
Εκμάθηση γαλλικών μέσα από νέες
παιδαγωγικές μεθόδους, με ανάπτυξη
επικοινωνιακών δεξιοτήτων και εγγυημένη
επιτυχία στις εξετάσεις, για τα  μεγαλυτέρα
παιδιά του δημοτικού.

Τα μαθήματα γίνονται από εκπαιδευτικούς
ειδικευμένους στη διδακτική, που
σέβονται τις ανάγκες των παιδιών και τις
προσδοκίες των γονιών για μια
ψυχαγωγική και ταυτόχρονα
αποτελεσματική εκμάθηση.
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ΤΜΗΜΑΤΑ Γ ΙΑ  ΠΑ ΙΔ ΙΑ

Tα παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν, να
γράφουν και να επικοινωνούν στα
γαλλικά. Η διδασκαλία των γαλλικών
γίνεται με ευχάριστο και διαδραστικό
τρόπο.

Παιδιά ηλικίας από 6 έως 9 ετών

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη
γαλλική γλώσσα μέσα από χειροτεχνίες
και παιχνίδια. Εξαιρετική προσέγγιση για
την μύηση του παιδιού σε μια ξένη
γλώσσα μέσα από διασκεδαστικές
δραστηριότητες.

Παιδιά ηλικίας από 3 έως 5 ετών



ΤΜΗΜΑΤΑ Γ ΙΑ  ΕΦΗΒΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡ ΙΑ  Γ ΙΑ  ΠΑ ΙΔ ΙΑ
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Εκμάθηση γαλλικών μέσα από ελκυστικά
μαθήματα, βασισμένα σε επικοινωνιακές
μεθόδους, που ανταποκρίνονται στα
ενδιαφέροντα των εφήβων.
Μέσω μιας πιο τυπικής αλλά ταυτόχρονα
ελκυστικής διδασκαλίας, οι έφηβοι έχουν
την ευκαιρία να μάθουν γαλλικά με σκοπό
την επικοινωνία, στο πλαίσιο του
σύγχρονου γαλλικού πολιτισμού. 
 

Μαθήματα για εφήβους 
από 10 έως 17 ετών

DELF PRIM A1-A2 
DELF A1-A2-B1-B2 
SORBONNE C1-C2

Προετοιμασία των διεθνώς
αναγνωρισμένων διπλωμάτων 

Μάθημα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις
της δοκιμασίας των πανελλαδικών
εξετάσεων,για το ειδικό μάθημα «Γαλλική
Γλώσσα»  με σκοπό την ανανέωση των
γλωσσικών γνώσεων του υποψηφίου και
την εισαγωγή απαραίτητων εννοιών για
την κατανόηση και την παραγωγή
γραπτού λόγου. 
Απευθύνεται σε μαθητές Γ’ Λυκείου που
έχουν επίπεδο Α2. 

Τμήμα προετοιμασίας για το ειδικό
μάθημα των πανελλαδικών εξετάσεων

Αν το παιδί σας έχει έναν συγκεκριμένο
στόχο και επιθυμεί την επίτευξή του σε
μικρό χρονικό διάστημα ή αν έχει ανάγκη
την ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου και
του προγράμματός του, τότε πιθανόν να
του ταιριάζουν τα ιδιαίτερα μαθήματα. 
Στο Γαλλικό Ινστιτούτο δίνουμε αυτή τη
δυνατότητα με καθηγητές που θα
προσαρμόσουν το πρόγραμμα στα μέτρα
του παιδιού. 

Ι Δ ΙΑ Ι ΤΕΡΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε όλα τα
παιδιά, δίγλωσσα ή μη, με σκοπό την
ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης.
Τα παιδιά κινούνται μέσα σε γαλλόφωνο
περιβάλλον και μαθαίνουν τη γλώσσα
βιωματικά και αβίαστα.
Τα εργαστήρια διαρκούν οκτώ
εβδομάδες, 60 λεπτών το καθένα. 

Αποκλειστικά στο Γαλλικό
Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Μια ιδανική εισαγωγή στη μουσικότητα
της γλώσσας μαζί με τους γονείς:
παιχνίδια, παιδικά τραγούδια και
ιστορίες για να εξοικειωθούν με τη
γλώσσα, να αναπτύξουν την
αυτοσυγκέντρωση και τη μνήμη τους
και να κοινωνικοποιηθούν. 
Το εργαστήριο γίνεται με τη συνδρομή
ειδικής παιδαγωγού που έχει ως
μητρική γλώσσα την γαλλική. 

Εργαστήριο για γονέα και μωρό από
17 έως 30 μηνών 

Μέσα από τη χρήση διάφορων υλικών,
μορφών και χρωμάτων με τη βοήθεια
εργαλείων και τεχνικών που
προσαρμόζονται στις δεξιότητες του το
παιδί αναπτύσσει τη φαντασία και τη
δημιουργικότητά του σε ένα γαλλόφωνο
περιβάλλον, ανοίγοντας έτσι τους
γλωσσικούς ορίζοντές του.  

Εργαστήριο καλλιτεχνικής
δημιουργίας 3-4 χρονών

Θεατρικό παιχνίδι, αυτοσχεδιασμός,
παιχνίδια σωματικής έκφρασης με χορό,
ρυθμό και κίνηση, αναπαράσταση
θεατρικών σκηνών και σκηνοθεσία
μικρών παραστάσεων με γαλλική ματιά
και γαλλικό στυλ. 

Εργαστήριο θεατρικής έκφρασης 
6-8 χρονών
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Από 3 εώς 5 ετών €1351 φορά την εβδομάδα για 1 ώρα

30/9/2022         Από εώς 27/1/2023
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Τα τμήματα είναι εξαμηνίαια : 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Από 6 εώς 8 ετών €2701 φορά την εβδομάδα για 2 ώρες 30

Από 8 εώς 9 ετών €3801 φορά την εβδομάδα για 3 ώρες 45

3/2/2022         Από εώς 26/5/2023

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ατομικό

Επικοινωνήστε μαζί μας!
Για το χρονοδιαγράμμα10

Γκρουπ δύο ατόμων 10 €420

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

€300

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Για γονέα και μωρό 9 €90

Καλλιτεχνικής δημιουργίας 
3-4 χρονών

Θεατρικής έκφρασης 
6-8 χρονών

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

9 €90

9 €90

Επικοινωνήστε μαζί μας
Για το χρονοδιαγράμμα

Για το κάθε επιπέδο :
DELF A1, DELF A2, DELF B1,

DELF B2, Sorbonne
€890112

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ

€12012

1 φορά την εβδομάδα από 4 ώρες

2 φορές την εβδομάδα από 2 ώρεςή

Προετοιμασία για τις εξετάσεις 
του Μαΐου 2023 2/5/2023-18/5/2023         

2 φορές την εβδομάδα από 2 ώρες

Προετοιμασία  για την εξέταση στο
ειδικό μάθημα «Γαλλική Γλώσσα»

των πανελλαδικών εξετάσεων
Επικοινωνήστε μαζί μας

1/10/2022-13/5/2023         

4/10/2022-18/5/2023         


