
 

 

2022 SUMMER CAMP – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΘΛΗΜΑ ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

? (COURSE DESIGNATION) (Σύντομη περιγραφή, 5-10 σειρές το μέγιστο) 

2. ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΣΤΟ SUMMER CAMP? (GOALS) 

3. ΤΙ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ SUMMER CAMP? (LEARNING OBJECTIVES) 

4. ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ? (CONTENT OUTLINE) 

 

ΠΡΩΪΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

1) ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΘΛΗΜΑ ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ?  

 Είναι το δημοφιλέστερο άθλημα στον κόσμο. 

 Η διασκέδαση και το πάθος της κάθε στιγμής που χαρίζει στα παιδιά είναι στον 

μέγιστο βαθμό. 

 Τα παιδιά αποκτούν αυτοπεποίθηση και ομαδικό πνεύμα. 

 Η κοινωνικοποίηση είναι άλλο ένα στοιχείο που πετυχαίνει ο αθλητής 

λαμβάνοντας μέρος σε ομαδικό άθλημα. 

2) ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΣΤΟ SUMMER CAMP?  

 Εξοικείωση των παιδιών στις βασικές τεχνικές δεξιότητες του ποδοσφαίρου, 

ανάλογα πάντα με την ηλικία και το επίπεδο του κάθε παιδιού. 

 Διασκέδαση μέσα από την εκμάθηση του ποδοσφαίρου. 

3) ΤΙ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ SUMMER CAMP?  

 Βασικές τεχνικές δεξιότητες (οδήγημα, κοντρόλ και μεταβίβαση της μπάλας). 

 Πλούσιο ασκησιολόγιο με τελειώματα στο τέρμα, ανάλογα πάντα με το επίπεδο 

των παιδιών. 

 Βασικές τακτικές κινήσεις ανάλογα με την ηλικία μέσα από παιχνίδι (διπλό). 

 Κινητικές δεξιότητες μέσα από τα αγωνιστικά τετράγωνα. 

4) ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ?  

 Σχεδιασμός εβδομαδιαίου προγράμματος με συγκεκριμένους στόχους και 

δεξιότητες.  

 Ποικιλία στις ασκήσεις και στα εκπαιδευτικά ερεθίσματα. 

 Με διπλό παιχνίδι στο τέλος της κάθε εβδομάδας και ανατροφοδότηση των 

δεξιοτήτων. 

 Εκπαιδευτικά παιχνίδια με συγκεκριμένο στόχο σε κάθε μάθημα, ανάλογα την 

ηλικία και το επίπεδο των παιδιών. 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

1) ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΘΛΗΜΑ ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ?  

 Για δοκιμή σε ένα πολύ δημοφιλές άθλημα της χώρας μας. 

 Είναι ένα ευχάριστο και με πολύ κίνηση ομαδικό παιχνίδι. 

 Βοηθάει στην εκγύμναση του σώματος μέσω του παιχνιδιού. 



 

 

2) ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΣΤΟ SUMMER CAMP?  

 Εκμάθηση των πολύ βασικών δεξιοτήτων του αθλήματος.  

 Διασκέδαση μέσα από το παιχνίδι της Καλαθοσφαίρισης. 

 Να περάσουμε μηνύματα ομαδικής συμπεριφοράς.  

3) ΤΙ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ SUMMER CAMP?  

 Τις βασικές ατομικές δεξιότητες (πάσα, σουτ, ντρίπλα). 

 Την πιο απλή μορφή ομαδικού παιχνιδιού. 

 Τους βασικότερους κανονισμούς της καλαθοσφαίρισης.  

4) ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ?  

 Με μια σειρά από σύγχρονες ασκήσεις κατάλληλες ως προς την ηλικία των 

παιδιών. 

 Με παιγνιώδη μορφή ασκήσεων. 

 Με ευχάριστες και συναγωνιστικές ασκήσεις. 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ  

1) ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΘΛΗΜΑ ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ?  

 Αποτελεί μια πολύ ολοκληρωμένη μορφή άσκησης. 

 Είναι ένα διασκεδαστικό και ασφαλές άθλημα που δεν προκαλεί 

τραυματισμούς. 

 Αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την ασφαλή παρουσία των παιδιών στη 

θάλασσα. 

2) ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΣΤΟ SUMMER CAMP?  

 Εξοικείωση των παιδιών με το υγρό στοιχείο και εκμάθηση δεξιοτήτων ανάλογα 

με το επίπεδο κάθε παιδιού. 

 Διασκέδαση μέσα από την εκμάθηση του αθλήματος της κολύμβησης. 

3) ΤΙ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ SUMMER CAMP?  

 Βασικές αρχές και δεξιότητες στο πρώτο επίπεδο (επίπλευση-αναπνοή-

εξοικείωση). 

 Εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων στα τέσσερα στυλ κολύμβησης ανάλογα με το 

επίπεδο. 

