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Άλλη μία σχολική χρονιά ξεκινάει, σε μία περίοδο 
κρίσης και προβληματισμού. Οφείλουμε όμως να 
είμαστε στο πλάι των παιδιών μας, να τα στηρίζουμε 
και να τους προσφέρουμε σταθερότητα.  

Η εκπαίδευση είναι, ίσως, η καλύτερη ‘επένδυση’ για 
το μέλλον των παιδιών μας γι΄ αυτό και στο Κέντρο 
Αγγλικής Γλώσσας Ανδριώτη προσφέρουμε 
προγράμματα σπουδών που εκθέτουν τους μαθητές 
σε πολλά ερεθίσματα που θα τους δώσουν τα 
εφόδια για μια ζωή. 

Φέτος ξεκινάμε νέες πρωτοβουλίες, όπως 

o τη δημιουργία της παιδικής εφημεριδούλας, 
Kids News 

o τη χρήση interactive e-book σε όλα τα
επίπεδα σπουδών 

o τις συναντήσεις/σεμινάρια γονέων με 
ειδικούς   

Παράλληλα συνεχίζουμε  
o συχνή επικοινωνία με τους γονείς 
o ενημερώσεις γονέων και μαθητών σχετικά 

με τις εκπαιδευτικές εξελίξεις 
o εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 

Καλή Σχολική Χρονιά! 
 

Το σχολείο μας 
 
Το Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Ανδριώτη ιδρύθηκε το 
1977 από την κ. Στέλλα Ανδριώτη, πτυχιούχο 
Αγγλικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

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.  

Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι φωτεινές, άνετες και 
ευχάριστες. Από το 2008 κάθε τάξη έχει το δικό της 
ηλεκτρονικό ‘έξυπνο’ πίνακα με τον οποίο γίνεται 
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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 
o ενσωμάτωση διαδραστικού πίνακα σε 

κάθε μάθημα 
 
Τέλος σας ενημερώνουμε πως και φέτος τα δίδακτρά 
μας παραμένουν σταθερά για όλα τα επίπεδα. 

 

Καλή σχολική χρονιά γεμάτη επιτυχίες! 

 

 

 

κάθε μάθημα. Παράλληλα, 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.  

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 και 
σεμινάρια που οργανώνονται από εξωτερικούς 
φορείς. Η διεύθυνση και το προσωπικό καταρτίζεται 
σε ετήσια βάση.  

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  
2011-12 

1ο τρίμηνο 
12/9: Έναρξη µαθηµάτων 
07/10: Έναρξη ρογράµµατος 
Play’n’Learn 
 
Οκτώβριος: 1η συνάντηση 
γονέων  
  
Νοέµβριος: Έναρξη 
ρογράµµατος BELT 
     1η συνάντηση 
γονέων KIDS 
 
∆εκέµβριος: Ενηµέρωση 
γονέων – βαθµολογίες  

2η συνάντηση 
γονέων 
                Χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις 
22/12: ∆ιακοή µαθηµάτων 

 
Από το 1977 
… κάνουµε 
τη διαφορά! 

 



      
   
 
 

      
   
              
              

Κανουμε τη διαφορά ... 

Η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που παρέχουμε, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία μας στην 
προετοιμασία των μαθητών για τη συμμετοχή τους σε έγκυρες και αναγνωρισμένες εξετάσεις,  είναι 
εγγυήσεις επιτυχίας. Με την πληθώρα των πτυχίων που προσφέρονται σήμερα στην αγορά και με την 
κατάλληλη καθοδήγησή μας, οι μαθητές επιλέγουν τις εξετάσεις που θεωρούν καταλληλότερες για το 
επίπεδο των γνώσεών τους και τις δυνατότητες που διαθέτουν. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η 
επιτυχία τους. Τα ποσοστά επιτυχίας μας αγγίζουν το 100%. 
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Στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Ανδριώτη ενδιαφερόμαστε για κάθε μαθητή ξεχωριστά. Τίποτε δεν περνά 
απαρατήρητο και είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με όλους τους γονείς ώστε να τους κρατάμε ενήμερους 
για την επίδοση αλλά και τη συμπεριφορά και γενική εικόνα των παιδιών.  
 

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 Υπουργείο Παιδείας, παρακολουθούν κάθε χρόνο σεμινάρια κατάρτισης στη διδακτική μεθοδολογία
και σεμινάρια που οργανώνονται από εξωτερικούς φορείς. 

  

Το σχολικό έτος  
2011-12 

2ο τρίμηνο 
9/1: Έναρξη µαθηµάτων 
 
Φεβρουάριος: Καρναβαλικές 
εκδηλώσεις 
  Εξετάσεις εξαµήνου 

3η συνάντηση γονέων 
 
Μάρτιος: Ενηµέρωση γονέων – 
βαθµολογίες   
 
Ιούνιος: Τελικές εξετάσεις – 
βαθµολογία  
ροεγγραφές 

Μεγάλα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις γλωσσομάθειας 

Φροντίδα για τον κάθε μαθητή 

Καταρτισμένο προσωπικό 

Στενή συνεργασία με γονείς & μαθητές 

Συνεργαζόμαστε στενά με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας μέσα από: 

συχνές συναντήσεις γονέων 

ενημερώσεις γονέων σχετικά με τις εκπαιδευτικές εξελίξεις  

σεμινάρια για γονείς με ειδικούς 

συζήτηση για τη σωστή παρακολούθηση των παιδιών 

Είμαστε πάντα στη διάθεση κάθε γονέα και μαθητή να συζητήσουμε ό,τι τον απασχολεί. 

