ου

27 Ιουνί

15 Ιουλίου

27 Ιουνίου – 15 Ιουλίου

www.dsasummercamp.gr
Δημοκρίτου 6 & Γερμανικής Σχολής Αθηνών, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα. Τηλ.: 210 61 99 260-5 και 211 77 74 500
e-mail: summercamp@dsathen.edu.gr

H Γερμανική Σχολή Αθηνών
Η Γερµανική Σχολή Αθηνών µε παρουσία στον εκπαιδευτικό χώρο από το 1896, αποτελεί πρότυπο
διαπολιτισµικού ευρωπαϊκού σχολείου.
Περίπου 1000 παιδιά φοιτούν ετησίως στη ΓΣΑ, η οποία λειτουργεί µε Γερµανικό και Eλληνικό
εκπαιδευτικό προσωπικό. Από το 2001 η Γερµανική Σχολή Αθηνών δραστηριοποιείται και κατά την
καλοκαιρινή περίοδο µε το Summer Camp, το οποίο προσφέρει κυρίως σε παιδιά άλλων σχολείων τη
δυνατότητα να µετάσχουν στα πρωτοποριακά προγράµµατά του.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Μαθήµατα Γερµανικών κατά γνωστικό επίπεδο από Γερµανούς εκπαιδευτικούς.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Κολύµπι, µπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, ενόργανη, χάντµπολ, γιγαντιαίο τραµπολίνο, στίβο,
χόκεϊ, µπάντµιντον, καράτε

ΜΟΥΣΙΚΗ
Κιθάρα, πιάνο, βιολί, κρουστά, πνευστά. Γνωρίζοντας το µαγικό
κόσµο της µουσικής µέσα στα µουσικά µας εργαστήρια.

ΤΕΧΝΗ

Ζωγραφική, χειροτεχνία, θεατρικό παιχνίδι, χορός.

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Word, Excel, Internet, Ροµποτική.

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ, ΔΡΑΣΗ, ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Τοξοβολία, ποδήλατο βουνού, ορειβασία, αναρρίχηση, ιστιοπλοΐα & κατάδυση.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Πειράµατα στη Χηµεία και Βιολογία.

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Πρωινό, µεσηµεριανό.

TΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
Ποικίλο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
καθηµερινά για τρείς εβδοµάδες
(08:30’ – 16:00’).

Συνδυασµός µαθήµατος και ψυχαγωγίας.
Ειδικευµένο γερµανόφωνο και ελληνόφωνο
εκπαιδευτικό προσωπικό.

Ενεργητική µάθηση: εντατικοποίηση των
γνώσεων στα Γερµανικά, µέσα από πλήθος
δραστηριοτήτων.

Σύγχρονες εγκαταστάσεις (πισίνα, στίβος,
κλειστό γυµναστήριο, γήπεδο ποδοσφαίρου
µε τεχνητό χλοοτάπητα, θέατρο, άριστα
εξοπλισµένα εργαστήρια Φυσικής, Βιολογίας,
Χηµείας, Η/Υ, Καλλιτεχνικών, Μουσικής).

Γλώσσα – αθλητισµός – επιστήµη – τέχνες:
βασική γλώσσα διδασκαλίας η γερµανική.

Μικρά τµήµατα σύµφωνα µε την ηλικία και το
επίπεδο Γερµανικών.

∆ύο τελειόφοιτοι του γερµανικού και ελληνικού
τµήµατος στο ρόλο “του µεγαλύτερου αδερφούτης µεγαλύτερης αδερφής” για κάθε οµάδα.

Ποιοτική διατροφή.

Νέες φιλίες και καινούριες εµπειρίες. Οµαδικό
πνεύµα, έµφαση στην κοινωνικοποίηση.