 Βασική αερόβια προπόνηση 45’. 

4) ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ?  

 Μαθήματα με βασικό γνώμονα την διασκέδαση του παιδιού σε ένα ασφαλές 

περιβάλλον. 

 Σχεδιασμός καθημερινού προγράμματος με πρωτεύοντα και δευτερεύοντα 

στόχο σε κάθε μάθημα. 

 Ποικιλία στις ασκήσεις και στα εκπαιδευτικά ερεθίσματα. 

 Έλεγχος και ανατροφοδότηση των διδασκόμενων δεξιοτήτων στο τέλος κάθε 

εβδομάδας. 

 Εκπαιδευτικά παιχνίδια με συγκεκριμένο στόχο σε κάθε μάθημα. 



 

 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 

1) ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΘΛΗΜΑ ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ?  

 Είναι ένα διασκεδαστικό άθλημα το οποίο γίνεται σε παιγνιώδη μορφή. 

 Γυμνάζει αρμονικά όλο το σώμα. 

 Βοηθάει τον μυϊκό συντονισμό των παιδιών. 

 Η τακτική του αθλήματος εξασκεί το μυαλό του αθλητή.  

2) ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΣΤΟ SUMMER CAMP?  

 Εκμάθηση των βασικών δεξιοτήτων του αθλήματος.  

 Βελτίωση του συντονισμού χεριού-ματιού του παιδιού.  

 Κοινωνικοποίηση των παιδιών μέσα από τα ομαδικά παιχνίδια που θα 

συμμετέχουν. 

3) ΤΙ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ SUMMER CAMP? 

 Τα βασικά χτυπήματα του αθλήματος (forehand, backhand, volley, serve). 

 Τους κανόνες του αθλήματος. 

 Τους βασικούς τρόπους μετακίνησης μέσα στο γήπεδο. 

4) ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ?  

 Παιγνιώδεις ασκήσεις εξάσκησης των χτυπημάτων. 

 Παιγνιώδεις ασκήσεις βελτίωσης της φυσικής κατάστασης.  

 Φιλικοί αγώνες μεταξύ των παιδιών. 

ΣΤΙΒΟΣ 

1) ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΘΛΗΜΑ ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ?  

 Αποτελεί την βάση των αθλημάτων. Μέσα από την ποικιλία  των αγωνισμάτων 

το παιδί αναπτύσσει τις απαραίτητες ικανότητες για οποιοδήποτε άθλημα. 

 Με την ποικιλία και την φύση των αγωνισμάτων του (ατομικά και ομαδικά), 

παρέχει μία εξαιρετική ευκαιρία για συναγωνιστικά παιχνίδια μεταξύ 

συνομηλίκων. 

 H απλότητα τον κανόνων κάνει τα παιδιά να εξοικειώνονται γρήγορα, έτσι 

μπορούν όχι μόνο να συμμετέχουν αλλά και να δίνουν τον καλύτερο τους 

εαυτό. 

 Μέσω συναγωνιστικών ασκήσεων, τα παιδιά θέτουν στόχους και βελτιώνουν 

τις επιδόσεις τους. 

2) ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΣΤΟ SUMMER CAMP?  

 Στόχος είναι τα παιδιά να γνωρίσουν τον στίβο και να διδαχθούν βασικές αρχές 

του κλασσικού αθλητισμού. 

 Αξιοποίηση όλων των βασικών κινητικών δεξιοτήτων, της ταχύτητας, της 

δύναμης, της αλτικότητας, της αντοχής, της ευκινησίας, της εκρηκτικότητας. 

 Συμμετοχή και ομαδική συνεργασία. Στόχος είναι να αντιληφθούν τα παιδιά 

την σημασία της ατομικής συμμετοχής στο αποτέλεσμα της ομάδας. 

 Βελτίωση της αυτοεκτίμησης ως αποτέλεσμα συμμετοχής στην αθλητική 

δραστηριότητα. 



 

 

3) ΤΙ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ SUMMER CAMP? 

 Γνωριμία με τον κλασσικό αθλητισμό και τις επιμέρους κατηγορίες 

αγωνισμάτων (δρόμοι ταχύτητας, αντοχής, με εμπόδια, σκυταλοδρομίες, 

άλματα, ρίψεις). 

 Εκμάθηση συμπεριφοράς στον χώρο του στίβου. 

 Ανάπτυξη της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της άμιλλας.  

4) ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ?  

 Η κάθε μέρα εστιάζει σε μια διαφορετική κατηγορία αγωνισμάτων (π.χ. ημέρα 

1η δρόμοι ταχύτητας, 2η δρόμοι με εμπόδια, 3η άλματα, 4η ρίψεις, 5η  

σκυταλοδρομίες) 

 Με γενικές ασκήσεις από διάφορα αθλήματα. 

 Με ειδικές ασκήσεις σχετικές με το αντικείμενο της ημέρας. 

