
Βραβευμένοι πλέον με χρυσό βραβείο 
δημιουργικότητας, πρωτοπορούμε με δικές μας 
δραστηριότητες, μόνο για τους μαθητές μας:  

• Clued Upp Game: The ripper. Η ομάδα του 
σχολείου μας θα πάρει μέρος στη λύση μυστηρίου που 
διοργανώνεται στο κέντρο του Ηρακλείου. Μια 
αποστολή μόνο για παρατηρητικούς ντετέκτιβ!  

• 3D Pen: Οι μικρότεροι μαθητές θα δημιουργήσουν τα 
πρώτα γράμματα και λέξεις που θα μάθουν σε 
τρισδιάστατη μορφή. 

• Edutainment ή αλλιώς η παιγνιώδης μάθηση είναι ο 
κανόνας για όλα τα μαθήματά μας.  

• Δραστηριότητες σε εξωτερικό χώρο, αλλά και ώρες 
αφιερωμένες στην αστρονομία και μαγειρική με 
ειδικές γλωσσικές δραστηριότητες έρχονται!  

•  Human Library: Με ιδιαίτερη έμφαση στο βιβλίο 
για μία ακόμη χρονιά, αυτό το event θα ενθουσιάσει! 

Κέντρο Ξένων Γλωσσών 
Μαρκάκη- Μαρκουλάκη 

Λεωφόρος Κνωσού 49 
Ηράκλειο 

Τηλ. 2810 224 779 

Βρείτε μας σε Facebook 
και Instagram ως 
@markakischool 
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• Book clubs ή αλλιώς λέσχες ανάγνωσης μέσα στην 
τάξη ή και διαδικτυακά, με αναγνώσεις αντίστοιχες 
του γλωσσικού επιπέδου κάθε τμήματος.   

• Environmental project: Οι μαθητές μας 
ανυπομονούν και φέτος ήρθε η ώρα. Θα 
συμφωνήσουμε όλοι μαζί ποια οικολογική εργασία είναι 
η πιο χρήσιμη (επιχείρηση καθαρισμού, 
δενδροφύτευση, ανακύκλωση, κτλ.), η οποία αφού 
υλοποιηθεί, θα οδηγήσει σε ενδιαφέρουσες γλωσσικές 
παρουσιάσεις μέσα στην τάξη.   

• Drama Fun: Η διάδραση και το θεατρικό παιχνίδι θα 
συντελέσουν για μία ακόμη χρονιά στην καλύτερη 
εμπέδωση της γνώσης και χρήσης της γλώσσας.  

•  Νέα σειρά από video projects με θέμα την πόλη του 
Ηρακλείου και με στόχο τη συμμετοχή μας σε 
πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. 

• Και με πολλές ακόμη εκπλήξεις! 

Διαβάστε  για τις 
εκπαιδευτικές μεθόδους του 
σχολείου μας και δείτε 
δείγματα δουλειάς μας σε όλα 
τα τμήματα εδώ: 

markoulaki.gr 

Εφαρμόζουμε τακτικές 
εναλλακτικής αξιολόγησης, 
όπου η συμμετοχή των 
μαθητών σε όλα τα 
εκπαιδευτικά events 
χαρακτηρίζεται και συμβάλλει 
θετικά στη διαμόρφωση της 
συνολικής εικόνας κάθε 
μαθητή στα δελτία προόδου.  

Διαβάστε για το δικό μας 
σύστημα αξιολόγησης 
προόδου εδώ: 
https://markoulaki.gr/el/
sistima-aksiologisis  

Απώτερος στόχος μας δεν είναι μόνο η επιτυχία στα 
πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, αλλά και ένα 
ουσιαστικό και (γιατί όχι;) απολαυστικό μάθημα με 
ποικίλα μέσα διδασκαλίας και νέες τεχνολογίες σε 
ένα χαρούμενο μαθησιακό περιβάλλον. 
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