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Άλλη µία σχολική χρονιά ξεκινάει, µε όνειρα και 
ελπίδες για επιτυχίες, και ανησυχίες για τη 
σωστότερη υποστήριξη των παιδιών µας. 

Οι µαθητές του σχολείου µας και οι γονείς τους 
γνωρίζουν καλά πως το Κέντρο Αγγλικής 
Γλώσσας Ανδριώτη απευθύνεται σε γονείς και 
µαθητές που απαιτούν ποιότητα και συνέπεια 
από το σχολείο τους. Γι΄ αυτό και κάθε χρόνο 
δεσµευόµαστε ως προς: 

 την παροχή υψηλών εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 
 την εκπαίδευση των µαθητών σε στρατηγικές 

µάθησης για να λειτουργούν αυτόνοµα και να 
είναι ικανοί να αντιµετωπίζουν κάθε περίπτωση 
επικοινωνίας  

 την ενθάρρυνση της συµµετοχής τους σε οµαδικές 
εργασίες και εκδηλώσεις, για την όσο το δυνατόν 
ολόπλευρη ανάπτυξη και κοινωνικοποίησή τους. 

 την ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων των 
µαθητών ώστε να οδηγηθούν επιτυχώς σε 
αναγνωρισµένες εξετάσεις γλωσσοµάθειας.  

 
Από το 1977 βρισκόµαστε σε µια διαρκή 
αναζήτηση των καλύτερων εκπαιδευτικών 
πρακτικών και πλέον µπορούµε µε πεποίθηση να 
πούµε πως το σχολείο µας κάνει τη διαφορά 
στην ξενόγλωσση εκπαίδευση. 
 

Καλή Σχολική Χρονιά! 

Το σχολείο µας 
Το Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Ανδριώτη 
ιδρύθηκε το 1977. Τη ∆/ση Σπουδών έχει η κ. 
Στέλλα Ανδριώτη, πτυχιούχος Αγγλικής 
Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης. Η µακρόχρονη εµπειρία της 
διασφαλίζει την επιστηµονική τεκµηρίωση των 
προγραµµάτων σπουδών.  Η Πατρίτσια 
Ανδριώτη, απόφοιτη πανεπιστηµιακού και 
µεταπτυχιακού τίτλου πανεπιστηµίων Λονδίνου 
και Μπρίστολ, µε την πολύπλευρη εµπειρία της 
στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης σε 
Αγγλία και Ελλάδα, συµβάλει στην ανάπτυξη και 
τον εκσυγχρονισµό του σχολείου. 

Στο σχολείο µας διδάσκεται αποκλειστικά η 
αγγλική γλώσσα γιατί πιστεύουµε πως η 
εξειδίκευση είναι εγγύηση ποιότητας.  

Το Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Ανδριώτη 
λειτουργεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, όπου 
µέριµνά µας πάντα υπήρξε η άνετη φιλοξενία 
των µαθητών µας και η εξασφάλιση ενός άρτια 
εξοπλισµένου και ασφαλούς περιβάλλοντος για 
τους µικρούς µαθητές µας. Οι χώροι του σχολείου 
είναι αναγνωρισµένοι από το Υπ. Παιδείας ως 
προς τη λειτουργικότητα και ασφάλειά τους, και 
λειτουργούν σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα 
εκπαιδευτικών χώρων.  
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Μέσα από: 
o συχνή επικοινωνία µε τους γονείς, 
o ενηµερώσεις γονέων και µαθητών σχετικά µε 
τις εκπαιδευτικές εξελίξεις, 

o  εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 
ξεφεύγουν από τα πλαίσια ‘του βιβλίου’, 

o συνεργασία µε σχολεία του εξωτερικού, 
o οµαδικές εργασίες µαθητών, 
o χρήση υπολογιστών για την ενίσχυση και 
ανάπτυξη της γλώσσας 

διασφαλίζουµε πως οι δικοί µας µαθητές δε θα 
µιλούν µόνο την αγγλική γλώσσα, αλλά θα έχουν 
εκτεθεί σε ερεθίσµατα που αναπτύσσουν µια 
πολύπλευρη προσωπικότητα, και θα είναι πλέον 
πολίτες του κόσµου µε εφόδια για µια ζωή.  
 
Καλή επιτυχία, λοιπόν, στις προσπάθειες όλων 
των µαθητών.  

