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Εθπαηδεπηηθή Εθδξνκή ζηελ Αγγιία - Καινθαίξη 2019 

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 
  

 

Φεβξνπάξηνο 2019 

 

Αγαπεηνί Γνλείο,  

Όπσο θαιά γλσξίδεηε, ην ζρνιείν καο δίλεη έκθαζε ζηε βησκαηηθή εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο 

γιώζζαο. Γηα ην ιόγν απηό, κεηαμύ άιισλ δξάζεσλ, δηνξγαλώλνπκε ζε ζπλεξγαζία κε ην 

The Study Rooms, εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηελ Αγγιία - κηα εθδξνκή πνπ απνηειεί 

κνλαδηθή εκπεηξία δωήο γηα ηα παηδηά!  

Με ηελ επηζηνιή απηή ζα ζέιακε λα ζαο δώζνπκε κεξηθέο γεληθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

απαληνύλ ζηηο αξρηθέο απνξίεο ζαο.  

 

Σθνπόο 

Τα εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα είλαη πνιύ δεκνθηιή πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεύνπλ ζηε 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ εκπεηξηώλ αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλή εμάζθεζε ηεο Αγγιηθήο  

γιώζζαο. Τν ηαμίδη ζε κηα άιιε ρώξα θαη ε ζπκβίσζε κε άηνκα δηαθνξεηηθήο εζληθόηεηαο, 

ζξεζθείαο, πνιηηηζκνύ θαη λννηξνπίαο εθνδηάδνπλ ηα παηδηά κε πιεξνθνξίεο θαη εκπεηξίεο 

πνπ ζπάληα ζα κπνξνύζαλ λα απνθηήζνπλ ζηε δηθή ηνπο ρώξα. Σε απηό βνεζάεη πνιύ ην 

γεγνλόο όηη ηα παηδηά κέλνπλ ζε εζηίεο Παλεπηζηεκίσλ/ θνιεγίσλ κε ζπλνκήιηθνπο από 

δεθάδεο άιιεο ρώξεο, δηδάζθνληαη θαη ρξεζηκνπνηνύλ θαζεκεξηλά ηελ Αγγιηθή γιώζζα, 

ζπκκεηέρνπλ ζε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα θαη επηζθέπηνληαη ρώξνπο πνιηηηζηηθνύ θαη 

ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο. Αθόκε, ζπκβάιιεη ζηελ σξίκαλζε ησλ παηδηώλ αιιά θαη ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο ππεπζπλόηεηαο θαη άιισλ δεμηνηήησλ ρξήζηκσλ γηα ηελ 

εμέιημε ησλ παηδηώλ. Καη όια απηά βέβαηα ππό ηελ επίβιεςε ησλ ππεύζπλσλ ζπλνδώλ. 

  

Μαζήκαηα  

Σηα πξνγξάκκαηα απηά δελ έρεη ζεκαζία αλ θαη πόζν θαιά γλσξίδεη έλα παηδί κηα μέλε 

γιώζζα. Υπάξρνπλ ηκήκαηα γηα όια ηα επίπεδα, από αξράξηνπο έσο πνιύ 

πξνρσξεκέλνπο, ζηα νπνία νη καζεηέο εληάζζνληαη αθνύ ιάβνπλ έλα θαηαηαθηήξην ηεζη. 

Τα καζήκαηα είλαη θαζεκεξηλά θαη κε ηελ νινθιήξσζή ηνπο, νη ζπκκεηέρνληεο ιακβάλνπλ 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. Επεηδή ε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιώζζαο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα, εζηηάδεη θπξίσο ζηε βειηίσζε ηνπ 

πξνθνξηθνύ ιόγνπ (θαηαλόεζε, επεμεξγαζία λνεκάησλ, νκηιία).  

  

Δηδαθηηθό πξνζωπηθό  

Οη θαζεγεηέο ζηα πξνγξάκκαηα απηά είλαη απόθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ θαη έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη επηηπρώο εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ζε αιινδαπνύο 

ζπνπδαζηέο/ζηξηεο.  

