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Σύμφωνα με την παράγραφο 13 του νομοθετικού διατάγματος 196/03
επιτρέπεται η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκο-
πούς που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο GoCreate!English Camp. Ο
οργανισμός Gallery Teachers είναι εξουσιοδοτημένος να παράγει και να
δημοσιεύει σύμφωνα με την παράγραφο 96, του νόμου 633/1941
(Νόμος Προστασίας των δικαιωμάτων περί πνευματικής ιδιοκτησίας)
φωτογραφίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς και διαφημιστική προβολή
των δραστηριοτήτων του.
Επιστροφή διδάκτρων γίνεται μόνο εάν η διαγραφή πραγματοποιηθεί
τουλάχιστον  15 ημέρες πριν από την έναρξη του GoCreate!English
Camp και μόνο αν υπάρχει λόγος βάσιμος και δικαιολογημένος με ια-
τρικό πιστοποιητικό. Εάν η ακύρωση γίνει ενώ το Camp έχει ξεκινήσει,
δεν έχετε κανένα δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.

Ημερομηνία……………   Υπογραφή………………….

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ:

Gallery Teachers Go Create!
English Camp Promotional video 
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Το Gallery Teachers είναι ένας Βρετανικός Οργανισμός
με έδρα του το Harrow (Λονδίνο),ο οποίος έχει δεσμευτεί
στο να εμπνέει και να υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς
και τους μαθητές EFL (Αγγλικά σαν Ξένη Γλώσσα). 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το
GoCreate! English Camp (Ελάτε να δημιουργήσουμε
στην Αγγλική): μια πλήρης εμβάθυνση στην αγγλική
γλώσσα, στην πόλη της Λαμίας. Το κλειδί στη διδακτική
μας προσέγγιση είναι η επικοινωνία: διδάσκουμε όλους
τους μαθητές μας πως να χρησιμοποιούν τη δεύτερη
γλώσσα ως εργαλείο για να αλληλοεπιδρούν με άλλους
ανθρώπους. Υλοποιούμε καινοτόμες μεθοδολογίες αιχ-
μής για να έχουμε σαν αποτέλεσμα  ενδιαφέροντα και
συμμετοχικά μαθήματα τα οποία θα κάνουν την εμπειρία
των μαθητών συναρπαστική αλλά  και τις γλωσσικές δε-
ξιότητες που θα αναπτύξουν μαζί μας αξέχαστες!

«Κάθε μέρα είναι μια ξεχωριστή 
μέρα στο Summer Camp μας!»

προτεινόμενες δραστηριότητες
Χάρη στη συνεργασία μας με το KKCL, Κολέγιο Αγγλικής
Γλώσσας  στο Λονδίνο, το οποίο είναι διαπιστευμένο από
το Βρετανικό Συμβούλιο (British Council), προσφέρουμε
ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από εξειδικευμέ-
νους καθηγητές με μητρική τους γλώσσα την Αγγλική. Πα-
ρέχουμε μαθήματα Αγγλικής γλώσσας για όλα τα
επίπεδα, και τα προσαρμόζουμε ώστε να ταιριάζουν τόσο
στην ηλικία των μαθητών όσο και στο γνωστικό τους γλωσ-
σικό επίπεδο, όπως προσδιορίζεται από το Κοινό Ευρω-
παϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). 

Η δομή του CAMP
Το GoCreate! English Camp είναι οργανωμένο σε  εβδο-
μαδιαία  βάση  από  Δευτέρα έως Παρασκευή και μπο-
ρεί να διαρκέσει από 1 έως 3 εβδομάδες. Κάθε
μαθητής μπορεί να επιλέξει πόσες εβδομάδες θέλει να
συμμετάσχει.

Κάθε τμήμα έχει μέγιστο αριθμό 15 μαθητών. Το πρό-
γραμμα περιλαμβάνει:
• Μια προφορική και γραπτή Κατατακτήρια Εξέταση στην
Αγγλική για να ταξινομήσει τους μαθητές στο       κατάλ-
ληλο γνωστικό επίπεδο.
• 30 ώρες μαθημάτων την εβδομάδα, διδασκόμενα από
εξειδικευμένους καθηγητές που έχουν την Αγγλική σαν
μητρική τους γλώσσα και οι οποίοι έχουν επιλεγεί και εκ-
παιδευτεί από το Gallery Teachers για την ικανότητά τους
να  διεγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών όχι  μέσω των
παραδοσιακών σχολικών βιβλίων, αλλά κυρίως μέσα από
παιχνίδια, μουσική, θέατρο ... 
• Στο τέλος του camp, κάθε μαθητής θα λάβει ένα επί-
σημο πιστοποιητικό που δείχνει ότι συμμετείχε στο πρό-
γραμμα.
• Ένα τελικό project κατά τη διάρκεια του οποίου οι μα-

θητές εφαρμόζουν στην πράξη όσα έμαθαν κατά τη διάρ-
κεια της διδασκαλίας πάντα αλληλοεπιδρώντας με τους
συμμαθητές και τους καθηγητές τους, συνδυάζοντας μά-
θηση με διασκέδαση

ΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ CΑΜΡ:

9.00 - 12.30

12.30 - 14.00

14.00 - 17.00

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ
Χρέωση ανά μαθητή: € 190,00 ανά εβδομάδα 
(συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση). 
Η τιμή δεν περιλαμβάνει γεύματα. 
• Θέσεις περιορισμένες.

Για να εγγραφείτε:
• Παρακαλούμε ελέγξτε την ιστοσελίδα μας
www.galleryteachers.com και προχωρήστε στην εγ-
γραφή με απευθείας σύνδεση από την περιοχή σας.

• Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής και στείλτε την
μέσω e-mail στο:
gallerygreece@gmail.com

Ο οργανισμός Gallery Teachers
τηλ: 6973053386
e-mail: gallerygreece@gmail.com
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