Στέλλα Ανδριώτη           Πατρίτσια Ανδριώτη 

Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι φωτεινές, άνετες 
και ευχάριστες, ενώ λειτουργεί επίσης ένα κέντρο 
έρευνας και υλικού (Resource Centre) όπου οι 
µαθητές µπορούν να εξασκήσουν περαιτέρω την 
αγγλική γλώσσα µέσω υπολογιστών, και οι 
εκπαιδευτικοί µπορούν να κάνουν έρευνα, να 
προετοιµάσουν επικουρικό εκπαιδευτικό υλικό, 
να οργανώσουν οµάδες εργασίας.  

Ένας εκπαιδευτικός οργανισµός που είναι 
ζωντανός και οφείλει να αναπτύσσεται, µεριµνά 
για τα µέλη που τον αποτελούν. Οι καθηγητές 
µας, πέρα από το γεγονός ότι πληρούν τα 
απαιτούµενα προσόντα που ορίζει το Υπ. 
Παιδείας, παρακολουθούν κάθε χρόνο ηµερίδες 
κατάρτισης στη διδακτική µεθοδολογία που 
οργανώνει το κέντρο µας µε τους αξιότερους 
επαγγελµατίες εκπαιδευτές, καθώς και σεµινάρια 
που οργανώνονται από εξωτερικούς φορείς. Η 
διεύθυνση και το προσωπικό καταρτίζεται σε 
ετήσια βάση τόσο µέσω προγραµµάτων του 
εξωτερικού όσο και στην Ελλάδα.  

Από το 1977 εκατοντάδες µαθητές φοίτησαν στο 
Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Ανδριώτη, και όλοι 
περιγράφουν την εµπειρία τους στις τάξεις µας 
ως αξέχαστη … 
 
 

Το σχολικό έτος  
2008-2009 

1ο τρίµηνο 
15/9/08: Έναρξη µαθηµάτων 
 
Οκτώβριος: Ενηµέρωση 
junior  
 
Νοέµβριος: Ενηµέρωση για 
τα πιστοποιητικά 
γλωσσοµάθειας 
 
∆εκέµβριος: Ενηµέρωση 
γονέων – βαθµολογίες  
                Χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις 
               22/12/08: ∆ιακοπή 
µαθηµάτων 
 

 
Από το 1977 
… κάνουµε 
τη διαφορά! 

 



        
  A Junior 

 

 
  Pre-Junior

Όπως κάθε χρόνο έτσι και κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2007-2008, 
το Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Ανδριώτη 
οργάνωσε µία σειρά από εκδηλώσεις για 
γονείς και µαθητές. 

Κορυφαία στιγµή της περσινής χρονιάς 

 Εκδηλώσεις σχολικού έτους 2007-2008 

Οι γονείς των µαθητών των προπτυχιακών 
και πτυχιακών επιπέδων συγκεντρώθηκαν 
ώστε να συζητήσουν θέµατα που αφορούν 
την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας. Οι 
µαθητές, και κυρίως οι γονείς ανησυχούν 
για τις εξελίξεις στον εργασιακό τοµέα και 
θέλουν να δώσουν όλα τα απαιτούµενα 
εφόδια στα παιδιά.  
 

 Ποια είναι όµως η αλήθεια για τις 
πιστοποιήσεις γλωσσοµάθειας τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό; 

 Πως επιλέγουµε φορέα εξετάσεων; 
 

Οκτώβριος 2007 – Ενηµέρωση γονέων σχετικά 
µε τα πιστοποιητικά γλωσσοµάθειας 

Νοέµβριος 2007 – Παρουσίαση προγράµµατος 
επιπέδων junior & pre-junior
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ήταν το 3ο ετήσιο Project Fair (Φεστιβάλ 
Οµαδικών Εργασιών) που 
πραγµατοποιήθηκε στο Corfu Palace Hotel. 

Φέτος θα ακολουθήσουν αντίστοιχες 
δραστηριότητες και εκδηλώσεις. 

  

Η κα Πατρίτσια Ανδριώτη παρουσίασε 
συνοπτικά το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο 
γλωσσών που από το 2000 εφαρµόζεται 
πανευρωπαϊκά και µίλησε για τις εξετάσεις 
γλωσσοµάθειας που αναγνωρίζονται από 
τον ΑΣΕΠ καθώς και για τη µελλοντική 
χρήση των πιστοποιητικών στην ενωµένη 
Ευρώπη. Ακολούθησε συζήτηση. 
 
Με το τέλος της οµιλίας είχαµε τη χαρά να 
δώσουµε τα διπλώµατα όλων των 
επιτυχόντων των επιπέδων Α2 (Cambridge 
KET) και B1 (London L2). 
 