 Με ασκήσεις παιγνιώδους μορφής με έμφαση στην ανάπτυξη συγκέντρωσης, 

αντίδρασης, ισορροπίας, ρυθμού. 

 Με ομαδικά παιχνίδια προσανατολισμένα στο αντικείμενο της ημέρας. 

ΤΑΕ KWON DO  

1) ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΘΛΗΜΑ ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ?  

 Πρώτη γνωριμία με την πολεμική τέχνη – Ολυμπιακό άθλημα σε ασφαλές 

περιβάλλον. 

 Εκτόνωση μέσω διασκεδαστικών αθλοπαιδιών προσαρμοσμένες στο άθλημα. 

 Αντιμετώπιση και αποφυγή καταστάσεων σχολικού εκφοβισμού. 

2) ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΣΤΟ SUMMER CAMP?  

 Διασκέδαση μέσω της πρώτης γνωριμίας με το Tae Kwon Do. 

 Μύηση στις αρετές του σεβασμού, συνεργασίας, υπομονής, πειθαρχίας, 

αυτοέλεγχου, αυτοπεποίθησης 

 Εκμάθηση πρώτων τεχνικών στους αρχάριους, διατήρηση επιπέδου – 

εκμάθηση νέων τεχνικών στους προχωρημένους. 

3) ΤΙ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ SUMMER CAMP? 

 Βασικές αρχές του Tae Kwon Do: ευγένεια, σεβασμός, συνεργασία, πειθαρχία, 

υπομονή, επιμονή, αυτοέλεγχος, αυτοπεποίθηση. 

 Εκμάθηση βασικών τεχνικών αυτοάμυνας. 

 Εκμάθηση βασικών τεχνικών επίθεσης με τα χέρια (γροθιές) και τα πόδια 

(λακτίσματα). 

4) ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ?  

 Διαφορετικές διασκεδαστικές αθλοπαιδιές σχεδιασμένες πάνω στους στόχους 

της εκάστοτε αρχής του αθλήματος. 

 Εξάσκηση βασικών τεχνικών με διαφορετική προσέγγιση καθημερινά. 

HIP-HOP  

1) ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΘΛΗΜΑ ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ?  



 

 

 Αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες μορφές άσκησης. 

 Μέσα από τον χορό βοηθάμε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. 

 Βοηθάει στην επικοινωνία με τα άλλα παιδιά και την ελευθερία του εσωτερικού 

ψυχικού κόσμου. 

 Εκμάθηση της τέχνης και της μουσικής. 

 Εκγύμναση του σώματος και του πνεύματος. 

2) ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΣΤΟ SUMMER CAMP?  

 Να καταφέρουμε να δώσουμε στο παιδί την δυνατότητα να δοκιμάσει τις 

δεξιότητες του στο χορό. 

 Να βοηθήσουμε στην εκμάθηση της τέχνης. 

 Να δουλέψουμε πάνω στα στυλ του χορού και να εντάξουμε τον μαθητή σε 

αυτόν τον κόσμο. 

 Να δώσουμε την αίσθηση της ικανοποίησης και της χαράς. 

 Να διασκεδάσουμε και να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

3) ΤΙ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ SUMMER CAMP? 

 Συγχρονισμό και κίνηση. 

 Τεχνική και μουσικότητα. 

 Χορογραφία και βήματα.   

 Την τέχνη του hip-hop.  

4) ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ?  

 Σχεδιασμός προγράμματος κάθε μέρα. 

 Συνεχείς ασκήσεις με βάση τον στόχο του μαθήματος. 

 Επαναληπτικές ασκήσεις με βάση την σύσταση της χορογραφίας. 

KIDS PILATES  

1) ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΘΛΗΜΑ ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ?  

 Για να μάθει τις αρχές του Pilates, που αποτελεί ένα από τα καλύτερα 

συστήματα άσκησης. 

 Για να μάθει μερικές από τις βασικές ασκήσεις Pilates. 

 Για να γνωρίσει τον διαλογισμό και την ενσυνειδητότητα. 

 Για να μάθει πώς διαλογίζονται οι άνθρωποι, πως σχετίζονται με τον εαυτό 

τους, τους άλλους ανθρώπους και τη φύση. 

2) ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΣΤΟ SUMMER CAMP?  

 Να διδάξουμε στα παιδιά πώς να εκτελούν ασκήσεις Pilates.  

 Να μάθουμε στα παιδιά πώς να σχετιστούν συνειδητά με τον εαυτό τους, με 

τους άλλους, με τη φύση και με όλες τις μορφές ζωής. 

