
Αγαπητοί συνεργάτες,
 Ο εκδοτικός οίκος Super Course ELT Publishing σε συνεργασία με την αθλητική κατασκήνωση 
Skouras Sports Camp δίνει την δυνατότητα στους μαθητές των Κέντρων Ξένων Γλωσσών να 
συμμετάσχουν στο English Summer School της κατασκήνωσης. Το English Summer School είναι 
ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα Αγγλικών και συνδυάζει τις καλοκαιρινές διακοπές με εκμάθηση, 
άθληση και διασκέδαση. Η αθλητική κατασκήνωση Skouras Sports Camp λειτουργεί από το 1986 σε 
μια πανέμορφη έκταση κοντά στις Νέες Φώκιες στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής.

Οφέλη του Κ.Ξ.Γ. με τη συμμετοχή των μαθητών σας στο Skouras English Summer School
     • Οι μαθητές σας θα βελτιώσουν τα Αγγλικά τους και ιδιαίτερα τον προφορικό τους λόγο,   
 συμμετέχοντας στο Αγγλικό πρόγραμμα .
     • Θα περάσουν αξέχαστες διακοπές δημιουργώντας φιλίες με συνομήλικούς τους όχι μόνο  
 από την Ελλάδα αλλά και από όλο τον κόσμο.
     • Διατηρείτε επαφή με τους μαθητές σας, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
     • Σημαντικά οφέλη για το Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
     • Οι μαθητές διδάσκονται Αγγλικά καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) σε πολυεθνικά τμήματα,  
 με μέσο όρο 12 ατόμων, όπου στόχος του μαθήματος είναι η πραγματική και σωστή χρήση  
 των Αγγλικών.
     • Οι μαθητές τοποθετούνται σε τμήματα 4 διαφορετικών επιπέδων (από Preliminary μέχρι και  
 Proficiency).
     • Στα τμήματα υπάρχουν μαθητές από διάφορες χώρες του εξωτερικού καθιστώντας έτσι   
 υποχρεωτική την επικοινωνία μεταξύ τους στα Aγγλικά.
     • Οι έμπειροι και προσεκτικά επιλεγμένοι καθηγητές, βοηθούν τους μαθητές σας να   
 εξασκήσουν τις προφορικές τους δεξιότητες παράλληλα με την εκμάθηση της γραμματικής.
     • Οι μαθητές σας μαθαίνουν Αγγλικά μέσα από παιχνίδια, θέατρο και ποικίλες άλλες   
 δραστηριότητες.
     • Το μάθημα γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες.
     • Στο τέλος της συμμετοχής τους, οι μαθητές θα λάβουν ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης.

   Την υπόλοιπη μέρα, τα παιδιά λαμβάνουν μέρος σε πληθώρα αθλητικών δραστηριοτήτων, 
συμμετέχουν σε ποικίλα ψυχαγωγικά προγράμματα, κάνουν μπάνιο στη θάλασσα ή την πισίνα και 
ζουν σε ένα ιδεώδες περιβάλλον μιας παιδικής κοινωνίας όπου δημιουργούν φιλίες και αποκτούν 
εμπειρίες που θα τους συντροφεύουν σε όλη τους τη ζωή. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι 
μαθητές ενθαρρύνονται από τους εκπαιδευτές τους να μιλούν Αγγλικά.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
     • Οι μαθητές θα μένουν σε δωμάτια 8-12 ατόμων με τουαλέτα και ντους. Μαζί τους μένει   
 ο ομαδάρχης που φροντίζει για την ασφαλή διαβίωσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της   
 κατασκηνωτικής περιόδου.
     • Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους διδασκαλίας.
     • Οι αθλητικές δραστηριότητες γίνονται σε εγκαταστάσεις κορυφαίων προδιαγραφών.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
     • Έμπειροι ομαδάρχες και κοινοτάρχες είναι 24 ώρες με τα παιδιά.
     • Πτυχιούχοι ναυαγοσώστες και προπονητές συνοδεύουν τα παιδιά στις πισίνες, τη θάλασσα  
 και τα αθλήματα.
     • Στην είσοδο της κατασκήνωσης υπάρχουν υπεύθυνοι φύλαξης που ελέγχουν την είσοδο και  
 έξοδο από τις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης.
     • Στην κατασκήνωση λειτουργεί όλο το 24ωρο πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο και αναρρωτήριο,  
 στελεχωμένο με δύο γιατρούς και δύο νοσηλευτές/τριες.
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Ενδεικτικό καθημερινό 
πρόγραμμα

