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Καλή Σχολική Χρονιά!

Τεύχος 2

Άλλη µία σχολική χρονιά ξεκινάει, µε όνειρα και
ελ̟ίδες για ε̟ιτυχίες, και ανησυχίες για τη
σωστότερη υ̟οστήριξη των ̟αιδιών µας.
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Από το 1977
… κάνουµε
τη διαφορά!

Το σχολικό έτος
2009-10
1ο τρίµηνο
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Έναρξη
̟ρογράµµατος Pre-junior
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Νοέµβριος: Έναρξη
̟ρογράµµατος BELT
∆εκέµβριος: Ενηµέρωση
γονέων – βαθµολογίες
Χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις
22/12/08: ∆ιακο̟ή
µαθηµάτων



Οι µαθητές του σχολείου µας και οι γονείς τους
γνωρίζουν καλά ̟ως το Κέντρο Αγγλικής
Γλώσσας Ανδριώτη α̟ευθύνεται σε γονείς και
µαθητές ̟ου α̟αιτούν ̟οιότητα και συνέ̟εια
α̟ό το σχολείο τους. Γι΄ αυτό και κάθε χρόνο
δεσµευόµαστε ως ̟ρος:
•
την ̟αροχή υψηλών εκ̟αιδευτικών υ̟ηρεσιών.
•
την εκ̟αίδευση των µαθητών σε στρατηγικές
µάθησης για να λειτουργούν αυτόνοµα και να
είναι ικανοί να αντιµετω̟ίζουν κάθε ̟ερί̟τωση
ε̟ικοινωνίας
•
την ενθάρρυνση της συµµετοχής τους σε οµαδικές
εργασίες και εκδηλώσεις, για την όσο το δυνατόν
ολό̟λευρη ανά̟τυξη και κοινωνικο̟οίησή τους.
την ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων των
•
µαθητών ώστε να οδηγηθούν ε̟ιτυχώς σε
αναγνωρισµένες εξετάσεις γλωσσοµάθειας.

Μέσα α̟ό:
o συχνή ε̟ικοινωνία µε τους γονείς,
o ενηµερώσεις γονέων και µαθητών σχετικά µε
τις εκ̟αιδευτικές εξελίξεις,
o εκ̟αιδευτικές
δραστηριότητες
̟ου
ξεφεύγουν α̟ό τα ̟λαίσια ‘του βιβλίου’,
o συνεργασία µε σχολεία του εξωτερικού,
o οµαδικές εργασίες µαθητών,
o χρήση υ̟ολογιστών για την ενίσχυση και
ανά̟τυξη της γλώσσας
o ενσωµάτωση διαδραστικού ̟ίνακα σε κάθε
µάθηµα
διασφαλίζουµε ̟ως οι δικοί µας µαθητές δε θα
µιλούν µόνο την αγγλική γλώσσα, αλλά θα έχουν
εκτεθεί σε ερεθίσµατα ̟ου ανα̟τύσσουν µια
̟ολύ̟λευρη ̟ροσω̟ικότητα, και θα είναι ̟λέον
̟ολίτες του κόσµου µε εφόδια για µια ζωή.
Καλή ε̟ιτυχία, λοι̟όν, στις ̟ροσ̟άθειες όλων
των µαθητών.

Στέλλα Ανδριώτη

Πατρίτσια Ανδριώτη

Α̟ό το 1977 βρισκόµαστε σε µια διαρκή
αναζήτηση των καλύτερων εκ̟αιδευτικών
̟ρακτικών και ̟λέον µ̟ορούµε µε ̟ε̟οίθηση να
̟ούµε ̟ως το σχολείο µας κάνει τη διαφορά
στην ξενόγλωσση εκ̟αίδευση.

