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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 25 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: 16/6/2020 – 26/6/2020 (και Σαβ. 20/6) (2 εβδομάδες)
Β′ περίοδος: 29/6/2020 – 10/7/2020 (2 εβδομάδες)
Γ′ περίοδος: 24/8/2020 – 04/9/2020 (2 εβδομάδες)
Ενδεικτικό ωράριο λειτουργίας του προγράμματος: 8.00 π.μ – 16.00 μ.μ
Κόστος αγγλόφωνου προγράμματος: €410 συμπεριλαμβανομένων 2 γευμάτων και μεταφοράς
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