 Αυτόνομη μάθηση 

Στόχος μας είναι η ομαλή προσαρμογή του κάθε παιδιού και η δημιουργία αγάπης για την αγγλική 
γλώσσα. Καταβάλλουμε προσπάθεια ώστε οι μαθητές μας να γίνονται αυτόνομοι χωρίς την εξάρτηση των 
γονέων σε ό,τι αφορά το διάβασμα, από τις πρώτες κιόλας τάξεις της φοίτησής τους. Η πρωτοπορακή 
χρήση ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books) από τους μαθητές μας στο σπίτι τους κάνει το διάβασμα και την 
επανάληψη ‘παιχνιδάκι΄! 
 Ηλεκτρονικοί Διαδραστικοί Πίνακες – Interactive Whiteboards 

Από το 2008 όλες μας οι αίθουσες έχουν εξοπλιστεί με τελευταίας τεχνολογίας Ηλεκτρονικούς 
Διαδραστικούς Πίνακες (Interactive Whiteboards). Τα αποτελέσματα υπήρξαν εκπλητικά! Η χρήση της 
τεχνολογίας σε συνδυασμό με τη μεθοδολογία μας: 

o αύξησε το ενδιαφέρον αλλά και τις επιδόσεις όλων των μαθητών μας 
o αύξησε τη συμμετοχή κάθε μαθητή σε κάθε ώρα διδασκαλίας 
o δημιούργησε νέο πλαίσιο συνεργασίας μέσα στην τάξη 
o ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή τους 
o εξοικίωσε τους μαθητές με τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται πλέον στο εξωτερικό και στη 

δημόσια εκπαίδευση, δίνοντας τους πλεονέκτημα έναντι σε μαθητές που διδάσκονται 
‘παραδοσιακά’. 

Computers & Internet 

Η μεθοδολογία μας συμπληρώνεται από μαθήματα στους Υπολογιστές για καλύτερη εμπέδωση, μέσω 
ασκήσεων και εκπαιδευτικών παιxνιδιών. Πρόκειται για μια μοναδική καινοτομία που εκτιμάται 
αφάνταστα από τους μαθητές και από τους γονείς τους και έχει πολύ αποδοτικό αποτέλεσμα. Η 
δυνατότητα να συνδέεται κάθε αίθουσα στο INTERNET, διευκολύνεται η διδασκαλία, αλλά και 
διαφοροποιείται από την κλασσική παρουσίαση μέσω του βιβλίου, οδηγώντας τα παιδιά στον κόσμο του 
διαδικτύου. 
 

Εργασίες (Projects) & Συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού 

Με τη δυνατότητα πρόσβασης στο INTERNET, οι μαθητές μας βρίσκονται στην προνομιακή θέση να 
συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα, διαγωνισμούς, ανταλλαγές και εργασίες, και να επικοινωνούν με 
άλλα παιδιά της ηλικίας τους μέσω e-mail. Ακόμα και οι πολύ μικροί μας μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 
συνδεθούν live με σχολεία του εξωτερικού και να δούν και να μιλήσουν στους εκεί μαθητές. Δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στην αλληλοβοήθεια των μαθητών σε ζευγάρια ή μικρές ομάδες, εμπεδώνονται καλύτερα 
οι γνώσεις και αναπτύσσεται πνεύμα αλληλεγγύης. Παράλληλα εξασκείται η αγγλική γλώσσα.  
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Τα παιδιά των τάξεων Pre-Junior – C senior πέρασαν το απόγευμά τους με κέφι, χορό, αγγλικό 
τραγούδι και διαγωνισμούς. Βραβεύτηκαν οι καλύτερες στολές αλλά και οι καλύτερες ... φωνές αφού 
διοργανώσαμε διαγωνισμό KARAKOKE! 
 Συµµετοχή στο Κυνήγι του Κρυµµένου Θησαυρού 
 Για πέμπτη συνεχή χρονιά μαθητές και απόφοιτοι του Κέντρου Αγγλικής Γλώσσας Ανδριώτη 
συμμετείχαν στο καθιερωμένο πια Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού που διοργανώνει η Κερκυραϊκή 
Μασκαράτα στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Καρναβαλιού. Το παιχνίδι διοργανώθηκε το Σάββατο 
26 Φεβρουαρίου με εκκίνηση την Κοφινέτα και λήξη την Πλατεία Δημαρχείου. 