Το σχολείο µας
Το Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Ανδριώτη
ιδρύθηκε το 1977. Τη ∆/ση Σ̟ουδών έχει η κ.
Στέλλα
Ανδριώτη,
̟τυχιούχος
Αγγλικής
Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανε̟ιστηµίου
Θεσσαλονίκης. Η µακρόχρονη εµ̟ειρία της
διασφαλίζει την ε̟ιστηµονική τεκµηρίωση των
̟ρογραµµάτων σ̟ουδών.
Η Πατρίτσια
Ανδριώτη, α̟όφοιτη ̟ανε̟ιστηµιακού και
µετα̟τυχιακού τίτλου ̟ανε̟ιστηµίων Λονδίνου
και Μ̟ρίστολ, µε την ̟ολύ̟λευρη εµ̟ειρία της
στο χώρο της ξενόγλωσσης εκ̟αίδευσης σε
Αγγλία και Ελλάδα, συµβάλει στην ανά̟τυξη και
τον εκσυγχρονισµό του σχολείου.
Στο σχολείο µας διδάσκεται α̟οκλειστικά η
αγγλική γλώσσα γιατί ̟ιστεύουµε ̟ως η
εξειδίκευση είναι εγγύηση ̟οιότητας.
Το Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Ανδριώτη
λειτουργεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, ό̟ου
µέριµνά µας ̟άντα υ̟ήρξε η άνετη φιλοξενία
των µαθητών µας και η εξασφάλιση ενός άρτια
εξο̟λισµένου και ασφαλούς ̟εριβάλλοντος για
τους µικρούς µαθητές µας. Οι χώροι του σχολείου
είναι αναγνωρισµένοι α̟ό το Υ̟. Παιδείας ως
̟ρος τη λειτουργικότητα και ασφάλειά τους, και
λειτουργούν σύµφωνα µε τα διεθνή ̟ρότυ̟α
εκ̟αιδευτικών χώρων.

Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι φωτεινές, άνετες
και ευχάριστες. Α̟ό το 2008 κάθε τάξη έχει το
δικό της ηλεκτρονικό ‘έξυ̟νο’ ̟ίνακα µε τον
ο̟οίο γίνεται κάθε µάθηµα. Παράλληλα,
λειτουργεί ε̟ίσης ένα κέντρο έρευνας και υλικού
(Resource Centre) ό̟ου οι µαθητές µ̟ορούν να
εξασκήσουν ̟εραιτέρω την αγγλική γλώσσα
µέσω υ̟ολογιστών, και οι εκ̟αιδευτικοί
µ̟ορούν να κάνουν έρευνα, να ̟ροετοιµάσουν
ε̟ικουρικό εκ̟αιδευτικό υλικό, να οργανώσουν
οµάδες εργασίας.
Ένας εκ̟αιδευτικός οργανισµός ̟ου είναι
ζωντανός και οφείλει να ανα̟τύσσεται, µεριµνά
για τα µέλη ̟ου τον α̟οτελούν. Οι καθηγητές
µας, ̟έρα α̟ό το γεγονός ότι ̟ληρούν τα
α̟αιτούµενα ̟ροσόντα ̟ου ορίζει το Υ̟.
Παιδείας, ̟αρακολουθούν κάθε χρόνο ηµερίδες
κατάρτισης στη διδακτική µεθοδολογία και
σεµινάρια ̟ου οργανώνονται α̟ό εξωτερικούς
φορείς. Η διεύθυνση και το ̟ροσω̟ικό
καταρτίζεται σε ετήσια βάση.
Α̟ό το 1977 εκατοντάδες µαθητές φοίτησαν στο
Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Ανδριώτη, και όλοι
̟εριγράφουν την εµ̟ειρία τους στις τάξεις µας
ως αξέχαστη …
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Kάθε
χρόνο
το
σχολείο
µας
διοργανώνει, σχεδόν κάθε µήνα,
κά̟οιου είδους εκδήλωση, είτε είναι
ενηµέρωση γονέων, είτε συµµετοχή των
̟αιδιών σε κά̟οια εκδήλωση ή
εργασία. Πολύ συχνά, λοι̟όν, στο
σχολείο µας υ̟άρχει µια αφορµή για
να συναντηθούν οι γονείς µε τους
καθηγητές ή για να ανα̟τύξουν οι