 

Andrioti School of English

∆εκέµβριος 2007 – Συνεργασία µαθητών B junior 
µε σχολεία του εξωτερικού

Σε µια όµορφη ατµόσφαιρα οι καθηγητές 
υποδέχτηκαν γονείς και µαθητές σε µία 
παρουσίαση του σχολείου µας και της 
πολύχρονης εµπειρίας µας στη διδασκαλία 
ξένων γλωσσών που εισηγήθηκε η κα 
Στέλλα Ανδριώτη. Η κα Πατρίτσια 
Ανδριώτη παρουσίασε ηλεκτρονικά το 
εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιείται 
στις τάξεις pre-junior και juniors καθώς και  

συζήτησε µε τους γονείς τον τρόπο που οι 
ίδιοι µπορούν να βοηθήσουν στο σπίτι τα 
παιδιά σε αυτό το σηµαντικό ξεκίνηµα 
στην ξένη γλώσσα. Ακολούθησε 
παρουσίαση των επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων των µικρών µαθητών στα 
Αγγλικά που συντόνισαν η κα Ειρήνη 
Τάντη και η κα Ελένη Μακαντάνη. 
 
 

Τα παιδιά της Β Junior έλαβαν µέρος σε 
ένα project µε θέµα Christmas Traditions 
in Greece.  

Η εργασία αυτή εστάλη σε σχολεία του 
εξωτερικού και αντίστοιχα τα παιδιά 
των σχολείων αυτών µας έστειλαν τις 
δικές τους εργασίες. 

Τα παιδιά: 

• έφτιαξαν χριστουγεννιάτικες κάρτες 

• έγραψαν στα αγγλικά µια συνταγή για 
ένα παραδοσιακό ελληνικό γλυκό, 

τους κουραµπιέδες 

• µίλησαν για τις παραδόσεις µας και 
για το λόγο που τους αρέσουν οι 
γιορτές, και τέλος  

• τραγούδησαν τα ελληνικά 
χριστουγεννιάτικα κάλαντα.  

 
Η εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε, για να 
σταλεί στο άλλα σχολεία. Εκδηλώσεις σαν 
κι αυτή ενισχύουν την 
πολυπολιτισµικότητα των παιδιών. 
 
 

Β junior 



 
Οµαδική εργασία µαθητών 

 Α Class 
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Οι µαθητές των ανωτέρων επιπέδων 
συµµετείχαν στις εξετάσεις όλων των 

Εξετάσεις όλων των πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας 
πανεπιστηµίων (Cambridge, Michigan, 
London). 
 

Οι µικροί µαθητές γιόρτασαν τα 
Χριστούγεννα φτιάχνοντας µε τις 
δασκάλες τους χριστουγεννιάτικες 
κατασκευές, τραγουδώντας αγγλικά 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια, παίζοντας 
παραδοσιακά αγγλικά παιχνίδια και 
παρακολουθώντας video στην αγγλική 

Χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες
γλώσσα.  
Οι µεγαλύτεροι µαθητές 
παρακολούθησαν επίκαιρα αυθεντικά 
αµερικάνικα ντοκιµαντέρ που συνδέονταν 
µε τη θεµατολογία του εκπαιδευτικού µας 
προγράµµατος. 
 
 

Ξεκίνησε η προετοιµασία των µαθητών 
για την παραγωγή οµαδικών εργασιών 

Ιανουάριος 2008 – Οµαδικές εργασίες / projects
στην αγγλική γλώσσα σε συνεργασία µε 
σχολεία του εξωτερικού.  
 Εξετάσεις Cambridge Young Learners

Ξεκίνησε η προετοιµασία των µαθητών 
µας για τη συµµετοχή τους στις εξετάσεις 

Cambridge Young Learners που θα 
διεξάγονταν στο σχολείο µας την άνοιξη. 

Φεβρουάριος 2008 – Εξετάσεις εξαµήνου

 
Big Heart Carnival Party 

Όπως κάθε χρόνο οι εξετάσεις εξαµήνου 
των επίπεδων από Β junior διεξήχθησαν 
την εβδοµάδα 11/2 έως 15/2.  

Τα αποτελέσµατα συζητούνται µε τους 
γονείς στη δεύτερη ετήσια συνάντηση το 
Μάρτιο. 
 

Ο καλόκαρδος γίγαντας Big Heart διάβασε 
τα γράµµατα των µαθητών της A & Β 
junior, και την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 
τους επισκέφθηκε στο σχολείο µας σε ένα 
µεγάλο αποκριάτικο πάρτι.  