 Να βοηθήσουμε τα παιδιά να ανακαλύψουν τον διαλογισμό για να:  

o Μάθουν να ηρεμούν, να είναι χαρούμενοι και χαλαροί μειώνοντας το 

επίπεδο οποιουδήποτε άγχους. 

o Είναι ευαισθητοποιημένα  για τη φύση και το περιβάλλον. 

o Μάθουν το τρόπο να συγκεντρώνονται στο διάβασμα, στον αθλητισμό 

και σε άλλες καθημερινές δραστηριότητες. 

o Βελτιώνουν τη δημιουργικότητα τους. 



 

 

o Αλληλοεπιδρούν με τους συνομηλίκους τους, χωρίς επιθετικότητα και 

φωνές, οδηγώντας σε καλύτερη επικοινωνία.  

 Να διδάξουμε στα παιδιά πώς να ισορροπούν μυαλό, σώμα και πνεύμα. 

3) ΤΙ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ SUMMER CAMP? 

 Πώς να εφαρμόσει τις αρχές του Pilates: Κέντρο, Έλεγχος, Αναπνοή, Ροή 

κίνησης, Ακρίβεια, Συγκέντρωση. 

 Πώς να εκτελέσει μερικές από τις βασικές ασκήσεις Pilates. 

 Πώς να συγκεντρώνεται. 

 Πώς να σχετιστεί συνειδητά με τον εαυτό του και τους άλλους γύρω του. 

4) ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ?  

 Με εκμάθηση των βασικών αρχών του Pilates (Κέντρο, Έλεγχος, Αναπνοή, Ροή 

κίνησης, Ακρίβεια, Συγκέντρωση) και ασκήσεις. 

 Με εκμάθηση διατάσεων. 

 Με εκμάθηση συγκέντρωσης και διαλογισμού. 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

1) ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΘΛΗΜΑ ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ?  

 Είναι ομαδικό άθλημα με μπάλα. 

 Είναι ευχάριστο. 

 Προάγει την συνεργασία με αλλά παιδιά και κατ’ επέκταση την 

κοινωνικοποίηση τους μέσω του παιχνιδιού. 

2) ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΣΤΟ SUMMER CAMP?  

 Να έρθει το παιδί σε επαφή με ένα δημοφιλές άθλημα. 

 Να γυμναστούμε διασκεδάζοντας  και παίζοντας. 

 Να καλλιεργήσουμε το πνεύμα συνεργασίας των παιδιών μέσω του αθλήματος. 

3) ΤΙ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ SUMMER CAMP?  

 Βασικές μορφές τεχνικής του αθλήματος.  

 Βασικούς κανόνες του αθλήματος.  

 Συνδυάζοντας κανόνες και τεχνική πως μπορεί να παιχτεί το άθλημα.  

4) ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ? 

 Με ευχάριστες ασκήσεις. 

 Με ασκήσεις ομαδικές και συνεργασίας. 

 Με ομαδικό παιχνίδι. 

 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΗ  

1. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΘΛΗΜΑ ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ? 



 

 

 Αύξηση της αυτοπεποίθησης – Κάθε φορά που ένα παιδί παρουσιάζει ένα τρικ, 

νιώθει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή του να αυξάνεται. 

 Επικοινωνιακές δεξιότητες – Προκειμένου να εκτελέσεις ένα πολύπλοκο 

τέχνασμα πρέπει να έχει άριστη επικοινωνία, που δεν είναι απλά λέξεις αλλά 

γλώσσα του σώματος και ξεκάθαρη πληροφορία. Η εκτέλεση μαγικών βοηθάει 

ένα παιδί να βελτιώσει την δημόσια ομιλία και τις ικανότητες παρουσίασης. 

2. ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΣΤΟ SUMMER CAMP?  

 Εξοικείωση των παιδιών με την τέχνη της ταχυδακτυλουργίας και εκμάθηση 

ειδικότερων δεξιοτήτων. 

 Διασκέδαση μέσα από την εκμάθηση μαγικών τρικ. 

 Να διδαχθούν τα παιδιά ότι μέσα από την υπομονή και την προσπάθεια 

μαθαίνεις και κατακτάς ένα μαγικό τρικ όπως πραγματικά γίνεται και με τους 

στόχους στην ζωή μας. 

3. ΤΙ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ SUMMER CAMP? 

 Public domain magic, δηλαδή νούμερα που είναι απλά, μικρής δυσκολίας. 

 Εκμάθηση παρουσίασης των μαγικών τρικ. 

 Σύνθεση δύο ή περισσότερων τρικ για παρουσίαση μιας ρουτίνας. 

4. ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ?  

 Παρουσίαση του κάθε τρικ. 

 Αναλυτική επεξήγηση δείχνοντας και όλες τις απαραίτητες τεχνικές σε κάθε 

παιδί ξεχωριστά όταν χρειαστεί. 

 Εξάσκηση από τα παιδιά. 

 Παρουσίαση του τρικ από τα παιδιά. 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

1. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΘΛΗΜΑ ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ?  

 Θα αναπτύξει γλωσσικές δεξιότητες. 