Μάθηµα σε juniors
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µαθητές µας δεξιότητες.
Κορυφαία στιγµή της ̟ερσινής χρονιάς
ήταν το 4ο Ετήσιο Project Fair
(Φεστιβάλ Οµαδικών Εργασιών) ̟ου
̟ραγµατο̟οιήθηκε στο Corfu Holiday
Palace Hotel.
Φέτος θα ακολουθήσουν αντίστοιχες
δραστηριότητες και εκδηλώσεις.

Οκτώβριος 2008 – Απονοµή πιστοποιητικών
γλωσσοµάθειας
Έγινε
η
α̟ονοµή
̟ιστο̟οιητικών
γλωσσοµάθειας
στους
µαθητές
̟ου
συµµετείχαν στις εξετάσεις όλων των

ε̟ι̟έδων τον ̟ροηγούµενο Ιούνιο. Και τότε
το σχολείο µας είχε 100% ε̟ιτυχία.

Νοέµβριος 2008 – Παρουσίαση προγράµµατος
επιπέδων junior & pre-junior

Χριστουγεννιάτικες
δραστηριότητες

Σε µια όµορφη ατµόσφαιρα οι καθηγητές
υ̟οδέχτηκαν γονείς και µαθητές σε µία
̟αρουσίαση του σχολείου µας και της
̟ολύχρονης εµ̟ειρίας µας στη διδασκαλία
ξένων γλωσσών ̟ου εισηγήθηκε η κα
Στέλλα Ανδριώτη. Η κα Ειρήνη Τάντη
̟αρουσίασε ηλεκτρονικά το εκ̟αιδευτικό
υλικό ̟ου χρησιµο̟οιείται στις τάξεις.

Ακολούθησε συζήτηση µε τους γονείς τον
τρό̟ο ̟ου οι ίδιοι µ̟ορούν να βοηθήσουν
στο σ̟ίτι τα ̟αιδιά σε αυτό το σηµαντικό
ξεκίνηµα στην ξένη γλώσσα. Στη συνέχεια
έγινε ̟αρουσίαση των ε̟ικοινωνιακών
δεξιοτήτων των µικρών µαθητών στα
Αγγλικά. Οι µικροί µαθητές µε ̟ερηφάνια
έδειξαν στους γονείς τους όλα όσα είχαν
µάθει έως τότε.

∆εκέµβριος 2008
•

Οι µαθητές ε̟ι̟έδου Β2 (lower) και
C1 (advanced) έδωσαν εξετάσεις για
τα αντίστοιχα ̟ιστο̟οιητικά. Και
̟άλι η ε̟ιτυχία του σχολείου µας
ήταν 100%

•

Τον
ίδιο
µήνα
οι
γονείς
ενηµερώθηκαν για την ̟ρόοδο των
̟αιδιών τους και έλαβαν τη
βαθµολογία τριµήνου.

Το σχολικό έτος
2009-10
2ο τρίµηνο
8/1/10: Έναρξη µαθηµάτων
Ιανουάριος: Έναρξη οµαδικών
εργασιών - projects
Φεβρουάριος: Καρναβαλικές
εκδηλώσεις
Εξετάσεις
εξαµήνου
Ενηµέρωση γονέων –
βαθµολογίες εξαµήνου
Μαίος : Εξετάσεις Cambridge στο
σχολείο µας

Ιούνιος: Τελικές εξετάσεις –
βαθµολογία - ̟ροεγγραφές

•

Πριν
τις
διακο̟ές
των
Χριστουγέννων οι µικροί µαθητές
συναντήθηκαν
σε
µια
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Οι
µικροί µαθητές γιόρτασαν τα
Χριστούγεννα φτιάχνοντας µε τις
δασκάλες τους χριστουγεννιάτικες
κατασκευές, τραγουδώντας αγγλικά
χριστουγεννιάτικα
τραγούδια,
̟αίζοντας ̟αραδοσιακά αγγλικά
̟αιχνίδια και ̟αρακολουθώντας
video στην αγγλική γλώσσα.

