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Αρμενιστής Χαλκιδικής
Το καλοκαίρι στα γαλλικά!
Ας απολαύσουμε όλοι την επιστροφή στην κανονικότητα, ελπίζοντας ότι θα διαρκέσει. Για να γίνει
αυτό, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τις στιγμές ελευθερίας που μοιραζόμαστε με φίλους
ανταλλάσσοντας γνώσεις και αθλητικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και γλωσσικές πρακτικές.
Για αυτό το λόγο, προτείνουμε στα παιδιά σας να συμμετέχουν στην καλοκαιρινή γαλλόφωνη
κατασκήνωση «Το καλοκαίρι στα γαλλικά!», που θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 10 Ιουλίου.
Η κατασκήνωση αφορά παιδιά ηλικίας από 7 έως 15 ετών (Β΄ Δημοτικού - Γ΄Γυμνασίου) και θα
πραγματοποιηθεί στο κάμπινγκ «Αρμενιστής» της Χαλκιδικής.
Θα εποπτεύεται από δασκάλους/εμψυχωτές του σχολείου και του ινστιτούτου, με την συνέργεια της
διεύθυνσης.
Προτείνονται πολλές δραστηριότητες (αθλητικές, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές).
Θα είναι επίσης η ευκαρία για εξάσκηση στη γαλλική γλώσσα, σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από
αυτό του σχολείου, επομένως τα παιδιά θα εμπλουτίσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες
διασκεδάζοντας ταυτόχρονα σε έναν υπέροχο χώρο.
Καινοτομία: φέτος, εκτός από την καταδυτική δραστηριότητα που είναι ανοιχτή σε όλους και
περιλαμβάνεται στην τιμή, προβλέπεται η δημιουργία ομάδας καταδύσεων για όσουν επιθυμούν να
αποκτήσουν διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση στο πρώτο επίπεδο (PADI). Η πιστοποίηση ωστόσο
συνεπάγεται πρόσθετο κόστος.
Μια τυπική ημέρα









Ξύπνημα/πλύσιμο και πρωινό με όλη την ομάδα
Εργαστήρια (προτείνονται 3 διαφορετικά εργαστήρια: χορός, θέατρο, παντομίμα) με στόχο
την προτοιμασία της βραδινής παράστασης την Παρασκευή
Παραλία (κολύμβηση με επίβλεψη)
Μεσημεριανό γεύμα για όλη την ομάδα
Ελεύθερος χρόνος σε σκιερό μέρος (προβολή ταινιών, ανάγνωση, παιχνίδια)
Παραλία (κολύμβηση με επίβλεψη ή άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες), βόλτα με ποδήλατο
Βραδινό γεύμα με όλη την ομάδα
Χρόνος χαλάρωσης πριν από τον ύπνο

Εξοπλισμός
Το κάμπινγκ «Αρμενιστής» προσφέρει στα παιδιά το κατάλληλο περιβάλλον για κάθε δραστηριότητα
και παιχνίδι κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. Θα φιλοξενηθούν σε σκηνές Youth Hostel (8 παιδιά
ανά σκηνή), η κάθε μία εξοπλισμένη με διπλά κρεβάτια, ερμάρια για τις αποσκευές/αντικείμενα και
ένα ψυγείο. Οι σκηνές αυτές βρίσκονται σε ειδικό χώρο που διατίθεται αποκλειστικά για τα παιδιά
και την ομάδα των συνοδών.

Γεύματα
Όλα τα γεύματα από την Κυριακή 3 Ιουλίου το βράδυ και μέχρι το πρωί της Κυριακής 10 Ιουλίου το
πρωί συμπεριλαμβάνονται στο κόστος διαμονής.

Ασφάλεια & επίβλεψη
Η ομάδα επίβλεψης/συνοδών παρέχει ψυχαγωγία και επίβλεψη των παιδιών, μέρα και νύχτα, καθ’
όλη τη διάρκεια της διαμονής.
Ο χώρος του Αρμενιστή είναι κλειστός, με φυλασσόμενη είσοδο. Τα παιδιά δεν έχουν τη
δυνατότητα να εξέλθουν από αυτόν.
Το κολύμπι στην παραλία θα γίνεται υπό την επίβλεψη των συνοδών/εμψυχωτών αλλά επίσης και
παρουσία ναυαγοσώστη.
Τέλος, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, υπάρχει ιατρικό κέντρο κοντά στον χώρο διαμονής, στο
εσωτερικό του κάμπινγκ.

Κόστος
Η τιμή της διαμονής ανά παιδί είναι 400 ευρώ. Η τιμή καλύπτει το σύνολο των ακόλουθων
υπηρεσίων: διαμονή, γεύματα, δραστηριότητες, επίβλεψη, ενοικίαση εξοπλισμού (ποδήλατα
βουνού, θαλάσσιο εξοπλισμό), έξοδα μεταφοράς με λεωφορείο μετ’επιστροφής, με αναχώρηση
από τη Θεσσαλονίκη, μπροστά σπό το Γαλλικό Σχολείο και Ινστιτούτο.
Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει τα έξοδα ασφάλισης του κάθε παιδιού (τα παιδιά του Γαλλικού
Σχολείου Θεσσαλονίκης καλύπτονται από την σχολική ασφάλιση).
Σχετικά με το κόστος της πιστοποίησης κατάδυσης πρώτου επιπέδου (προαιρετική δραστηριότητα
με επιπλέον κόστος), μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Bussard (βλ. παρακάτω). Αυτή η
προαιρετική δραστηριότητα περιλαμβάνει μαθήματα με διπλωματούχο εκπαιδευτή για 4 ημέρες,
παροχή καταδυτικού εξοπλισμού (στολή, μπουκάλες, μάσκα κ.λπ.) καθώς και την επίσημη
διεξαγωγή της εξέτασης πιστοποίησης.

Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: amotsios@ift.gr
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες και την ομάδα κατάδυσης: lbussard@efth.gr
Προσοχή, περιορισμένος αριθμός θέσεων