8:00 - 8:30 Πρωινό ξύπνημα - ατομική 
καθαριότητα

8:30 - 9:00 Πρωινό γεύμα

9:00 - 9:30 Καθαριότητα σπιτιών, τακτοποίηση

9:30 - 10:00 Επιθεώρηση

10:00 - 12:30 Θαλάσσιο πρόγραμμα
* Τα παιδιά με τη συνοδεία των ομαδαρχών, 
πηγαίνουν στη θάλασσα όπου εκτός από το 
μπάνιο διασκεδάζουν παίζοντας διάφορα θαλάσσια 
αθλήματα

13:00 - 13:45 Μεσημεριανό γεύμα

14:30 - 17:00 Ώρα κοινής ησυχίας
*Τα παιδιά ξεκουράζονται στα σπιτάκια μαζί με τους 
ομαδάρχες, παίζουν παιχνίδια ή προετοιμάζονται 
για τη βραδινή ψυχαγωγία

17:00 - 17:10 Απογευματινό γεύμα

17:10 - 19:30 Αθλητικό πρόγραμμα
* Το αθλητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 
αθλήματα ημερησίως. Κατά τη διάρκεια της 
περιόδου τηρείται κυκλικό πρόγραμμα ώστε τα 
παιδιά να δοκιμάσουν όλα μας τα αθλήματα.

19:30 - 20:00 Προσωπική καθαριότητα, μπάνιο, 
προετοιμασία για το βραδινό και την βραδινή 
ψυχαγωγία.

20:00 - 20:45 Βραδινό γεύμα

21:00 - 23:00 Ψυχαγωγία Καθημερινά 
οργανώνουμε βραδιές ψυχαγωγίας (βραδιά 
τραγουδιού, θεάτρου, masque party, διαγωνισμοί, 
παιχνίδια) όπως και εκδρομές στα γύρω χωριά 
(Νέες Φώκιες, Άθυτος κ.λπ.), διανυκτερεύσεις στην 
παραλία κ.ά.

23:15 Ύπνος (ανάλογα με την ηλικία)

* Το θαλάσσιο πρόγραμμα καθώς και το αθλητικό 
πρόγραμμα εναλλάσσονται κάθε μέρα (1 μέρα 
πηγαίνουμε το πρωί στη θάλασσα και έχουμε 
αθλητικό πρόγραμμα το απόγευμα, την επόμενη 
ημέρα το πρόγραμμα αντιστρέφεται)
** Το πρόγραμμα προσαρμόζεται ανάλογα με 
την ηλικία των παιδιών και το συγκεκριμένο 
κατασκηνωτικό πρόγραμμα το οποίο 
ακολουθούν.

τι θα φάμε?

3 εξωτερικές πισίνες
4 γήπεδα μπάσκετ
4 γήπεδα ποδοσφαίρου
4 γήπεδα βόλεϊ
2 γήπεδα handball
2 γήπεδα badminton
1 γήπεδο beach soccer
1 γήπεδο beach volley
2 γήπεδα tennis
extreme sports
80 μέτρα flying fox
2 πύργοι αναρρίχησης
roller skating
parkour
tae kwon do

παραδοσιακοί χοροί
μαθήματα street dance
μαθήματα latin dance
μαθήματα yoga
aerobics
σκοποβολή
τοξοβολία
ιππασία
ποδηλασία
10 τραμπολίνο
10 τραπέζια ping pong
12 πίστες mini golf
κανό & βάρκες
water polo
καλλιτεχνικό εργαστήρι
σκάκι 3

Πρωινό: Γάλα, τσάι, μαργαρίνη, ψωμί με μέλι ή 
μαρμελάδα ή μερέντα ή πραλίνα ή τυρόπιτα ή γλυκιά 
μπουγάτσα κ.ά.
Απογευματινό: Το απογευματινό των παιδιών 
περιλαμβάνει μια ποικιλία μικρογευάτων όπως 
μπισκότα, παγωτό, σοκοφρέτα, κεκάκια κ.ά.