Ιανουάριος 2009 – Οµαδικές εργασίες / projects
Ξεκίνησε η ̟ροετοιµασία των µαθητών για
την ̟αραγωγή οµαδικών εργασιών στην

αγγλική γλώσσα σε συνεργασία µε
σχολεία του εξωτερικού.

Εξετάσεις Cambridge Young Learners
Ξεκίνησε η ̟ροετοιµασία των µαθητών µας
για τη συµµετοχή τους στις εξετάσεις

Cambridge Young
Learners
̟ου
διεξάγονται στο σχολείο µας την άνοιξη.
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Συµµετοχή µαθητών µας σε διαγωνισµό
Οι µαθητές των τάξεων a, b, c έλαβαν µέρος
σε διαγωνισµό της ̟ανευρω̟αϊκής εταιρείας
̟ροστασίας ζώων GOF, στέλνοντας εργασίες
τους.

Βραβείο για τη συµµετοχή της στο
διαγωνισµό έλαβε η µαθήτριά µας Νάταλι
Κόλεβα!

Φεβρουάριος 2009 – Εξετάσεις εξαµήνου
Ό̟ως κάθε χρόνο οι εξετάσεις εξαµήνου
όλων των ε̟ί̟εδων διεξήχθησαν την
εβδοµάδα 11/2 έως 15/2.

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

Big Heart Carnival Party
Ο καλόκαρδος γίγαντας Big Heart διάβασε
τα γράµµατα των µαθητών της A & Β
junior, και, στα ̟λαίσια των εκδηλώσεων του
καρναβαλιού,
τους ε̟ισκέφθηκε στο
σχολείο µας σε ένα µεγάλο α̟οκριάτικο
̟άρτι.

Τα ̟αιδιά των τάξεων Pre-Junior – C senior
̟έρασαν το α̟όγευµά τους µε κέφι, χορό,
αγγλικό τραγούδι και κυρίως, γνώρισαν
τον ήρωα του βιβλίο τους και µίλησαν µαζί
του στα Αγγλικά!

Big Heart Carnival Party

Συµµετοχή στο Κυνήγι του Κρυµµένου Θησαυρού
Για δεύτερη χρονιά µαθητές και α̟όφοιτοι
του σχολείου µας συµµετείχαν στο Κυνήγι
του
Κρυµµένου
Θησαυρού
̟ου
διοργανώνει η Κερκυραϊκή Μασκαράτα
στα ̟λαίσια των εκδηλώσεων του
Καρναβαλιού.
Το σχολείο συµµετείχε µε δύο οµάδες: τους
Crazy Clowns (τρελοί κλόουν) και τα
Funny Bunnies (αστεία λαγουδάκια). Τα
µέλη των groups έ̟αιξαν οµαδικά
̟αιχνίδια, έψαξαν για στοιχεία στα
καντούνια
της
̟αλιάς
̟όλης,
χρησιµο̟οίησαν το internet του σχολείου
για να λύσουν τους γρίφους αλλά κυρίως
̟έρασαν ̟ολύ καλά!

Η µεγαλύτερη χαρά ήρθε µε τη βράβευση
του group µας Crazy Clowns ̟ου ήρθε
τρίτο. Οι µαθητές α̟οφάσισαν τα
χρηµατικό βραβείο να διατεθεί για
φιλανθρω̟ικό σκο̟ό, κι έτσι ανακοίνωσαν
̟ως τα χρήµατα θα δοθούν στο Χαµόγελο
του Παιδιού. Παράλληλα το σχολείο
διέθεσε λεξικά της αγγλικής γλώσσας για
τη βιβλιοθήκη του σ̟ιτιού του Χαµόγελου
του Παιδιού.
Οι µαθητές ανανέωσαν το ραντεβού τους
για την ε̟όµενη χρονιά µε διάθεση να
κατακτήσουν την ̟ρώτη θέση!

