
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 Ν. 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.
• Θα περάσουν αξέχαστες διακοπές δημιουργώντας φιλίες με συνομήλικούς τους όχι μόνο από 

την Ελλάδα αλλά και από όλο το κόσμο.
• Διατηρείτε επαφή με τους μαθητές σας, κατά την διάρκεια του καλοκαιριού.
• Σημαντικά οφέλη για το Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Οι μαθητές διδάσκονται Αγγλικά 2 ώρες 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) βάσει των υποδείξεων του φροντιστηρίου τους. 

• Στα τμήματα υπάρχουν μαθητές από διάφορες χώρες του εξωτερικού καθιστώντας έτσι 
υποχρεωτική την επικοινωνία μεταξύ τους στα Aγγλικά.

• Οι έμπειροι και προσεκτικά επιλεγμένοι καθηγητές από Αγγλία, Αμερική και Αυστραλία, 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 8-11 ατόμων με τουαλέτα και ντους. Μαζί τους μένει 

ο ομαδάρχης που φροντίζει για την ασφαλή διαβίωσή τους καθ’ όλη την 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 νοσοκόμες.
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Ενδεικτικό καθημερινό 
πρόγραμμα

8:00 - 8:30 Ξύπνημα

8:30 - 9:00 Πρωινό

9:00 - 9:30 Τακτοποίηση σπιτιών, γενική καθαριότητα

9:30 - 10:00 Επιθεώρηση

10:00 - 13:00 Μπάνιο στη πισίνα

13:00 - 13:45 Μεσημεριανό

14:00 - 16:45 Μεσημεριανή ανάπαυση

Όλα τα παιδιά βρίσκονται μέσα στα σπιτάκια τους μαζί με 

τον ομαδάρχη τους και ξεκουράζονται, παίζουν κάποιο 

επιτραπέζιο παιχνίδι, ή ετοιμάζονται για το βραδινό 

θεατράκι (κραυγή, τραγούδι, σκετς κ.ά.)

17:00 - 17:15 Απογευματινό

17:15 - 19:00 Αθλητικό πρόγραμμα ή θάλασσα

Κάθε σπιτάκι περνάει κυκλικά κάθε ημέρα από 2 

αθλήματα (με στόχο να περάσουν όλα τα παιδιά από όλα 

τα αθλήματα). Τα παιδιά υποδέχεται στο χώρο του κάθε 

αθλήματος ένας προπονητής, έτοιμος να εισάγει τα παιδιά 

στο μαγικό κόσμο του αθλήματός του.

19:00 - 19:40 Ελεύθερο πρόγραμμα - χόμπι

Κάθε παιδί γυμνάζεται στο άθλημα που το ενδιαφέρει 

περισσότερο, συμμετέχει σε οργανωμένες προπονήσεις 

υπό την επίβλεψη προπονητών. Παράλληλα λειτουργούν 

τα χόμπι που περιλαμβάνουν, ζωγραφική, χειροτεχνία, 

κοσμήματα, μουσική, χορό, θέατρο, tae kwon do, σκάκι, 

μοντέρνους και παραδοσιακούς χορούς κ.ά.

20:00 - 20:45 Βραδινό

21:00 - 23:00 Ψυχαγωγία

Καθημερινά διοργανώνονται ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, 

εκδρομές στα γύρω χωριά, διανυκτερεύσεις στην παραλία, 

διαγωνισμοί τραγουδιού κ.λ.π. πάντα υπό την επίβλεψη 

προπονητών και στελεχών.

23:15 Προσευχή - Σιωπητήριο

(διαφέρει ανάλογα με την ηλικία των κατασκηνωτών)

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

Κάθε πρωί: Γάλα, τσάι, βούτυρο, μερέντα ή μαρμελάδα ή μέλι,

ψωμί. Και μερικές φορές, πρωινά έκπληξη που περιλαμβάνουν

τυρόπιτα, γλυκιά μπουγάτσα κ.λ.π.

Κάθε απόγευμα: Μας περιμένει κάτι ξεχωριστό καθημερινά

όπως κρουασάν, παγωτό, ζελέ φρούτων, κρέμες, κέικ, τσουρέκι

και μια μεγάλη ποικιλία από άλλα μικρογεύματα.