 Θα συμμετάσχει σε ομαδικές δημιουργικές δραστηριότητες, με ορμητήριο την 

αγγλική γλώσσα. 

 Η εκμάθηση της γλώσσας θα γίνεται μέσω παιχνιδιού, τραγουδιών και άλλων 

διαδραστικών δραστηριοτήτων. 

 Ο μαθητής θα δει την εκμάθηση της ξένης γλώσσας ως κάτι ευχάριστο και όχι 

ως αγγαρεία. 

 Ο μαθητής είναι στο κέντρο και απώτερος σκοπός είναι να αγαπήσει τη γλώσσα 

και να μάθει καινούριο λεξιλόγιο.  

2. ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΣΤΟ SUMMER CAMP?  

 Ο μαθητής να αισθάνεται ότι είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου μπορεί να 

εκφραστεί. 

 Ο μαθητής να αποκομίσει γνώσεις με ευχάριστο τρόπο. 

 Ο μαθητής να παίζει. Το παιχνίδι να είναι το μέσον μάθησης.  

 Με το πέρας του προγράμματος, ο μαθητής να έχει όμορφες αναμνήσεις.  

 Ο μαθητής να ανυπομονεί να έρθει στο camp.  

3. ΤΙ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ SUMMER CAMP? 



 

 

 Να επικοινωνεί. 

 Να δημιουργεί με μέσο τη γλώσσα. 

 Να εκφράζεται στην ξένη γλώσσα.  

 Να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. 

 Να λειτουργεί μέσα στην ομάδα. 

4. ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ?  

 Παιχνίδια ρόλων (role play) 

 Τραγούδια  

 Θέατρο (drama) 

 Διαδραστικές δραστηριότητες (interactive activities) 

 Δημιουργικές εργασίες (arts and crafts) 

 Board games  

 Κουίζ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

1) ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΘΛΗΜΑ ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ? 

 Το παιδί προετοιμάζεται για την κοινωνία της τεχνολογίας μέσα από 

δημιουργικές δραστηριότητες και παιχνίδια στον υπολογιστή. 

 Αποκτά γνώσεις και αναπτύσσει δεξιότητες χειρισμού ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. 

 Διασκεδάζει, κοινωνικοποιείται και μαθαίνει να συνεργάζεται για τη δημιουργία 

projects. 

2) ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΣΤΟ SUMMER CAMP?  

 Εξοικείωση των παιδιών με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν στη χρήση των Η/Υ. 

 Εισαγωγή σε βασικές έννοιες της επιστήμης της Πληροφορικής. 

 Ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας των παιδιών μέσα από 

παιγνιώδεις δραστηριότητες και projects. 

3) ΤΙ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ SUMMER CAMP? 

 Τα δομικά μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος. 

 Εισαγωγή σε βασικές έννοιες και αρχές λειτουργίας του υπολογιστικού 

συστήματος. 

 Κανόνες ορθής χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 Χρήση λογισμικού επεξεργασίας εικόνας, κειμένου κ.α.  

4) ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ?  

 Εκπαιδευτικά παιχνίδια, δραστηριότητες και projects με συγκεκριμένους 

διδακτικούς στόχους σε κάθε μάθημα. 

 Κατάλληλο λογισμικό και πολυμεσικές εφαρμογές που προσφέρουν πλήθος 

εκπαιδευτικών ερεθισμάτων. 

 Προσεκτικά επιλεγμένες, διασκεδαστικές και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες 

που ελκύουν το ενδιαφέρον των παιδιών, πλουτίζοντας παράλληλα τις γνώσεις 

τους και διευρύνοντας τους γνωσιακούς τους ορίζοντες. 



 

 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 

1) ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΘΛΗΜΑ ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ?  

 Το παιδί προετοιμάζεται για την κοινωνία της τεχνολογίας μέσα από 

δημιουργικές δραστηριότητες και παιχνίδια με τα ρομπότ.  

 Αποκτά γνώσεις και αναπτύσσει δεξιότητες χειρισμού ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. 

 Διασκεδάζει, κοινωνικοποιείται και μαθαίνει να συνεργάζεται για τη δημιουργία 

αποστολών. 

2) ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΣΤΟ SUMMER CAMP?  

 Εξοικείωση των παιδιών με τα ρομπότ. 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν στη χρήση των Η/Υ. 

 Εισαγωγή σε βασικές έννοιες της επιστήμης της Πληροφορικής. 

 Ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας των παιδιών μέσα από 

δραστηριότητες και αποστολές. 

3) ΤΙ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ SUMMER CAMP? 

 Τα δομικά μέρη ενός ρομπότ. 

 Εισαγωγή σε βασικές έννοιες και αρχές λειτουργίας έτος ρομποτικού 

συστήματος. 

 Κανόνες ορθής χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 Χρήση γλωσσών προγραμματισμού. 

4) ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ?  