Παρουσίαση διαδραστικού πίνακα
Οι γονείς των τάξεων Α senior είχαν την
ευκαιρία για µια ̟ρώτη γνώριµα µε το
̟ρωτο̟οριακό
̟ρόγραµµα
̟ου
χρησιµο̟οιούµε µέσω του διαδραστικού
̟ίνακα. Για ̟ρώτη χρονιά το 2008

χρησιµο̟οιήσαµε αυτό το νέο τεχνολογικό
µέσο και τα α̟οτελέσµατα είναι εκ̟ληκτικά.
Έως το τέλος του έτους ενσωµατώθηκαν σε
κάθε αίθουσα, σε κάθε διδακτική ώρα!

Μάρτιος 2008 – ∆ιεξαγωγή εξετάσεων Cambridge
Young Learners στο σχολείο µας
Το Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Ανδριώτη
διοργάνωσε και τις εξετάσεις Cambridge
Young Learners, σε συνεργασία µε το
Βρετανικό Συµβούλιο. Οι µαθητές µας ̟ου
συµµετείχαν στις εξετάσεις είχαν το
̟ρονόµιο να εξεταστούν στους οικείους για
αυτούς χώρους του σχολείου µας, γεγονός
̟ου εξασφάλισε τις καλύτερες συνθήκες για

εκείνους και συνέβαλε στην α̟αλλαγή τους
α̟ό το άγχος και ε̟οµένως στην ε̟ιτυχία
τους!
Οι µαθητές µας, ηλικίας 9-12 ετών είχαν
αναµφισβήτητα µια θετική εµ̟ειρία
εξετάσεων, και ε̟ιβραβεύτηκαν για τις
̟ροσ̟άθειές τους.

Η συµµετοχή µας στο
κυνήγι
του θησαυρού
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Μάιος 2009 – 4ο Φεστιβάλ Οµαδικών Εργασιών
∆ιοργανώθηκε µε ̟ολύ µεγάλη ε̟ιτυχία το 4ο
Ετήσιο Φεστιβάλ Μαθητικών Εργασιών (Annual
Project Fair) του σχολείου µας στο ξενοδοχείο
Corfu Holiday Palace.
H εκδήλωση, ̟ου έχει γίνει ̟ια θεσµός,
̟ροσέλκυσε, ό̟ως κάθε χρόνο, ̟ολύ µεγάλο
αριθµό γονέων και µαθητών οι ο̟οίοι
̟αρακολούθησαν µε ενδιαφέρον τις ̟αρουσιάσεις
των µαθητών και των καθηγητών τους. Στην
εκδήλωση γονείς και µαθητές είχαν την ευκαιρία
να ̟αρακολουθήσουν, ̟έρα α̟ό τις εργασίες των
µαθητών, µία ε̟ίδειξη του διαδραστικού ̟ίνακα

και να εκτιµήσουν την εκ̟αιδευτική του αξία.
«Στην Ευρώ̟η οι έξυ̟νοι ̟ίνακες α̟οτελούν
καθηµερινότητα για τους µαθητές», δήλωσε στην
οµιλία της η καλεσµένη εκ̟αιδευτική
σύµβουλος κα Τουρκοµένη, και συνέχισε,
«∆υστυχώς η Ελλάδα ̟αραµένει ‘̟ίσω’ στην
τεχνολογία. Αξίζουν συγχαρητήρια στο Κέντρο
Αγγλικής Γλώσσας διότι έκανε µια µεγάλη
ε̟ένδυση ̟ροκειµένου οι µαθητές του να
α̟ολαµβάνουν τα οφέλη ̟ου α̟ολαµβάνουν οι
συνοµίληκοί τους στο εξωτερικό.»