Τα παιδιά των τάξεων Pre-Junior – C senior 
πέρασαν το απόγευµά τους µε κέφι, χορό, 
αγγλικό τραγούδι και κυρίως, γνώρισαν 
τον ήρωα του βιβλίο τους και µίλησαν µαζί 
του στα Αγγλικά! 
 
 Συµµετοχή στο Κυνήγι του Κρυµµένου Θησαυρού

Μια οµάδα 11 ατόµων συµµετείχε στο 
Αποκριάτικο Κυνήγι του Κρυµµένου 
Θησαυρού που διοργάνωσε η Κερκυραϊκή 
Μασκαράτα, και εκπροσώπησε το σχολείο 
µας. Η οµάδα µας, Crazy Clowns, 

περιπλανήθηκε στους δρόµους της 
Κέρκυρας προσπαθώντας να λύσει 
γρίφους. Έκανε µια πολύ όµορφη 
εµφάνιση, και τερµάτισε 6η από τις 60 
συµµετοχές!  
 Μάρτιος 2008 – Συνέχιση εργασιών / project

Οι µαθητές µας εργάστηκαν για την 
ολοκλήρωση των εργασιών τους σε 
συνεργασία µε πολλά σχολεία του 
εξωτερικού από όλο τον κόσµο! Ενδεικτικά 

συµµετείχαν σχολεία από τις ακόλουθες 
χώρες: Αγγλία, Σκοτία, Ιρλανδία, 
Καναδάς, Η.Π.A. 
 

∆ιεξαγωγή εξετάσεων Cambridge στο σχολείο µας 
Το Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Ανδριώτη 
διοργάνωσε και τις εξετάσεις Cambridge 
Young Learners, σε συνεργασία µε το 
Βρετανικό Συµβούλιο. Οι µαθητές µας που 
συµµετείχαν στις εξετάσεις είχαν το 
προνόµιο να εξεταστούν στους οικείους για 
αυτούς χώρους του σχολείου µας, γεγονός 
που εξασφάλισε τις καλύτερες συνθήκες για 

εκείνους και συνέβαλε στην απαλλαγή τους 
από το άγχος και εποµένως στην επιτυχία 
τους! 
 
Οι µαθητές µας, ηλικίας 9-12 ετών είχαν 
αναµφισβήτητα µια θετική εµπειρία 
εξετάσεων, και επιβραβεύτηκαν για τις 
προσπάθειές τους. 
 
 

 
Big Heart Carnival Party 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Όπως κάθε χρόνο διεξήχθησαν οι ετήσιες εξετάσεις 
όλων των επίπεδων, τα αποτελέσµατα των οποίων 
συζητούνται µε τους γονείς στο τέλος Ιουνίου, 
οπότε και καθορίζεται η πορεία του µαθητή 

Σε µια κατάµεστη αίθουσα, το Κέντρο Αγγλικής 
Γλώσσας Ανδριώτη διοργάνωσε και φέτος  το ετήσιο 
φεστιβάλ οµαδικών µαθητικών εργασιών (project 
fair) στο Corfu Palace Hotel. 
 
Οι µαθητές, ηλικίας 5 έως 16 ετών, εργάστηκαν φέτος 
σε εργασίες που σκοπό είχαν να  αναδείξουν θέµατα 
που τους αφορούν. Κοινό ερέθισµα φέτος αποτέλεσε 
η αγάπη για τη γνώση και τη δηµιουργία. Και φέτος, 
οι παρευρισκόµενοι είχαν την ευκαιρία να δουν 
εργασίες όχι µόνο των Κερκυραίων µαθητών του 
κέντρου Αγγλικής Γλώσσας Ανδριώτη, αλλά και 
µαθητών από ένα µεγάλο αριθµό χωρών, όπως: 

 
Andrioti School of English 

Τηλέφωνο: 
26610 25715 

Fax: 
26610 25715 

E-mail: 
info@andrioti.gr 

 

Είµαστε online! 
www.andrioti.gr 

 

Από το 1977 
… κάνουµε 
τη διαφορά! 

 

Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Ανδριώτη 
Andrioti School of English 

Αλκινόου 33 
Κέρκυρα 49100 

Αγγλία, Σκοτία, Ιρλανδία, Καναδάς, Η.Π.Α, 
Σερβία, Πορτογαλία, Τουρκία  κ.ά. 
 
Κοινό χαρακτηριστικό των εργασιών, η αγγλική 
γλώσσα, ο νεανικός ενθουσιασµός και το 
οµαδικό πνεύµα. 
 
