ΙΟΥΝΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ...
ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ!
ΘΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΣΤΟ GREEN CAMP
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

29.6-6.7 ή/και 6.7-13.7 2018

ΣΤΟ GREEN CAMP ΣΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διοργανώνει και φέτος, σε συνεργασία με το Green Camp,
τη θερινή κατασκήνωση «Ελληνικό καλοκαίρι...στα Γαλλικά». Το Green Camp, που
βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα στα Λεχαινά, σε απόσταση 270 χιλιομέτρων από την Αθήνα και
60 χιλιομέτρων από την Πάτρα, είναι το ιδανικό μέρος για να φιλοξενήσει τα παιδιά σας!
Τα παιδιά από 7 έως 14 ετών θα συνδυάσουν μαθήματα γαλλικών με ψυχαγωγικές και
αθλητικές δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια μίας ή δύο εβδομάδων:
29.06 έως 06.07.2018 ή/και 06/07 έως 13/07/2018
Αναχώρηση με λεωφορείο από το Γαλλικό Ινστιτούτο τις Παρασκευές 29/06/2018 και
06/07/2018 στις 14:00’. Άφιξη στα Λεχαινά στις 17:30΄. Υποδοχή των παιδιών. Τεστ
επιπέδου γλώσσας. Δημιουργία ομάδων ανάλογα με το επίπεδο.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 380 € για 1 εβδομάδα + 40 € για τα έξοδα μετακίνησης
710 € για 2 εβδομάδες + 40 € για τα έξοδα μετακίνησης
Αν υπάγεστε σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο: 238 € για 1 εβδομάδα, 476 € για 2 εβδομάδες
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ: Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος - Υπηρεσία Μαθημάτων
cours@ifa.gr - 210 3398 323 (693)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤHN ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣH
ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΝΤΑΣ
Τα παιδιά εξασκούνται εντατικά στη γαλλική γλώσσα, υπό την εποπτεία μίας ομάδας
γαλλόφωνων καθηγητών του Γαλλικού Ινστιτούτου, σαν να βρίσκονται σε μία γαλλόφωνη
χώρα. Τα παιδιά θα δημιουργήσουν ένα μπλογκ που θα ενημερώνει καθημερινά τους
γονείς σχετικά με τις δραστηριότητες τους.
ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΜΕ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ
Αθλητικές δραστηριότητες, βραδιές κινηματογράφου και παιχνίδια στα γαλλικά,
καλλιτεχνικά εργαστήρια και εκδρομές στην περιοχή.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, χάντμπολ, τένις, beach volley, αερόμπικ, ιππασία, κανό,
αερόμπικ στο νερό, μίνι γκόλφ, ποδηλασία, τραμπολίνο, πόλο, συγχρονισμένη κολύμβηση,
πινγκ-πονγκ, zumba, τοξοβολία.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Επιτραπέζια παιχνίδια, θεματικές βραδιές, ντοκιμαντέρ, μαγνητοφώνηση ραδιοφωνικής
εκπομπής, κινούμενα σχέδια, προετοιμασία μιας θεατρικής παράστασης που θα
παρουσιαστεί στο τέλος της κάθε εβδομάδας.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ*
08:30’ | Ξύπνημα
09:00’ | Πρωινό
09:30' | Μαθήματα Γαλλικών
12:30' | Παραλία
14:00' | Μεσημεριανό (ειδικό μενού, εφόσον ζητηθεί για ιατρικούς λόγους)
14:45' | Ξεκούραση
16:00' | Εργαστήρια στα γαλλικά
18:00' | Αθλητικές δραστηριότητες
20:00' | Δείπνο
21:00' | Πολιτιστικές δραστηριότητες στα γαλλικά

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΩΣ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Η τιμή περιλαμβάνει:
Διαμονή | Μεταφορά Αθήνα - Λεχαινά - Αθήνα | Όλα τα γεύματα | Μαθήματα Γαλλικών|
Εργαστήρια Γαλλικών | Πολιτιστικές γαλλικές βραδιές | Δύο εκδρομές | Ασφάλεια | Παρουσία
γιατρού, καθηγητών και εποπτών 24 ώρες το 24ωρο.