Πρόγραµµα: εναλλαγή γλωσσικού µαθήµατος
και αθλητικών δραστηριοτήτων.
Σχεδόν καθηµερινά πισίνα. Μετά τις 14:30’
διαφοροποιηµένο γερµανόφωνο πρόγραµµα
(Χηµεία, Βιολογία, Η/Υ, καλλιτεχνικά,
Θεατρικό παιχνίδι, Μουσική, Χορός, Καράτε,
Γιγαντιαίο Τραµπολίνο).

Επιπλέον φύλαξη 07:30’ - 08:30’ και
16:00’ - 17:00’ χωρίς πρόσθετη χρηµατική
επιβάρυνση.

Αξιόπιστη και ασφαλής µεταφορά.

Δήλωση συγκατάθεσης
Για τον µαθητή ……...............................................................................................................……….
Προκειµένου η Γερµανική Σχολή (Σύλλογος Γερµανικής Σχολής Αθηνών που εδρεύει στην οδό ∆ηµοκρίτου 6 &
Γερµανικής Σχολής Αθηνών, τ.κ. 151 23, Μαρούσι, Αττικής, τηλ.: 210 6199261, φαξ: 210 6199267,
e-mail: sekretariat@dsathen.gr), να είναι σε θέση να επικοινωνεί µαζί σας, για το σκοπό της ενηµέρωσης σας,
για τα νέα της και για τις υπηρεσίες που προσφέρει, είναι απαραίτητο να συλλέγει, αποθηκεύει κι επεξεργάζεται
προσωπικά δεδοµένα, που σας αφορούν και γι’ αυτό χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας, η οποία θα παραµείνει
ισχυρή µέχρι την ανάκλησή της από εσάς. Τα προσωπικά δεδοµένα του κηδεµόνα που συλλέγουµε κι
επεξεργαζόµαστε είναι τα εξής:
Όνοµα: …………………………………………….........
Eπώνυµο: ………………….…………………………………………..
Πόλη: …………………………………… Οδός: ……………………………………………
Αριθµός: ………….. Τ.Κ.: ……….
Τηλέφωνα επικοινωνίας: Σταθερό: …………………………….……
Κινητό: ……………….……….…….....................................................................……………
E-mail: …………………………….……………………………….……………………………………………
Σχολείο όπου φοιτά-(ούν): ……………………………….…………...............…………………..
Παρακαλούµε επιλέξτε για ποιους από τους παρακάτω σκοπούς θέλετε να επικοινωνεί η
Γερµανική Σχολή µαζί σας και µε ποιον τρόπο:
Για τα νέα που αφορούν τη Γερµανική Σχολή, µέσω ταχυδροµείου [ ], τηλεφώνου [ ],
γραπτών τηλεφωνικών µηνυµάτων (sms) [ ], e-mail [ ].
Για την ενηµέρωση για τα προγράµµατα και της υπηρεσίες που προσφέρει, µέσω ταχυδροµείου [ ],
τηλεφώνου [ ], γραπτών τηλεφωνικών µηνυµάτων (sms) [ ], e-mail [ ].
Με την παρούσα δηλώνω επίσης ότι συµφωνώ να δηµοσιεύονται φωτογραφίες του γιου / της κόρης µου
τόσο στην ιστοσελίδα της Γερµανικής Σχολής όσο και σε άλλες δηµοσιεύσεις της Σχολής. ∆ηλώνω πως
δε θα κάνω χρήση κάποιου δικαιώµατος που αφορά στις δηµοσιεύσεις.
Έχετε ανά πάσα στιγµή το δικαίωµα να ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά αυτά δεδοµένα,
να ζητήσετε τη διόρθωση, τη διαγραφή, το περιορισµό της επεξεργασίας τους και τη φορητότητα αυτών.
Έχετε το δικαίωµα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ανά πάσα στιγµή, επικοινωνώντας µε την
Γερµανική Σχολή, στα στοιχεία που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος εντύπου.
Παράλληλα έχετε το δικαίωµα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρµόδια εποπτική αρχή για κάθε παράβαση
της σχετικής νοµοθεσίας.
ΠΑΡΕΧΩ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΟΥ
ΝΑΙ [ ] ΟΧΙ [ ]
__________
Τόπος, ηµεροµηνία