Κυριακή
Γεύμα: Μπριζόλα, πατάτες τηγανητές, σαλάτα

Βραδινό: Χαμπουργκερ
Δευτέρα
Γεύμα: Κοτόπουλο με ρύζι, μπιζέλια, καρότα, σαλάτα

Βραδινό: Μακαρόνια με κιμά, φέτα
Τρίτη
Γεύμα: Σουτζουκάκια σμυρνέικα, πουρές, φέτα, σαλάτα

Βραδινό: Πεϊνιρλί, χυμός
Τετάρτη
Γεύμα: Ψαροκροκέτες, πατάτες τηγανητές, σαλάτα ή φακές, σαλάτα

Βραδινό: Κοτομπουκιές, κοφτό μακαρονάκι, σαλάτα

Πέμπτη
Γεύμα: Γιουβέτσι, τυρί, τζατζίκι
Βραδινό: Πίτσα
Παρασκευή
Γεύμα: Σνίτσελ, πατάτες φούρνου, σαλάτα ή φασολάκια, σαλάτα

Βραδινό: Μακαρόνια με σάλτσα, φέτα

Σάββατο
Γεύμα: Χοιρινό, ριζότο με μανιτάρια, καλαμπόκι, σαλάτα

Βραδινό: Hot dog

τι θα φάμε;

Τα γεύματα συνοδεύονται από ψωμί ημέρας και φρούτο.

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στην κατανάλωση φαγητού.

Το διατροφικό πρόγραμμα της κατασκήνωσής μας είναι προϊόν μελέτης

ομάδας διαιτολόγων ώστε να επιτυγχάνεται η σωστότερη διατροφή των

παιδιών. Παράλληλα η ομάδα αυτή ελέγχει τη διαδικασία παρασκευής των

γευμάτων καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται ώστε να εξασφαλίζεται

άριστη ποιότητα. Η κατασκήνωση μπορεί να αλλάξει το διατροφικό

πρόγραμμα αν το υπαγορεύει η έλλειψη των κατάλληλων υλικών στην

αγορά ή κάποιος άλλος σοβαρός λόγος. 

Το νερό της κατασκήνωσης φιλτράρεται με φίλτρα βρύσης 

Αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες των
παιδιών μικρής ηλικίας (5-9 ετών) 
έχει φτιαχτεί στην κατασκήνωση
ειδική πτέρυγα, το Juniorαμα. Τα
παιδιά αυτά ακολουθούν αυτόνομο
ημερήσιο και αθλητικό πρόγραμμα,
προσαρμοσμένο στις ανάγκες της
ηλικίας τους. Ειδικά για τους μικρούς
μας φίλους λειτουργούν μία παιδική
χαρά που φυλάσσεται σε όλες τις
ώρες λειτουργίας της, 2 γήπεδα mini
basket και παρέχονται δωρεάν
μαθήματα κολύμβησης. Επιπλέον τα
παιδιά κολυμπούν μόνο στη ρηχή
πλευρά της πισίνας, ενώ στη
θάλασσα υπάρχει προστατευτικός
κλοιός. Σε κάθε σπιτάκι υπάρχουν 2
ομαδάρχες και έμπειροι κοινοτάρχες
που αναλαμβάνουν την 24ωρη
επίβλεψη τους. Όλα αυτά και ακόμα
περισσότερα συντελούν ώστε τα
«Juniors» μας να περάσουν ένα
μαγευτικό καλοκαίρι.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι τιμές συμμετοχής στο English Summer School διαμορφώνονται ως εξής:

Group Ημερομηνίες Τιμή

Γ
7 μέρες

06/08 – 12/08
200€ + 

ΦΠΑ

Δ
7 μέρες

12/08 - 18/08
200€ + 

ΦΠΑ

Παροχές

•	 4 Γεύματα / Ημέρα

•	 Γραφική ύλη, καθημερινά μαθήματα Αγγλικών

•	 Δωρεάν συμμετοχή σε όλα τα αθλήματα – δραστηριότητες 

της κατασκήνωσης

• Η μεταφορά των μαθητών από και προς την κατασκήνωση 

επιβαρύνει οικονομικά τους γονείς.