Δευτέρα
Γεύμα: Κοτόπουλο με ρύζι, σαλάτα
Βραδινό: Μακαρόνια τρικολόρε με σάλτσα, φέτα, 
φρούτο

Τρίτη
Γεύμα: Κεφτεδάκια με πατάτες φούρνου ή φακές, 
σαλάτα
Βραδινό: Πεϊνιρλί, χυμός ή νέκταρ

Τετάρτη
Γεύμα: Ψαροκροκέτες με πατάτες βραστές με καρότα, 
σαλάτα
Βραδινό: Πένες καρμπονάρα, τυρί

Πέμπτη
Γεύμα: Γιουβέτσι, τζατζίκι
Βραδινό: Πίτσα, χυμός ή νέκταρ

Παρασκευή
Γεύμα: Μπριζόλα, πατάτες τηγανιτές, σαλάτα
Βραδινό: Μακαρόνια με κιμά, φρουτογιαούρτι

Σάββατο
Γεύμα: Σουτζουκάκια σμυρνέικα, ρύζι με μπιζέλια, 
σαλάτα
Βραδινό: Hot dog

Κυριακή
Γεύμα: Κοτομπουκιές με πουρέ, τζατζίκι
Βραδινό: Hamburger

* Το μεσημεριανό συνοδεύεται από ψωμί ημέρας και 
φρούτο.
** Διατίθεται και μενού για χορτοφάγους



     • Η μεταφορά των μαθητών ΠΡΟΣ και ΑΠΟ την κατασκήνωση καλύπτεται ολοκληρωτικά από 
τους γονείς      
     • Η επιπλέον οργάνωση της μεταφοράς των μαθητών γίνεται από τον φροντιστηριούχο (κλείσιμο 
λεωφορείων, αεροπλάνων,πλοίων κλπ), σε συνεννόηση με τον Πετρομελίδη Βασίλη 6982177988. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
     • Τα έξοδα των μαθητών είναι πολύ μικρά καθώς όλα τους τα γεύματα και η συμμετοχή τους σε όλες 
τις δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται στη τιμή.
     • Για την κράτηση των θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να καταβάλουν μια προκαταβολή των   
40€ / άτομο και να γίνει σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο οργάνωσης. Επίσης θα γίνει συνεννόηση για την     
εξόφληση του συνολικού ποσού.
     • Δωρεάν 1 θέση για έναν ενήλικα συνοδό με την συμμετοχή 25 μαθητών του.
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Group Ημερομηνίες Τιμή Παροχές

Α 7 ημέρες
11-08 έως 17-08 

220 ευρώ 
+ΦΠΑ

• 4 Γεύματα / Ημέρα
• Γραφική ύλη, καθημερινά μαθήματα Αγγλικών
• Δωρεάν συμμετοχή σε όλα τα αθλήματα - δραστηριότητες    
της κατασκήνωσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οι τιμές συμμετοχής στο English Summer School διαμορφώνονται ως εξής:



ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ
Η συμμετοχή των παιδιών των οποίων η μητέρα ή ο πατέρας ανήκουν σε ένα από τα 
συμβεβλημένα ασφαλιστικά ταμεία καλύπτεται από το ταμείο.