Ιούνιος 2008 – Τελικές εξετάσεις
Ό̟ως κάθε χρόνο διεξήχθησαν οι ετήσιες εξετάσεις
όλων των ε̟ί̟εδων, τα α̟οτελέσµατα των ο̟οίων

συζητούνται µε τους γονείς στο τέλος Ιουνίου,
ο̟ότε και καθορίζεται η ̟ορεία του µαθητή
εξατοµικευµένα.

Andrioti School of English
Τηλέφωνο:
26610 25715
Fax:
26610 25715
E-mail:
info@andrioti.gr

Από το 1977
… κάνουµε
τη διαφορά!

Επιτυχίες µαθητών
Με
µεγάλη
χαρά
και
υ̟ερηφάνεια
̟αρουσιάζουµε
τα
α̟οτελέσµατα
των
εξετάσεων γλωσσοµάθειας ̟ου διεξήχθησαν το
∆εκέµβριο και το Μάιο. Συγχαρητήρια σε
όλους τους µαθητές!

Γιώτη Λουΐζα * Γιάννος Βασίλης
Καββαδίας Σ̟ύρος * Κόλλιας Παναγιώτης
Κοτζιάλη Σ̟υριδούλα *Λαο̟όδη Ιωάννα *

Starters

Λευθεριώτη Ελίνα * Μέριανου Σ̟υριδούλα

Αβραµιώτης Αναστάσης * Αυλωνίτη Αλεξάνδρα

Μεχτερίδης Βασίλης * Μ̟άσης Γιώργος

Βλάχος Σ̟ύρος * Γατσιός Νίκος

Μ̟όντης Γιάννης * Ντάγκας Αλέξανδρος

Γραµµένου Κατερίνα * Κοµιανού Έρη

Σουρβίνος Σ̟ύρος * Σουρτζίνου ∆ήµητρα

Κορµαρή Έφη * Κύ̟ριος Σ̟ύρος

Τσιάτη Ιουλία * Χονδρογιάννη Αλίκη

Λιλάι Άγγελος * Μ̟αλή Εύα

Ε̟ί̟εδο Γ1 (advanced):

Μ̟ολέτση ∆άφνη * Πριόβολου Μαριαλένα

Αργυρού Χριστίνα * Ασωνίτη Λάουρα

Πρίφτης Σ̟ύρος * Ρίζος Γιάννης

Βλαστού Μαριλίζα * Γκούσιου Σταυρούλα

Τρύφωνα Ρεναλίζα * Φορτώσης ∆ηµήτρης

Αργυρός ∆ηµήτρης * Γιωτης Σ̟ύρος
Ζιόγκας Γιώργος * Μεταξά Μαρία

www.andrioti.gr

Βαρότσης Χάρης * Βασιλάκης Λεωνίδας

Ε̟ί̟εδα Α1 & Α2: Εξετάσεις Cambridge
Young Learners

Movers

Είµαστε online!

Ε̟ί̟εδο Β2 (lower):

∆άλλα Χριστίνα
Ε̟ί̟εδο Γ2 (proficiency):
Αντωνο̟ούλου Ελένη * Γκούσιου Σταυρούλα
∆άλλα Χριστίνα * Κασίµη Τόνια * Τσικίνας Σταύρος

Σ̟ίνουλα Σοφιάνα * Σ̟υράκος Σταύρος
Flyers
Αργυρού Αγαθή * Γελάτσορα Μαρία

Ευχόµαστε ̟άντα ε̟ιτυχίες σε όλους µας τους
µαθητές!

Κορφιάτης Σ̟ύρος * Μ̟αρλογιάννης Νίκος
Ραφτάκης Άγγελος * Σικελιανού Στυλιάνα
Τάτας Ζαχαρίας
Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Ανδριώτη
Andrioti School of English
Αλκινόου 33
Κέρκυρα 49100

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

