
Δήλωση Συμμετοχής CLIL
Μαθήματα Επιλογής στους Ομίλους μας

Μαρούσι, 18 Ιανουαρίου 2023
Όμιλοι Β’ τριμήνου 2022 – 2023

Στους Ομίλους μας χρησιμοποιούμε τα Αγγλικά σαν μητρική γλώσσα για:

να διδάξουμε 

ιστορία

να παίξουμε 

θέατρο

να δούμε

ταινίες

να κάνουμε 

αντιλογίες

History Club Theatre Club Cinema Club Debate Club

Μαθαίνουμε Αγγλικά και μέσα από άλλα γνωστικά αντικείμενα. Αυτή η διαθεματική μέθοδος ονομάζεται

CLIL (Content and Language Integrated Learning). Η χρήση του CLIL  είναι ό,τι πιο σύγχρονο στην

εκμάθηση ξένων γλωσσών. Η βασική της αρχή είναι ότι η γλώσσα μαθαίνεται μόνο όταν τη χρησιμοποιεί

κανείς ως μέσο για να μεταφέρει σημαντικές πληροφορίες. Ακριβώς ότι κάνουμε με τη μητρική μας

γλώσσα. Στους ομίλους μας εφαρμόζουμε ακριβώς αυτή την αρχή.

- Σε σύντομους σεμιναριακούς κύκλους διδάσκουμε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα κάθε τρίμηνο

- Τα μαθήματα είναι προαιρετικά και προσφέρονται δωρεάν

- Το θέατρο προσφέρεται με φυσική παρουσία

- Τα υπόλοιπα μαθήματα προσφέρονται τόσο με φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακά

- Τα τμήματα αποτελούνται από 6 έως 10 μαθητές

Ενθαρρύνουμε όλους τους μαθητές μας να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για μία ακόμα δημιουργική 

εμπειρία με τα Αγγλικά.

Δήλωση Συμμετοχής στους Ομίλους (CLIL)
B’ τρίμηνο 2022 - 2023

O/H μαθ………..  …………………………… ………………………..………….....  του
τμήματος .……………. (στα Αγγλικά) επιθυμεί να  παρακολουθήσει τους Ομίλους και
συγκεκριμένα το  ……………… club  κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022 – 2023.

Ημερομηνία: …….. /10 / 2022
Υπογραφή κηδεμόνα  

Παρακαλούμε να δοθεί στη γραμματεία έως τo Σάββατο  4 Φεβρουαρίου 2023

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 



Δήλωση Συμμετοχής CLIL
Μαθήματα Επιλογής στους Ομίλους μας

Όμιλοι Β’ τριμήνου 2022 – 2023

Μάθημα Επιλογής Εισηγητής Ωράριο - διάρκεια Έναρξη Όριο

(Easy) for Beginners & Elementary

1
Theatre club (i)

κάνουμε 8 πρόβες για
σκετσάκια – η 8η είναι η

παράσταση

Κ. Έλενα
Κ. Άννα

για οκτώ (8) 
Σάββατα 1:00-2:00μμ

Έναρξη
Σάββατο 11/2

 Όριο
10 μαθητές
στο θεατράκι

(Intermediate) for A1 - A2

2
Theatre club (ii)

 κάνουμε 8 πρόβες για
ένα απλό θεατρικό – η
8η είναι η παράσταση

Κ. Έλενα
Κ. Άννα

για οκτώ (8) 
Σάββατα 2:00-3:00μμ

Έναρξη
Σάββατο 11/2

Όριο
10 μαθητές
στο θεατράκι

(more Advanced) for A1 - C1

3 

Debate club (ΙΙ)
 αναλύουμε ένα επίκαιρο
θέμα – χωριζόμαστε σε

δύο ομάδες και
αντιπαραβάλουμε

επιχειρήματα 

Κ. Αντώνης
για οκτώ (8)

Τετάρτες 6:45-7:45μμ
Έναρξη

Τετάρτη 8/2

Όριο
8 μαθητές

Με φυσική
παρουσία 

ή/ και
διαδικτυακά

4
History club (ΙΙ)

μαθαίνουμε την ιστορία
της Βρετανίας από τη

Βασίλισσα Ελισάβετ Α’
έως τον Πρώτο

Παγκόσμιο Πόλεμο

Κ. Νίκος για οκτώ (8)
Τετάρτες 5:45-6:30μμ

Έναρξη
Τετάρτη 8/2

Όριο
8 μαθητές

Με φυσική
παρουσία

 ή/και
διαδικτυακά

5 Cinema club 
βλέπουμε και

αναλύουμε μία ταινία –
στο τέλος κάνουμε ένα

‘review’

Κ. Αντώνης
για οκτώ (8)

Σάββατα 3:45-4:45μμ
Έναρξη

Σάββατο 11/2

Όριο
10 μαθητές
στο θεατράκι

Με φυσική
παρουσία 

(κατά προτίμηση)

Join our Clubs - Join our Culture!