•   Οι ενδιαφερόμενοι που ανήκουν σε αυτά τα 

ταμεία και θέλουν να συμμετέχουν τα παιδιά 

τους στο English Summer School πρέπει  

να επικοινωνήσουν με τα ταμεία τους, διότι 

υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με την 

περιοχή. Ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις 

το  ταμείο  μίας  πόλης  να  καλύπτει τα  

έξοδα συμμετοχής στην κατασκήνωση και 

το ίδιο ταμείο μίας άλλης πόλης να μην τα 

καλύπτει. Τα ταμεία ξεκινούν να δέχονται 

αιτήσεις μετά τα μέσα  Απριλίου  μέχρι  και 

τα μέσα Μαΐου. Γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι 

μαθητές πρέπει να απευθυνθούν στο ταμείο 

τους εγκαίρως.

Εργαζόμενοι/ασφαλισμένοι/συνταξιούχοι κατά 
περίπτωση των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ:
ΕΤΑΑ ΤΑΣ – Συμβολαιογράφοι
ΕΤΑΑ ΤΣΑΥ – Υγειονομικοί και Φαρμακοποιοί
ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ – Μηχανικών και ΕΔΕ
ΙΚΑ ΕΤΑΜ -Υπάλληλοι
ΜΜΕ
ΟΑΕΕ – Υπάλληλοι και Ασφαλισμένοι
ΟΓΑ - Υπάλληλοι
ΤΑΝΤΠ – Ναυτικοί πράκτορες (κύρια ασφάλιση)
ΤΑΞΥ – Ξενοδοχοϋπάλληλοι
ΤΑΠΙΤ ΤΑΠΕΜ – Ταμείο Μετάλλου
ΤΥΔΕ – Δικαστικοί Επιμελητές
ΤΥΔΘ – Δικηγόροι Θεσσαλονίκης
ΤΥΔΚΥ – Δημοτικοί και Κοινοτικοί Υπάλληλοι
ΤΑΥΤΕΚΩ - ΚΑΠ-ΔΕΗ-Συνταξιούχοι
ΤΑΥΤΕΚΩ  -ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ - Τραπεζών
ΤΑΥΤΕΚΩ - TΑΠ-ΟΤΕ (ΟΤΕ , ΟΣΕ,  ΕΛΤΑ)
Εργαζόμενοι/ασφαλισμένοι/συνταξιούχοι κατά 
περίπτωση των:
ΑΔΜΗΕ
ΑΜΣΤΕΛ
ΓΕΣ
ΔΕΗ
ΔΕΔΔΗΕ
ΔΟΕ - Με κλήρωση
ΕΔΟΕΑΠ Δημοσιογράφοι 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΕΟΠΥΥ - Υπάλληλοι
ΕΤΕΑΕΠ
ΕΥΑΘ
ΟΑΕΔ - Υπάλληλοι
ΟΑΣΘ
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ – Ν.Α.Τ. Ναυτικοί
ΟΛΘ - Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης
ΟΛΜΕ - Με κλήρωση
ΟΠΕΚΑ – Ασφαλισμένοι ΟΓΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΥΛ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΘΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - Υπάλληλοι
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http://www.skourascamp.com

http://www.supercourse.gr.: 2331073777

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ  
Η συμμετοχή των παιδιών που η μητέρα ή ο πατέρας πληροί τα κριτήρια του προγράμματος 
του ΟΑΕΔ, καλύπτεται από τον Οργανισμό. 

Ο ΟΑΕΔ παρέχει τη ΔΩΡΕΑΝ διαμονή στην κατασκήνωση παιδιών από 6 μέχρι 16 ετών που οι 
γονείς τους πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του οργανισμού www.oaed.gr. Οι 
ενδιαφερόμενοι γονείς πρέπει να απευθυνθούν στα κατά τόπους γραφεία του ΟΑΕΔ για να 
ενημερωθούν άμεσα. Ο φροντιστηριούχος καλό είναι να γνωρίζει τη διαδικασία, αλλά να επιμένει 
στο ενδιαφέρον και τη γνώση των απαιτήσεων από το γονέα.

http://www.oaed.gr/
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Για περισσότερες πληροφορίες, τον τρόπο προώθησης και έντυπα, επικοινωνήστε μαζί μας.


