
20 Ιουνίου – 22 Ιουλίου 2022
Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00–17:00
‘Ωρα Προσέλευσης: 08:15-08:45 

Για παιδιά 6-14 ετών

Summer Camp – Summer Fun 
Το σχολείο τελειώνει, 
το Summer Camp αρχίζει!

Pierce
Summer 
Camp

  Α
πό το 1987!



«Νους Υγιής εν Σώματι Υγιεί»
Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι ένα σχολείο με μεγάλη παράδοση και ιστορία στο χώρο της 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το Pierce Summer Camp αποτελεί ένα κομμάτι αυτής της παράδοσης. Το θερινό 
αυτό πρόγραμμα, που διοργανώνεται από τον Αθλητικό Σύλλογο Κολλεγίου Ντερή, έχει σκοπό να προσφέρει 
αξέχαστες αθλητικές, εικαστικές και εκπαιδευτικές εμπειρίες σε παιδιά και εφήβους. Το παιδί κάθε εβδομάδα 
μπορεί να επιλέξει δύο πρωινές και δύο απογευματινές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα είναι πρωτίστως 
στην ελληνική γλώσσα, αλλά η αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται αν χρειαστεί.

9 πρωϊνές 

δραστηριότητες (9:00–12:00)

Το πρωινό αθλητικό πρόγραμμα 

στοχεύει στην καλλιέργεια των 

αθλητικών δεξιοτήτων των παιδιών, 

μέσω αθλημάτων και δραστηριοτήτων. 

Κολύμβηση Τένις

Ποδόσφαιρο Tae Kwon Do

Στίβος  Kids Pilates

Μπάσκετ Hip Hop

Βόλεϊ

Τα παιδιά διαλέγουν δύο κάθε εβδομάδα

10 απογευματινές δραστηριότητες (13:30–17:00)Το απογευματινό πρόγραμμα στοχεύει στην εκμάθηση/βελτίωση 
εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών 
δραστηριοτήτων. 
Αγγλικά  ΘέατροΥπολογιστές ΜαγειρικήΡομποτική ΚόμικςΓλυπτική Ζωγραφική Τραγούδι Ταχυδακτυλουργική  

  ΤέχνηΤα παιδιά διαλέγουν δύο κάθε εβδομάδα

Ελεύθερη ώρα  (12:00–12:45)
Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα 
να δοκιμάσουν κάποιες επιπλέον 
δραστηριότητες αναψυχής όπως 
Τοξοβολία
Αναρρίχηση (μετά από έγγραφη 
συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα)
Πιγκ-πογκ
Επιτραπέζια παιχνίδια, κ.ά
Αυτές οι δραστηριότητες δεν 
δηλώνονται κατά την εγγραφή.

Γεύμα (12:45-13:30)
Τα παιδιά γευματίζουν στο 
εστιατόριο του Pierce. Το μενού 
έχει σχεδιαστεί κατάλληλα από το
διατροφολόγο του Summer Camp, 
ώστε να καλύπτει απόλυτα τις 
διατροφικές τους ανάγκες, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 
επιλογή υγιεινών και πλούσιων σε 
διατροφική αξία γευμάτων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Έμπειροι προπονητές, καθηγητές και συνεργάτες (κυρίως του Pierce και του Deree), που ξεχωρίζουν για τις 
γνώσεις τους, την ευαισθησία και την αγάπη τους για τα παιδιά. Υποστηρίζονται από μία ομάδα camp counselors 
(επιλεγμένων φοιτητών του Deree) που βοηθούν στην αρμονική και ασφαλή λειτουργία του προγράμματος, 
συνοδεύοντας και εποπτεύοντας τα παιδιά σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο Summer Camp.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Αμερικανικού 

Κολλεγίου Ελλάδος πληρούν τις πιο σύγχρονες 

προδιαγραφές και περιλαμβάνουν:

. κολυμβητήριο ολυμπιακών διαστάσεων

. 4 κλειστά γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ

. 6 γήπεδα τένις 

. 3 αίθουσες χορού

. 1 γήπεδο ποδοσφαίρου (με τελευταίας 

 γενιάς συνθετικό οικολογικό χλοοτάπητα)

. στίβο 6 διαδρομών με ταρτάν

. ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ

Οι αίθουσες των απογευματινών 

δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν: 

. διαδραστικές αίθουσες

. εργαστήρι καλλιτεχνικών 

. εργαστήρια πληροφορικής 

. αίθουσα οικιακής οικονομίας

. αμφιθέατρο

. θέατρο

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΜεταφορά με λεωφορείο: 100 € ανά εβδομάδαΠροκαθορισμένες διαδρομές και στάσεις καλύπτουν μεγάλο 
μέρος της Αττικής με ασφάλεια 
και ακρίβεια, με συνοδεία έμπειρης συνοδού.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣΗ πληρωμή προκαταβάλλεται για κάθε πρόγραμμα, και γίνεται: 
Online, μέσω της πλατφόρμας εγγραφής στο 
www.dcac.gr  

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
. 1 Εβδομάδα  € 340 
. 2 Εβδομάδες  € 570 
. 3 Εβδομάδες  € 760 
. 4 Εβδομάδες  € 910 
. 5 Εβδομάδες  € 1020 
10% έκπτωση για κάθε επιπλέον 
μέλος της ίδιας οικογένειας που 
συμμετέχει.

Το κόστος περιλαμβάνει:
. Δίδακτρα προγράμματος
. Γεύμα και 2 snack ημερησίως 
. Πακέτο καλωσορίσματος   
 (μπλουζάκι, τσάντα, καπέλο)



Επικοινωνία: 
t: 210 600 9800 εσωτ. 1345, 1319  (Δευτέρα-Παρασκευή 09:00–17:00)

camps@acg.edu
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή 153 42

www.dcac.gr
www.pierce.gr

Σας περιμένουμε στο 
Open House του Summer Camp 

το Σάββατο 28 Μαΐου 2022, 11:00–13:00 
για να γνωριστούμε 

και να σας ξεναγήσουμε στις εγκαταστάσεις μας!