Στα πλαίσια της εκδήλωσης, οι οµάδες των 
µαθητών παρουσίασαν τις εργασίες τους και 
τραγούδησαν ενώ ακολούθησε η βράβευση των 
αριστούχων µαθητών και των µαθητών που 
πέτυχαν στις εξετάσεις και απέκτησαν κάποιο 
πιστοποιητικό.  

 
 
εξατοµικευµένα. 

Παράλληλα οργανώθηκαν τα εντατικά θερινά 
τµήµατα. 

 
 

4      Andrioti School of English    School Newsletter  
 

 

Μάιος 2008 – 3ο Φεστιβάλ Οµαδικών Εργασιών

Ιούνιος 2008 – Τελικές εξετάσεις & Θερινά µαθήµατα 
 

      Επιτυχίες µαθητών 
Με µεγάλη χαρά και υπερηφάνεια 
παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα των 
εξετάσεων γλωσσοµάθειας που διεξήχθησαν το 
∆εκέµβριο και το Μάιο. Συγχαρητήρια σε 
όλους τους µαθητές! 

Επίπεδα Α1 & Α2: Εξετάσεις Cambridge 
Young Learners 

Starters 

Αργυρός ∆ηµήτρης * Βουλγαρίδη Μαρίζα * 
Ζιώγκας Γιώργος * Μεταξά Μαρία  * 
Μπόικος Σωτήρης  *     Παπαδάτος Γιώργος  * 
Σπίνουλα Σοφιάνα   *   Σπυράκος Στάυρος 
Movers 

Αργυρού Αγαθή * Βογιατζή Μαρία * 
Κορφιάτης Σπύρος   *  Μπαρλογιάννης Νικόλας * 
Ραφτάκης Άγγελος * Σικελιανού Στυλιάνα  * 
Τάτας Ζαχαρίας 

Flyers 

Βλάχου Βασιλική * ∆άλλας Χρήστος  * 
Κοµιανός Σπύρος  * Κορακιανίτη Γεωργία * 
Μαρκάτη Όλγα   *  Φορτώση Αλεξάνδρα 

Επίπεδο Β1: Εξετάσεις Edexcel Level 2 
Πανεπιστηµίου του Λονδίνου 

Βαρότσης Χάρης  Β  * Γιώτη Λουΐζα  Β  * 
Γιάννος Βασίλης  Β * Κόλλιας Παναγιώτης  Α * 
Λαοπόδη Ιωάννα * Λευθεριώτη Ελίνα  Β * 
Λιλάι Ηλίας * Λιούκας Πάρης * 
Μέριανου Σπυριδούλα  Β * Μεχτερίδης Βασίλης  Β 

Μπάσης Γιώργος  Β *  Μπόντης Γιάννης Β * 
Ντάγκας Αλέξανδρος * Ντάτσης Στέφανος  * 
Σουρβίνος Σπύρος Β  * Σουρτζίνου ∆ήµητρα  Β * 
Χονδρογιάννη Αλίκη 

Επίπεδο Β2 (lower):  

Εξετάσεις Πανεπιστηµίου Cambridge FCE 

Αργυρού Χριστίνα Β  * Ασωνίτη Λάουρα   Β  * 
Βλαστού Μαριλίζα  * Γκούσιου Σταυρούλα Β  * 
∆άλλα Χριστίνα *  Παπαλίτσας Χρήστος 

Εξετάσεις Πανεπιστηµίου Michigan ECCE 

Βλαστού Μαριλίζα  * Βογιατζής Κώστας  * 
Καραδηµήτρη Ηλιάνα *  Κοντός Χρήστος  * 
Τρύφωνα Μαρία 

Εξετάσεις Edexcel Level 3 Πανεπιστηµίου του 
Λονδίνου 

Βαρότση Νατάσα * Τσιώλης Αλέξανδρος Β 

Επίπεδο Γ1 (advanced): Εξετάσεις 
Πανεπιστηµίου Michigan ALCE 

∆αλλιάνη Ζήνα *  Κόλλια Μαριλένα 

Επίπεδο Γ2 (proficiency): Εξετάσεις 
Πανεπιστηµίου Michigan ECPE 

∆αλιάνη Ζήνα  * ∆ουκάκη Μαρία *  Κασίµη Αγγελική 
*   Κόλλια Μαριλένα 
 

Τηλ./φαξ 26610 25715 
e-mail: info@andrioti.gr 

www.andrioti.gr 


