
 
Θεσσαλονίκη, 4 MAIOY 2022 

 

 

       ΠΡΟΣ:    Ιατρικό Σύλλογο  Θεσσαλονίκης 

       ΘΕΜΑ:   Καλοκαιρινή ημερήσια απασχόληση παιδιών  “GENERATION NEXT”,στην 

“ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”2022. 

 

Κυρίες και Κύριοι,με την επιστολή μας αυτή θέλουμε να σας ενημερώσουμε για την καλοκαιρινή 

ημερήσια απασχόληση παιδιών (8.00’ εως 16.00’), που έχουμε προετοιμάσει και απευθύνεται 

σε παιδιά ηλικίας 4-14 ετών. Το πρόγραμμα μας υλοποιείται στην ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ από τις 27 Ιουνίου εως και τις 22 Ιουλίου 2022. 

Η ΙΔΕΑ: 

 Ένα πρόγραμμα βιωματικής μάθησης με πολύπλευρες δραστηριότητες. 

 Δημιουργούμε ένα ιδανικό περιβάλλον για ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων. 

 Προετοιμασία για μια ανταγωνιστική κοινωνία με πολύ υψηλές απαιτήσεις.  

 Δημιουργούμε το κίνητρο για ένα πρόθυμο παιδί ώστε να είναι πάντα έτοιμο. 

Ο ΣΚΟΠΟΣ:Το παιδαγωγικά δομημένο και πολύπλευρο πρόγραμμα, αποσκοπεί στο να 

αναπτύξουν τα παιδιά ποικίλες δεξιότητες και γνωστικά αντικείμενα. 

ΟΙ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 

27 ΙΟΥΝΙΟΥ- 1 ΙΟΥΛΙΟΥ, “ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ”. 

4  ΙΟΥΛΙΟΥ-  8 ΙΟΥΛΙΟΥ,   “ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ”.  

11 ΙΟΥΛΙΟΥ - 15 ΙΟΥΛΙΟΥ,“ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”. 

18 ΙΟΥΛΙΟΥ- 22 ΙΟΥΛΙΟΥ,“ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΓΗΣ”. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Σε αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε να προσφέρουμε μια ευκαιρία στα μέλη σας, να συμμετέχουν 

μέσω των παιδιών τους στο πρόγραμμα αυτό. Έτσι, λοιπόν, το SummerCamp-generationnext  

προσφέρει ειδική τιμή στα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλινίκης,για τα οποία παρέχουμε 

έκπτωση 10%,με την τιμή να διαμορφώνεται στα 175€ ανά εβδομάδα (από 195€). 

 

http://www.dst.gr/?lang=el
http://www.dst.gr/?lang=el


 
 

 

Οι τιμές περιλαμβάνουν την συμμετοχή στο πρόγραμμα , δεκατιανό 

και  μεσημεριανό γεύμα και μια ημερήσια εκδρομή κάθε εβδομάδα. 

Συμπληρωματικά, θα σας αποστείλουμε ενημερωτικά έντυπα και αφίσες, ενώ παράλληλα η 

ιστοσελίδα μας (www.generationnext.gr) και τα socialmedia (facebook, Instagram) είναι στη 

διάθεσή σας για περεταίρω ενημέρωση.To τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 

6947739149 ,ενώ μπορείτε να μας στείλετε e-mail , στην ηλεκτρονική διεύθυνση, 

info@generationnext.gr. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση και σας ευχαριστούμε 

εκ των προτέρων. 

 

         Με εκτίμηση 

Για την Ομάδα του Generation Next  

      Νικόλαος Μάνος 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

http://www.generationnext.gr/
https://www.facebook.com/Generation-Next-380912796068829/
https://www.instagram.com/summercampgenerationnext/?hl=el
mailto:info@generationnext.gr