_______________
Υπογραφή κηδεµόνων

Αίτηση Συμμετοχής
Στοιχεία συµµετέχοντα/συµµετέχουσας
Επίθετο:
Όνοµα:
Ον/πώνυµο πατέρα:
Ον/πώνυµο µητέρας:
Ηµεροµηνία γεννήσεως:
ΑΜΚΑ παιδιού:
Σχολείο που φοιτά:
Τάξη:
το σχολικό έτος: 2021-2022
Εκµάθηση Γερµανικών:
χρόνια
∆ιεύθυνση:
Πόλη:
Τ.Κ.:
Τηλ. οικίας:
Τηλ. εργασίας:
Κινητό:
e-mail:
Στοιχεία οικονοµικού υπόχρεου
Επώνυµο ή επωνυµία:
Όνοµα:
Επάγγελµα:
∆ιεύθυνση:
Περιοχή:
Τ.K.:
Τηλ.:
ΑΦΜ:
∆ΟΥ:
Παρατηρήσεις:

Κόστος συµµετοχής: 690,-€
Επιθυµώ µεταφορά µε λεωφορείο, 190,-€ ΝΑΙ
ΝΑΙ
Πρώτη συµµετοχή στο Summer Camp

ΟΧΙ
ΟΧΙ

H συµπλήρωση των παραπάνω στοιχείων καθώς και της ¨∆ήλωσης συγκατάθεσης¨
που επισυνάπτεται, είναι απαραίτητες !
Τρόποι πληρωµής:
1. Στο ταµείο της Σχολής (∆ευτέρα-Πέµπτη 7:30’ - 12:30’) (Master Card, Visa Card)
2. ALPHA BANK : IBAN : GR 49 0140 1100 1100 0200 2000 634
BIC Code : CRBAGRAAXXX
Τα έξοδα εµβάσµατος επιβαρύνουν τον καταθέτη.
Βασική προϋπόθεση:
Στην αιτιολογία κατάθεσης να αναγράφεται το ον/πώνυµο του µαθητή.
∆ηλώσεις συµµετοχής έως 17 Ιουνίου (η συµµετοχή κατοχυρώνεται µε την
εξόφληση). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Εκπαίδευση δεν είναι μόνο η μάθηση
Θέλετε το παιδί σας να διδαχτεί και να εµβαθύνει στη γερµανική γλώσσα
σύµφωνα µε τις σύγχρονες εκπαιδευτικές µεθόδους;
Θέλετε το παιδί σας να µάθει να χρησιµοποιεί τη γερµανική γλώσσα και
έξω από το πλαίσιο του γερµανικού µαθήµατος;
Θέλετε το παιδί σας να βιώσει τον αθλητισµό µέσα από ένα πρόγραµµα
πολλαπλών αθλητικών δραστηριοτήτων;
Θέλετε το παιδί σας να περάσει τρείς δηµιουργικές εβδοµάδες σε ένα
εξαιρετικό περιβάλλον στην καρδιά της πόλης;
Θέλετε το παιδί σας να µάθει να αποδέχεται τη διαφορετικότητα και να
πάρει βάσεις για το ευρωπαϊκό µέλλον;
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα τριών εβδοµάδων (27 Ιουνίου - 15 Ιουλίου).
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν τα παιδιά που τελείωσαν την 1η και την 5η
τάξη το σχολικό έτος 2021-2022
∆ηλώσεις συµµετοχής έως 17 Ιουνίου.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τη Γερµανική Σχολή Αθηνών
στο τηλ.: 211 77 74 543-45 (κα Καραµηνά) ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
του Summer Camp και ενηµερωθείτε.

www.dsasummercamp.gr
∆ηµοκρίτου 6 & Γερµανικής Σχολής Αθηνών, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα.
Τηλ.: 210 61 99 260-5 και 211 77 74 500 - e-mail: summercamp@dsathen.gr

