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Summer on the Farm ∙ English track 

ENGLISH Summer on the Farm...the same hands-on experience on our wonderful campus 

but in English! 

All themes and activities run parallel to the regular Summer on the Farm Greek program, e.g, 

planting, cooking, thematic projects, etc. 

Participants will take part in our well-known, environmentally-friendly activities, while 

immersed in English. Our new English track is not for beginners, but for those ready to use 

what they already know and haven't had the chance to use the language in context.  

This summer you won’t need to go far for your child to practice their English skills!   

This program is ideal for: 

•  Children aged 9 and above who know how to communicate in basic English. 

•  Children who have studied English in school or privately, but don't yet feel comfortable 

speaking English. We make immersion funit is all on the tip of their tongues waiting to 

come out! 

If this describes your child, don’t miss out on this great opportunity!   

The Application Process 

Step 1: Complete the application by May 24. 

Step 2: On a designated date, attend our orientation day on campus for our team to meet the 

participants and determine the appropriate group for your child. There, children will be placed 

in small groups to play games or make crafts (all in English).  

Step 3: We will inform all participants about which group we think they would feel most 

comfortable in: English or Greek.  

All children will have fun and make friends, no matter the language they are using! 

Ages 

Children that have completed Grade 3 and higher are eligible for our English-track program. 

Summer Camp Dates & Schedule 

Session I: June 1828, 2019 (also June 22) (2 weeks) 

Session II: July 112, 2019 (2 weeks) 

Session III: August 26Sep 6, 2019 (2 weeks) 

Hours of the camp’s operation are 8:00a.m.  4:00p.m. 

Cost 

The cost of the English Summer on the Farm for each session is 400 euros, including 

transportation and 2 meals. 
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ∙ Αγγλικό Πρόγραμμα 

Αγγλόφωνο «Καλοκαίρι στο αγρόκτημα», η ίδια βιωματική εμπειρία στο υπέροχο αγρόκτημά 

μας, αλλά στα Αγγλικά! 

Όλα τα θέματα και οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται παράλληλα με το ελληνικό 

«Καλοκαίρι στο αγρόκτημα», όπως π.χ. κηπουρική, μαγειρική, θεματικά προγράμματα, κ.τ.λ. 

Οι συμμετέχοντες θα πάρουν μέρος στις γνώριμες, περιβαλλοντικές δραστηριότητές μας, σε 

ένα πλήρως αγγλόφωνο πρόγραμμα. Το πρόγραμμά μας δεν απευθύνεται σε αρχάριους, αλλά 

σε παιδιά που είναι έτοιμα να χρησιμοποιήσουν όσα ήδη γνωρίζουν και δεν είχαν την 

ευκαιρία να εξασκηθούν σε αυτά. 

Αυτό το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να πάτε μακριά για να εξασκήσει το παιδί σας τις 

ικανότητες του στα Αγγλικά!  

Αυτό το πρόγραμμα είναι ιδανικό για: 

• Παιδιά που έχουν ολοκληρώσει τη Γ′ δημοτικού και γνωρίζουν πως να επικοινωνήσουν 

χρησιμοποιώντας βασικά Αγγλικά. 

• Παιδιά τα οποία έχουν διδαχτεί την Αγγλική γλώσσα στο σχολείο ή σε ιδιωτικό φορέα, 

όμως δεν αισθάνονται ακόμη άνετα να μιλήσουν. Εδώ κάνουμε την πρακτική, ψυχαγωγία!  

Αν αυτά χαρακτηρίζουν το παιδί σας, μη χάσετε αυτή την υπέροχη εμπειρία. 

Διαδικασία Αιτήσεων 

Βήμα 1: Συμπληρώστε την αίτηση και στείλτε την στο scamp@afs.edu.gr έως τις 24 Μαΐου. 

Βήμα 2: Σε ημερομηνία που θα προγραμματίσουμε, θα οργανώσουμε συνάντηση των 

στελεχών μας με τα υποψήφια παιδιά για να προσδιορίσουμε την κατάλληλη ομάδα για το 

καθένα. Εκεί, τα παιδιά θα σχηματίσουν μικρές ομάδες για να παίξουν παιχνίδια (όλα στην 

αγγλική γλώσσα). 

Βήμα 3: Θα ενημερώσουμε όλες τις οικογένειες σχετικά με την ομάδα στην οποία νομίζουμε 

πως θα ένιωθαν πιο άνετα τα παιδιά τους: στην αγγλόφωνη ή στην ελληνόφωνη ομάδα. 

Ανεξάρτητα από τη γλώσσα που θα χρησιμοποιούν, όλα τα παιδιά θα ψυχαγωγηθούν και 

θα κάνουν φίλους!  

Ηλικίες 

Τα παιδιά που θα έχουν ολοκληρώσει τη Γ′ Δημοτικού και άνω μπορούν να λάβουν μέρος 

στο αγγλόφωνο τμήμα μας.   

Ημερομηνίες και διάρκεια 

Α′ περίοδος: 18/6/2019 – 28/6/2019  ( &Σαβ.22/6)  (2 εβδομάδες) 

Β′ περίοδος:  01/7/2019 – 12/7/2019  (2 εβδομάδες) 

Γ′ περίοδος:  26/8/2019 – 06/9/2019  (2 εβδομάδες) 

Ενδεικτικό ωράριο λειτουργίας του προγράμματος: 8.00 π.μ – 16.00 μ.μ 

Κόστος αγγλόφωνου προγράμματος: €400 συμπεριλαμβανομένων 2 γευμάτων και 

μεταφοράς 
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