 Εκπαιδευτικά παιχνίδια, δραστηριότητες και αποστολές με συγκεκριμένους 

διδακτικούς στόχους ανά μάθημα. 

 Η επαφή με μια καινούργια τεχνολογία, πλουτίζοντας παράλληλα τις γνώσεις 

τους και διευρύνοντας τους γνωσιακούς τους ορίζοντες. 

 Βάζοντας τον μαθητή στη θέση του ρομπότ ώστε να κατανοήσει τα 

προβλήματα των αποστολών από την οπτική γωνία του ρομπότ. 

 Δημιουργια ομάδας, αξιοποίησης της συνεργασίας ώστε να έχουμε επιτυχία 

στην αποστολή.  

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 

1) ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΘΛΗΜΑ ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ?  

 Για να μάθει βασικές αρχές της μαγειρικής και να μπορεί να εκτελεί από μόνο 

του κάποιες συνταγές. 

 Επειδή αγαπά τον χώρο της κουζίνας και το φαγητό. 

 Επειδή θέλει να ανακαλύψει τον κόσμο της μαγειρικής. 

 Επειδή θέλει να μάθει να μαγειρεύει, αλλά δεν είχε την ευκαιρία. 

 Γιατί θα μάθει να φτιάχνει το αγαπημένο του φαγητό (burger, pizza, 

σουβλάκι). 

 

2) ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΣΤΟ SUMMER CAMP?  

 Άμεση επαφή με τον χώρο της κουζίνας και τα σκεύη. 



 

 

 Εκτέλεση συνταγής στον δικό του χώρο. 

 Αγάπη για την μαγειρική και σεβασμό στις πρώτες ύλες. 

 Βασικές αρχές καθαριότητας και υγιεινής στον χώρο της κουζίνας. 

 Αρμονική συνεργασία με τους υπόλοιπους ως μέλος μιας ομάδας. 

3) ΤΙ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ SUMMER CAMP? 

 Εισαγωγή στον κόσμο της μαγειρικής. 

 Μαγειρική ελληνικών παραδοσιακών αλλά και διεθνών εδεσμάτων. 

 Αρχές υγιεινής και καθαριότητας. 

 Art de la table – Η τέχνη της προετοιμασίας και παρουσίασης. 

 Ανάλυση συνταγής και ποιοτικός έλεγχος και χημική σύσταση πρώτων υλών. 

4) ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ?  

 Με πρακτική αλλά και θεωρητική εκπαίδευση. 

 Με συντονισμό της κάθε ομάδας από τον chef-δάσκαλο. 

 Με πρακτική ανάδειξη, παρουσίαση-buffet 2 φορές στην διάρκεια των event 

του summer camp για τους γονείς και τους υπόλοιπους μαθητές. 

 Με τις κατάλληλες υποδομές που παρέχει το summer camp δηλαδή κουζίνες 

εξοπλισμένες με όλα τα σκεύη που χρειάζονται για την εκτέλεση των 

συνταγών. 

ΘΕΑΤΡΟ  

1) ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΘΛΗΜΑ ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ?  

 "Αν το θέατρο είναι μία μικρογραφία και ο καθρέφτης της κοινωνίας, τότε.... 

όταν αυτό το μεταφέρουμε στα παιδιά σαν γνώση μέσα από το παιχνίδι , τους 

ανοίγουμε ένα μαγικό "παράθυρο" που βρίσκεται ψηλά και μπορούν να δουν 

τον κόσμο ολόκληρο... και να τον χρωματίσουν όπως εκείνα τον ονειρεύονται! 

 Θα διαλέξει το θέατρο για να ζήσει τη μαγεία του! 

 Για να ανακαλύψει τα κρυμμένα του ταλέντα. 

 Για να απελευθερώσει τα συναισθήματά του και τη φαντασία του. 

 Για να μάθει να εκφράζεται με το δικό του μοναδικό τρόπο! 

 

2) ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΣΤΟ SUMMER CAMP? 

 Τα παιδιά να μάθουν την έννοια και τη λειτουργία της ομάδας. 

 Να μάθουν πόσο σημαντικό είναι να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να 

πειθαρχούν μέσα στην ομάδα. 

 Να μάθουν να εκφράζονται και να μοιράζονται. Το θέατρο είναι ένα συλλογικό 

"άθλημα". Μια συλλογική δραστηριότητα που μέσα από το παιχνίδι το παιδί 

ανακαλύπτει τον ίδιο του τον εαυτό. 

 Μέσα από το θέατρο το παιδί απελευθερώνεται. 

3) ΤΙ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ SUMMER CAMP? 

 Στο Summer Camp μέσα από το "θέατρο" θα δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά 

να αυτοσχεδιάσουν και να εκφραστούν δημιουργικά. 

 Θα τους διδάξουμε πως να παίξουν ρόλους, πως να δημιουργήσουν μία 

ιστορία, ένα παραμύθι.  