• Η οργάνωση της μεταφοράς των μαθητών γίνεται από τον 

Φροντιστηριούχο (κλείσιμο λεωφορείων, αεροπλάνων κλπ), 

σε συνεννόηση με τον Πετρομελίδη Βασίλη 6982177988.
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Συμβεβλημένα ασφαλιστικά ταμεία:
Ε.Τ.Α.Α. Τομέας: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ(ΤΣΑΥ)
E.Τ.Α.Α. Τομέας : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ (ΤΣΜΕΔΕ)
E.Τ.Α.Α. Τομέας : ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
E.Τ.Α.Α. Τομέας: ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
O.Α.Ε.Ε. (Μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι)
Ο.Π.Α.Δ. - Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. (Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων)
I.Κ.Α. (Μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι και οι ιατροί)
Ι.Κ.Α. – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ)
Ο.Α.Ε.Δ. (Μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι)
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. Τομέας: ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Τ.Α.Y.T.E.K.Ω. Τομέας: Ο.Τ.Ε. , Ο.Σ.Ε., ΕΛΤΑ
Τ.Α.Y.T.E.K.Ω. Τομέας: Δ.Ε.Η. - ΔΕΔΔΗΕ - ΑΔΜΗΕ
Ο.Λ.Θ. (Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης)
Ο.Λ.Π. (Οργανισμός Λιμένος Πειραιά)
ΕΔΟΕΑΠ Δημοσιογράφοι (με συμμετοχή γονέα)
ΟΓΑ (Μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Υπάλληλοι)
ΤΠΔ Δικηγόροι (με συμμετοχή γονέα)
Ο.Α.Σ.Θ.
ΓΕΝ Αξιωματικών Ναυτικού
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ – Ν.Α.Τ. (Ναυτικοί)
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ALPHA BANK)
Τ.Α.Π.Ι.Τ. : Γ’ Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠΕΜ (Μετάλλου)
ΟΑΕΕ - ΤΑΝΠΥ
TΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Ε.Υ.Α.Θ. , ΕΥΔΑΠ
Ε.Κ.Β.Α.Α.-Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.
ΑΜΣΤΕΛ
Ο.Λ.Μ.Ε. (Με κλήρωση)
ΟΕΕ (Εργαζόμενοι στην Εργατική Εστία)
Ο.Σ.Υ. Α.Ε.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
• Για να προωθήσετε το Skouras English Summer School, μπορείτε να οργανώσετε ημερήσιες 

εκδρομές στο χώρο της κατασκήνωσης λίγο καιρό πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου 
κατά τους μήνες Μάιο - Ιούνιο. Με αυτόν τον τρόπο, γονείς και μαθητές θα γνωρίσουν την 
κατασκήνωση, θα ξεναγηθούν στους χώρους της και θα διασκεδάσουν με τις δραστηριότητές της.

• Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ημερομηνίες. 
• 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 50€ / άτομο, το αργότερο μέχρι τον Μάιο, ενώ η εξόφλησή τους πρέπει να έχει γίνει μέχρι 
την άφιξη τους στην κατασκήνωση. 

• Δωρεάν 1 θέση για έναν ενήλικα συνοδό με την συμμετοχή 15 μαθητών του.
• Σε περίπτωση συμμετοχής μικρότερης των 15 μαθητών, 50% έκπτωση στη διαμονή του συνοδού.

Η συμμετοχή και η μεταφορά των παιδιών των οποίων η μητέρα ή ο πατέρας ανήκουν σε ένα 

από τα συμβεβλημένα ασφαλιστικά ταμεία καλύπτεται εξολοκλήρου από το ταμείο, για διαμονή 

22 ημερών. Για τα μαθήματα Αγγλικών και τη γραφική ύλη, η συμμετοχή τους ανέρχεται στα 30€. 

• 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.

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ
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Για παραπάνω πληροφορίες, τον τρόπο προώθησης και έντυπα, επικοινωνήστε μαζί μας.

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

 και στην επίσημη ιστοσελίδα http://www.skourascamp.com

Η συμμετοχή των παιδιών που η μητέρα ή ο πατέρας πληροί τα κριτήρια του προγράμματος του 

ΟΑΕΔ, καλύπτεται εξολοκλήρου από τον Οργανισμό για διαμονή 15 ημερών. Για τα μαθήματα 

Αγγλικών και την γραφική ύλη, η συμμετοχή τους ανέρχεται στα 30€. 

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

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

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 του γονέα.

http://www.oaed.gr/
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