πτυχές του εαυτού τους. Έχουν να μάθουν
πολλά συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο
το παιχνίδι και την εκπαίδευση, τη χαρά
και τη δημιουργία, την ανακάλυψη και την
κατάκτηση.

Football Camp
Ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα γεμάτο ασκήσεις και παιχνίδια ποδοσφαίρου. Στα γήπεδα 5x5 οι μικροί και οι μεγάλοι φίλοι
έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στις
πάσες και στα σουτ, ενώ παίζουν και διασκεδάζουν βάσει ενός ειδικά σχεδιασμένου προγράμματος με επίκεντρο το ποδόσφαιρο. Στο τέλος κάθε εβδομάδας οργανώνονται ποδοσφαιρικά τουρνουά με φιλοξενούμενες ομάδες ανάλογα με την ηλικία
του κάθε παιδιού.

Basketball Camp
Ένα διαφορετικό camp με έμφαση στις
ντρίπλες και τα καλάθια οργανώνουμε στα
γήπεδα καλαθοσφαίρισης που διαθέτει το
σχολείο μας. Πεπειραμένοι προπονητές
του αθλήματος καταρτίζουν εξειδικευμένα προγράμματα προπόνησης ανάλογα με
την ηλικία και το επίπεδο των παιδιών που
αναλαμβάνουν. Βασικός σκοπός να τους
μεταδώσουν την αγάπη για το μπάσκετ και
να αναδείξουν τη σημασία συμμετοχής
του παιδιού σε μια αθλητική ομάδα.

Εργαστήρι Επιστημών
Δημοτικό
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που έχουν ολοκληρώσει την
Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχύσει το ενδιαφέρον
των παιδιών για τις φυσικές επιστήμες και να διευρύνει τις γνώσεις τους.
Τα παιδιά συμμετέχουν σε ειδικά οργανωμένα εργαστήρια Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Ρομποτικής και Αστρονομίας. Με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτικών, ως μικροί
επιστήμονες, οργανώνουν, σχεδιάζουν και εκτελούν πειράματα, παρατηρούν, ερμηνεύουν και καταλήγουν σε συμπεράσματα.
Παράλληλα τα παιδιά δουλεύουν έξω από τους περιορισμούς της παραδοσιακής
τάξης. Σε ειδικά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις και εξορμήσεις μελετούν το περιβάλλον, προβληματίζονται, υποθέτουν, δοκιμάζουν, ανταλλάσσουν
απόψεις, επιλύουν προβλήματα.

Έκφραση και Δημιουργία
Γυμνάσιο
Και κάτι για μας τους μεγάλους! Είσαι μαθητής ή μαθήτρια Γυμνασίου; Τελείωσες
μόλις τις υποχρεώσεις της σχολικής χρονιάς και αναζητάς δράση, επικοινωνία,
ψυχαγωγία;
Γίνε μέλος της παρέας της Ελληνογερμανικής Αγωγής στο καλοκαιρινό εργαστήρι έκφρασης και δημιουργίας. Ζήσε το σχολείο σου χωρίς τις καθημερινές υποχρεώσεις, χωρίς μελέτη, χωρίς τετράδια και βιβλία με όπλα μόνο τη φαντασία, τη
σκέψη, τη δημιουργικότητα, την έκφραση.
Θα χαράξουμε μαζί μία διαδρομή που περνά από το μονοπάτι της επιστήμης, της
τέχνης, της μουσικής με όχημα την ελληνική, αγγλική και γερμανική γλώσσα.
Μέσα από διαφορετικές μορφές έκφρασης θα ανακαλύψεις διαφορετικές πτυχές
του εαυτού σου και θα βρεις διαφορετικούς τρόπους να βλέπεις τη ζωή και τον
κόσμο γύρω σου.
Αξιοποίησε την ενέργεια και τη φαντασία σου! Εκφράσου δημιουργικά! Ζήσε αξέχαστες στιγμές με τους φίλους σου!

Δημηρτρίου Παναγέα, Παλλήνη
Τηλέφωνο: 210 8176715
www.athlopaideia.ea.gr | camp@ea.gr