 

 

 Πως να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους, να γνωρίσουν καλύτερα το σώμα 

τους και τον ψυχικό τους κόσμο. 

 Θα μάθουν να απελευθερώνουν τα συναισθήματά τους δίνοντας τόπο στο 

θάρρος, την αυτοεκτίμηση, τη δημιουργικότητα. 

 Θα νιώσουν χαρά εκτινάσσοντας τις δυνατότητές τους. 

4) ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ?  

 Μέσα από μία σειρά θεατρικών παιχνιδιών και παιχνιδιών γνωριμίας. 

 Μέσα από ασκήσεις συγκέντρωσης και παρατηρητικότητας ακούγοντας 

μουσική. 

 Με παιχνίδια αναπαράστασης, με σωματικούς και λεκτικούς αυτοσχεδιασμούς. 

 Μέσα από το λόγο αλλά και από την πολύτιμη σιωπή. 

 Μέσα από τη διαδικασία της δημιουργίας  μιας θεατρικής παράστασης  θα 

γεμίσουμε τις «βαλίτσες» μας, θα ανοίξουμε την κατακόκκινη ομπρέλα μας, θα 

ανεβούμε στο πολύχρωμο αερόστατο και θα πετάξουμε όσο πιο ψηλά γίνεται 

για να δούμε πόσο μαγικός είναι ο κόσμος! 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  

1) ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΘΛΗΜΑ ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ?  

 Μέσα από τη χαρούμενη διαδικασία της δημιουργικότητας και της ατομικής 

έκφρασης, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τα ρεύματα της 

εικαστικής τέχνης.  

 

2) ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΣΤΟ SUMMER CAMP?  

 Nα γνωρίσουν τα παιδιά αντιπροσωπευτικούς ζωγράφους, να πειραματιστούν 

και να ανακαλύψουν την τέχνη μέσα από διαφορετικά υλικά, όπως: πινέλα, 

ακριλικά χρώματα, ξηρά παστέλ, ακουαρέλες και μολυβοκάρβουνα.  

3) ΤΙ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ SUMMER CAMP? 

 Όλα τα έργα της ομάδας των εικαστικών του Summer Camp θα συνθέσουν μια 

έκθεση έκπληξη που θα επιτρέψει στα παιδιά να ανακαλύψουν, πως κάθε 

χρώμα έχει συναίσθημα, κάθε πινελιά έχει άποψη και κάθε γραμμή έχει 

έκφραση  κάθε παιδικό έργο μοναδικότητα! 

4) ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ?  

 Μέσα από πρωτότυπες - μικτής τεχνικής - κατασκευές, που προκαλούν την 

παιδική περιέργεια και φαντασία  και έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της 

αντιληπτικής ικανότητας και της κριτικής τους σκέψης. 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

1) ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΘΛΗΜΑ ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ?  

 Είναι ένας εύκολος τρόπος για να διασκεδάσει μαθαίνοντας  

 Μέσω της τέχνης ενδυναμώνει τη συναισθηματική επικοινωνία 

 Μέσω των κειμένων που ερμηνεύει, ενισχύει τη λεκτική-γλωσσική κατανόηση. 



 

 

 Μέσω των ποικίλων ακουσμάτων και μουσικών ερεθισμάτων που 

προσλαμβάνει, διευρύνει τη μουσική γνώση-εμπειρία και αυτοπεποίθηση 

 Εντοπίζει τις εντάσεις και τα εμπόδια στο σώμα και τον ψυχισμό του και 

μαθαίνει να τα διαχειρίζεται μέσω της αυτοπαρατήρησης-αυτοδιόρθωσης, αφού 

στο τραγούδι το «όργανο» είμαστε εμείς οι ίδιοι. 

 

2) ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΣΤΟ SUMMER CAMP? 

 Να γνωρίσουμε το τραγούδι ως ελεύθερη ψυχική έκφραση  

 Να ανακαλύψουμε τις τραγουδιστικές μας φωνητικές δυνατότητες  

 Να βρούμε το προσωπικό μας στυλ (pop, rock, λαϊκό, κτλ.) 

 Να περάσουμε καλά πάνω από όλα 

 Να μάθουμε τη διαδικασία της σκηνικής έκθεσης  

3) ΤΙ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ SUMMER CAMP? 

 Το μάθημα θα επικεντρωθεί στο πως το παιδί θα τραγουδά σωστά, χωρίς να 

φωνάζει και σφίγγεται.  

 Στο πως το παιδί θα διαλέγει το ρεπερτόριο που είναι κατάλληλο για τη φωνή 

του και την ιδιοσυγκρασία του.  

 Θα αναφερθούμε στους κανόνες προφοράς της ελληνικής γλώσσας, τη 

σημασία της χρήσης τους στο τραγούδι και τη βοήθεια που προσφέρουν στην 

ψυχή και το σώμα. 

