
Τα καλοκαιρινά προγράμματα του Κολλεγίου Ρόδου ευνοούν την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου νου και απελευθερώνουν τη 
δημιουργικότητα. Σχεδιάσαμε ποικίλα προγράμματα βιωματικής 
μάθησης, στοχευμένης γνωστικής κατάρτισης και αθλητικής δράσης, 
για τους καλοκαιρινούς μήνες. 
 
Με τα προγράμματα αυτά κάθε παιδί εξασφαλίζει τις κατάλληλες 
συνθήκες για να δημιουργήσει, να προβληματιστεί, να αναλύσει, να 
συγκρίνει, να καταγράψει, να ταξινομήσει, να χρησιμοποιήσει την 
κεκτημένη γνώση για την κατάκτηση νέας, να ανακαλύψει τον απλό 
κόσμο της φύσης, να αθληθεί, να αναπτύξει τις διαπροσωπικές του 
σχέσεις και να λυτρωθεί από τον ψυχαναγκασμό της ΤV και του 
διαδικτύου. 
 
Τα προγράμματα είναι δυναμικά και ανοιχτά και χαρακτηρίζονται 
από μεγάλο εύρος επιλογών. Οι εκπαιδευτικοί μας μελέτησαν την 
κάθε λεπτομέρεια, προκειμένου τα προγράμματα αυτά να είναι 
ευέλικτα, ευχάριστα και να αναδεικνύουν τα χαρίσματα κάθε 
παιδιού. 
 
Συμπερασματικά μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους γονείς ότι όλα 
μας τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα έτσι που να πληρούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις για μάθηση, άθληση και πολιτισμό. Είναι 
σχεδιασμένα πάνω στην άποψη του Πίνδαρου: 

«Έργον προ πάντων βιότω φάος»  
(Η εργασία είναι προ πάντων φως για τη ζωή)

έτσι όπως αξίζει στα παιδιά μας 
@ κολλέγιορόδου 
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έλα  
µε την 
παρέα σου  
και  
κέρδισε!

Συνοπτική περιγραφή της δομής του προγράμματος: 

Ο κάθε μαθητής εντάσσεται στην ηλικιακή του ομάδα (Juniors ή 
Students) και ασχολείται με ποικίλες βιωματικές δραστηριότητες από 
τους κλάδους των επιστημών, των τεχνών, του πολιτισμού και του 
αθλητισμού. Τέλος, σε κάθε εβδομάδα είναι προγραμματισμένη για 
όλους τους συμμετέχοντες μία εκπαιδευτική επίσκεψη στα πλαίσια 
του προγράμματος “Γνωρίζω τον τόπο μου”. 

Στο τέλος κάθε περιόδου οι μαθητές παρουσιάζουν σε ειδική 
εκδήλωση τα πεπραγμένα τους! 

Περίοδοι λειτουργίας: 

- Α΄ περίοδος: 18 Ιουνίου έως 13 Ιουλίου 
- Β΄ περίοδος: 16 Ιουλίου έως 27 Ιουλίου

@ κολλέγιορόδου
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Α΄    
περίοδος

Β΄  
περίοδος

και οι 2 
περίοδοι

Ατομικά €440 €220 €600

Ομάδα 5 
ατόμων

€1760 €880 €2400

Α΄    
περίοδος

Β΄  
περίοδος

και οι 2 
περίοδοι

Ατομικά €90 €45 €120

Πληροφορίες καθημερινά από 09:00 - 15:00 στο τηλέφωνο 22410 87747 &  www.rodos-college.gr  

“AROUND THE WORLD IN 42 DAYS”

WE ARE ALL EQUAL - RESPECT AND EQUALITY
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8 Ηλικιακές ομάδες: 

• Juniors: Μαθητές του Προνηπιαγωγείου , 
Νηπιαγωγείου, της Α΄ και της Β΄ Δημοτικού


• Students: Μαθητές της Γ΄, της Δ΄, της Ε΄ και της 
ΣΤ΄ Δημοτικού


Ωράριο λειτουργίας: 

           08:30 - 15:30 

Τόπος διεξαγωγής: 

Το σύνολο των δραστηριοτήτων του Camp (εκτός των 
εκπαιδευτικών επισκέψεων) πραγματοποιείται εντός 
των υπεσύγχρονων εγκαταστάσεων του Κολλεγίου 
Ρόδου. Ο χώρος είναι ενιαίος και με πλήρη 
κλιματισμό, εξασφαλίζοντας έτσι στα παιδιά διάθεση 
και ασφάλεια.


* Προϋπόθεση συμμετοχής: 
Η μη ύπαρξη οικονομικών ή άλλων εκκρεμοτήτων 
με το σχολείο. 

Κόστος Συμμετοχής στο πρόγραμμα: 

Το παρακάτω κόστος περιλαμβάνει την σίτιση των μαθητών στο 
εστιατόριο του Κολλεγίου.


έλα με την παρέα σου και κέρδισε! 

Κόστος Μεταφοράς με σχολικό λεωφορείο: 

Πολιτική εκπτώσεων (αφορά μόνο τις ατομικές συμμετοχές): 

• Στα αδέλφια μαθητές παρέχεται 10% έκπτωση επί του κόστους 
του προγράμματος.


• Στην περίπτωση εξόφλησης έως 29/05/18 παρέχεται έκπτωση 
15% επί του κόστους του προγράμματος.


http://www.rodos-college.gr