  

Δηακνλή 

Γηα ηα παηδηά ε δηακνλή ζε εζηίεο ζα ιέγακε όηη είλαη εμπειρία ζωής. Τνπο δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα λα δήζνπλ, λα δηαζθεδάζνπλ, λα κνηξαζηνύλ θαζεκεξηλέο ζηηγκέο κε 

ζπλνκήιηθνπο από δηάθνξεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ, λα εμαζθήζνπλ ηε γιώζζα, λα γλσξίζνπλ 

θαη λα αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δηαθνξεηηθνύο πνιηηηζκνύο θαη λννηξνπίεο θαη 

ηέινο, λα θάλνπλ θηιίεο πνπ ζα θξαηήζνπλ κηα δσή. Όια ηα θηήξηα είλαη ζπγθεληξσκέλα 

ζηνλ ίδην ρώξν (εζηίεο, εζηηαηόξηα, αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξηα, αζιεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θ.α.) θαη παξέρνπλ αζθάιεηα θαη άλεζε ζηε κεηαθίλεζε ησλ καζεηώλ.  

  

 

 

http://www.thestudyrooms.gr/
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Ψπραγωγηθό πξόγξακκα  

Τν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη ςπραγσγηθέο εθδειώζεηο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο έηζη 

ώζηε λα θαιύπηεηαη ν ειεύζεξνο ρξόλνο όζν γίλεηαη πην δεκηνπξγηθά. Δηνξγαλώλνληαη 

εθδξνκέο θαη πεξηεγήζεηο ζε κέξε εθπαηδεπηηθνύ, ηζηνξηθνύ, θαη θαιιηηερληθνύ 

ελδηαθέξνληνο. Τα παηδηά ζα επηζθεθζνύλ ζεκαληηθέο πόιεηο ηεο ρώξαο, κνπζεία, 

πηλαθνζήθεο, ζέαηξα, αμηνζέαηα θ.α. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε, επίζεο, όηη όια ηα θέληξα 

(Παλεπηζηήκηα θαη θνιέγηα) δηαζέηνπλ αζιεηηθέο  εγθαηαζηάζεηο.  

 

Κόζηνο θαη άιιεο δαπάλεο  

Τν θόζηνο ζπκκεηνρήο θαιύπηεη όια ηα έμνδα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ζην 

εθπαηδεπηηθό ηαμίδη. Όπσο ζε όια ηα ηαμίδηα ε έγθαηξε θξάηεζε ζέζεο επεξεάδεη ζεηηθά ην 

θόζηνο κεηαθίλεζεο. Υπάξρνπλ, ελδερνκέλσο, θαη θάπνηα πξνζσπηθά έμνδα, (ςώληα, κηθξά 

γεύκαηα θιπ) πνπ ίζσο πξνθύςνπλ. Σηελ πεξίπησζε απηή εζείο (νη γνλείο) απνθαζίδεηε ην 

πνζό πνπ ζα δηαζέζεηε ζηα παηδηά ζαο. 

  

Πνηόηεηα πξνγξάκκαηνο 

Τν ζρνιείν καο ζπλεξγάδεηαη κε ην The Study Rooms, έλαλ ζύγρξνλν εθπαηδεπηηθό 

νξγαληζκό κε κεγάιε εκπεηξία ζηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε πιήζνπο εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ. Τα ζπλεξγαδόκελα Παλεπηζηήκηα/ θνιέγηα είλαη κέιε ηνπ Quality English 

θαη πηζηνπνηεκέλα από ην British Council. Τέινο, ζπλνδνί ησλ παηδηώλ ζα νξηζηνύλ από ην 

ζρνιείν καο ώζηε λα δηαζθαιίζνπκε θαη πξνζσπηθά όηη ην ηαμίδη απηό ζα είλαη πξάγκαηη ε 

θαιύηεξε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ησλ παηδηώλ ζαο! 

 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε ζηε γξακκαηεία ηνπ ζρνιείνπ καο. 

 

Ηκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ζπκκεηνρώλ: _______ 

 

Φηιηθά, 


