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Summer Camp Ποδοσφαίρου 
Γ΄- Στ΄ Δημοτικού 

 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές που τελείωσαν την Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού. Θα 
πραγματοποιηθεί σε δύο δεκαπενθήμερα 19-30 Ιουνίου και  3-14 Ιουλίου. Σκοπός του προγράμματος είναι 
να προσφέρει στα παιδιά προοδευτική ανάπτυξη των φυσικών και τεχνικών ικανοτήτων τους στο άθλημα 
του ποδοσφαίρου, αλλά και να τους δώσει ευκαιρίες για σωματική άσκηση και οργανωμένο παιχνίδι με 
σωστή καθοδήγηση,  καλλιέργεια της αυτοπειθαρχίας, της συνεργασίας και της κοινωνικότητας στο  πλαίσιο 
της ομάδας.  
Τα παιδιά, εκτός από ποδόσφαιρο, θα παρακολουθούν  και μαθήματα κολύμβησης και σκακιού δύο φορές 
την εβδομάδα.  
Υπεύθυνος του προγράμματος  θα είναι ο κ. Κωστής Φραγκούλης, καθηγητής φυσικής αγωγής και 
προπονητής ποδοσφαίρου με δίπλωμα UEFA-B και ειδικότητα στο παιδικό ποδόσφαιρο. 
 
Συνεργάτες: 
Μιχάλης Παντζαρίδης, Καθηγητής φυσικής αγωγής με συμμετοχή σε σεμινάρια ατομικής τεχνικής 
ποδοσφαίρου (coerver). 
Σκακιστικό τμήμα του ΟΦΗ. http://ofichessclub.blogspot.gr/ 
Κολυμβητήριο «Υδροκίνηση» http://www.ydrokinisi.gr/  
 
Ημερήσιο Πρόγραμμα: 
8.30-9.30     Προσέλευση, ελεύθερο παιχνίδι.  
9.30-11.00   Προπόνηση τεχνικής, μυϊκή ενδυνάμωση, δίτερμα.  
11.00-12.00 Διάλειμμα για snack και ελεύθερο παιχνίδι. 
12.00-13.00 Κολύμβηση κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, Σκάκι κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Τις Παρασκευές τα παιδιά 
θα παρακολουθούν αγώνες και θα κάνουν θεωρητικά μαθήματα με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα.      
13.00-15.00 Προαιρετικό γεύμα, ελεύθερο παιχνίδι στο κλειστό γυμναστήριο του Εκπαιδευτηρίου, 
αποχώρηση.   
 
Το Εκπαιδευτήριο θα προσφέρει καθημερινά στα παιδιά κολατσιό που θα περιέχει snack, χυμό και ατομικό 
εμφιαλωμένο νερό.  
 
Κόστος προγράμματος  : 180€ / δεκαπενθήμερο  
Προαιρετικά:  
Μεσημεριανό γεύμα : 60€ / δεκαπενθήμερο 
Μεταφορά με σχολικό λεωφορείο: 80€ / δεκαπενθήμερο (αφορά σε διαδρομές εντός της πόλης του 
Ηρακλείου) 
 
Η συνδρομή κάθε εβδομάδας προκαταβάλλεται. 
 
Η έγκαιρη εγγραφή είναι απαραίτητη,  για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα,  καθώς  το τμήμα θα είναι 
ολιγομελές (από 12 έως 22 παιδιά). 
 
Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν στις 22 Μαΐου 2017 και θα γίνονται στα γραφεία του Εκπαιδευτηρίου, 
Πανδάρεω 61,  Άγιος Ιωάννης, και Αρχοντοπούλου 5, Ηράκλειο. 
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