 Θα δώσουμε έμφαση στην ερμηνεία-ψυχική συμμετοχή, ως καθοριστικό 

παράγοντα για το τραγούδι. 

 Θα μιλήσουμε για τη μουσικότητα και την αισθητική στο τραγούδι. 

 Θα ασχοληθούμε με την αναπνευστική λειτουργία.  

4) ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ?  

 Μέσα από κατάλληλα παιχνίδια και ασκήσεις . 

 Μέσα από κείμενα και μουσικές. 

 Μέσα από ψυχική και φωνητική καθοδήγηση. 

ΚΟΜΙΚΣ 

1) ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΘΛΗΜΑ ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ? 

 Είναι διασκεδαστική και προσφέρει την αίσθηση της ικανοποίησης με την 

ολοκλήρωση κάθε σελίδας. 

 Είναι μια δημιουργική απασχόληση που ξυπνάει τη φαντασία. 

 Βελτιώνει τα παιδιά στο σχέδιο και τη ζωγραφική. 

 Καλλιεργεί την αγάπη για την τέχνη. 

 

2) ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΣΤΟ SUMMER CAMP?  

 Να μάθουμε πώς φτιάχνονται τα κόμικς. 

 Βελτίωση της ικανότητας αφήγησης και σχεδιασμού ιστοριών. 

 Να διασκεδάσουμε δημιουργικά. 

3) ΤΙ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ SUMMER CAMP? 



 

 

 Τί είναι ένα κόμικ. 

 Πώς φτιάχνεται ένα κόμικ. 

 Εκμάθηση βασικών αρχών σχεδίου ανάλογα με το επίπεδο του κάθε παιδιού. 

4) ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ?  

 Δημιουργία σελίδων κόμικς με μολύβια και μαρκαδόρους. 

 Εκμάθηση με παραδείγματα και πρακτική εξάσκηση βασικών αρχών σχεδίου 

μέσα από τις ιστορίες των παιδιών. 

ΓΛΥΠΤΙΚΗ 

1) ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΘΛΗΜΑ ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ?  

 Αποτελεί μια ιδιαίτερα ολοκληρωμένη εκφραστική γλώσσα των εικαστικών 

τεχνών. 

 Μαθήματα με κύριο σκοπό την ανάδειξη της δημιουργικότητας των παιδιών. 

 Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη σημασία και την αξιολόγηση της γλυπτικής 

στην καθημερινότητα τους. 

 Επιτρέπει στα παιδιά να αντιληφθούν την έννοια της πλαστικότητας μέσω της 

διαδικασίας. Επιπλέον, αναδεικνύεται η αξία του χειροποίητου έργου / 

αντικειμένου. 

 Ασφαλής και διασκεδαστική δραστηριότητα σε κατάλληλα διαμορφωμένο και 

εξοπλισμένο χώρο. 

 

2) ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΣΤΟ SUMMER CAMP?  

 Την εξοικείωση των παιδιών με τις έννοιες της πλαστικότητας και των τριών 

διαστάσεων σε σχέση με το χώρο και το έργο τους. 

 Την τεχνική εξοικείωση με τα υλικά που θα εργαστούμε και την ανάπτυξη των 

αντίστοιχων δεξιοτήτων. 

 Τα παιδιά ως μικροί γλύπτες εκφράζουν και υλοποιούν τις ιδέες τους μέσα από 

την φιλοτέχνηση των έργων τους. 

 Ενθάρρυνση και παρότρυνση ώστε τα παιδιά να χρησιμοποιούν την γλυπτική 

ως εκφραστική τους γλώσσα. 

 Διασκέδαση μέσα από την δημιουργική απασχόληση. 

3) ΤΙ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ SUMMER CAMP? 

 Βασικές αρχές και υλικά της γλυπτικής. 

 Εκμάθηση της χρήσης του πηλού και άλλων απλών εύχρηστων υλικών. 

 Δημιουργία μικρών γλυπτικών έργων. 

 Συνδυασμό διαφόρων υλικών με στόχο την κατασκευή λειτουργικών έργων τα 

οποία θα βασίζονται στη λογική του παιχνιδιού – χρηστικού αντικειμένου. 

 Διακόσμηση και επιζωγράφιση των γλυπτικών έργων. 

4) ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ?  

 Σχεδιασμός καθημερινού προγράμματος με συγκεκριμένους στόχους και 

στάδια δουλειάς. 



 

 

 Παρουσίαση οπτικού υλικού μέσα από την ιστορία της τέχνης / γλυπτικής με 

στόχο τον εμπλουτισμό των οπτικών ερεθισμάτων των παιδιών. 

 Ποικιλία θεμάτων και τεχνικών. 

 Έμφαση στην προσωπική εκφραστική δυνατότητα κάθε παιδιού και ανάδειξη 

του προσωπικού του ύφους. 

 