Το σχολείο συμμετείχε με δύο ομάδες: τους Crazy Clowns (τρελοί κλόουν) και τα Funny Bunnies
(αστεία λαγουδάκια). Τα μέλη των groups έπαιξαν ομαδικά παιχνίδια, έψαξαν για στοιχεία στα 
καντούνια της παλιάς πόλης, χρησιμοποίησαν το internet και τους ηλεκτρονικούς διαδραστικούς 
πίνακες του σχολείου για να λύσουν τους γρίφους, αλλά κυρίως πέρασαν πολύ καλά! 

 Η μεγαλύτερη χαρά ήρθε με τη βράβευση και των δύο μας group! Το group Funny Bunnies κατέλαβε 
την τρίτη θέση. Οι μαθητές αποφάσισαν το χρηματικό βραβείο να διατεθεί και φέτος για 
φιλανθρωπικό σκοπό. Οι Crazy Clowns, οι οποίοι ήρθαν δεύτεροι, αποφάσισαν και διέθεσαν το 
χρηματικό έπαθλο που τους απονεμήθηκε στον πολιτιστικό σύλλογο Κερκυραϊκή Μασκαράτα, 
υποστηρίζοντας έτσι την προσπάθειά τους για την αναβίωση του Κερκυραϊκού Καρναβαλιού και τη 
συνέχιση του θεσμού του Κυνηγιού. 

Παρουσίαση διαδραστικού πίνακα & i-e book 
 Οι γονείς είχαν την ευκαιρία για μια πρώτη γνωριμία με το πρωτοποριακό πρόγραμμα που 
χρησιμοποιούμε μέσω του διαδραστικού πίνακα. Για πρώτη χρονιά το 2008 χρησιμοποιήσαμε αυτό το 
νέο τεχνολογικό μέσο και τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά. Έως το τέλος του έτους ενσωματώθηκαν 
σε κάθε αίθουσα, σε κάθε διδακτική ώρα! 

Επιπλέον οι μαθητές δουλεύουν αυτόνομα στο σπίτι με τη χρήση διαδραστικού ηλεκτρονικού 
βιβλίου. Μία καινοτομία της οποίας τα αποτελέσματα υπήρξαν εξαιρετικά! 

 Συζήτηση – Οµιλία για γονείς 
 Είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε την κα Γ. Λιαράκου, οικογενειακή σύμβουλο με βάση τη 
Θεσσαλονίκη, σε μια πολύ όμορφη συζήτηση με τους γονείς του σχολείου μας. Θέμα της συζήτησης 
ήταν η αποτελεσματικότερη διαχείρηση του χρόνου των παιδιών και η σωστή αντιμετώπιση 
προβληματών που προκύπτουν την ‘ώρα του διαβάσματος’ στο σπίτι.  
 
Όλοι όσοι συμμετείχαν έμειναν ενθουσιασμένοι από αυτή την πρωτοβουλία μας και μας ζήτησαν 
να γίνονται περισσότερες τέτοιες συναντήσεις. Το σχολείο μας βρίσκεται πάντα πλαί στους γονείς 
και τις ανάγκες της οικογένειας και διοργανώνει και φέτος 3 συναντήσεις γονέων σε θέματα που 
συχνά μας προβληματίζουν! 
 
 

 

 
Οι µαθητές από το Λονδίνο κρατούν τα 

γράµµατα των δικών µας µαθητών! 

 

 

 

 

 

Οι συµµετοχές µας στο κυνήγι του θησαυρού 
 

 

 

 

Carnival Party 
 

Συµµετοχή µαθητών µας σε διαγωνισµό 
 Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι μαθητές των τάξεων B junior, A, B και C συμμετείχαν με 
εργασίες τους στον πανελλήνιο διαγωνισμό που διοργανώνει κάθε χρόνο η εταιρεία προστασίας 
ζώων GAWF. 

Κάθε χρόνο το σχολείο μας διοργανώνει μια σειρά από εκδηλώσεις για τους μαθητές μας και 
τους γονείς τους. Πιστεύουμε πως το σχολείο λειτουργεί καλύτερα όταν αποτελεί και μέρος της 
κοινωνικής ζωής των μαθητών μας. Η συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή των παιδιών τους, 
δε, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ σχολείου-μαθητή. 

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση - σύνδεση µε  
σχολείο στο Λονδίνο 
Οι μικροί μας μαθητές (ετών 5-9) είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν Χριστουγεννιάτικες κάρτες με 
μαθητές δημοτικού σχολείου στο Λονδίνο. Το πιο σημαντικό όμως για όλους μας ήταν η 
διαδικτυακή συνάντηση των μαθητών την ώρα του μαθήματός τους!  
 
Μέσω διαδικτύου τα παιδιά συνομίλησαν, τραγούδησαν παραδοσιακά κάλαντα των δύο χωρών  
μίλησαν για τα έθιμα των Χριστουγέννων και αντάλλαξαν ευχές! 
 
Αποκριάτικο πάρτυ 
 



 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία Ανοιχτή Ημέρα Ενημέρωσης (Open Day) για τα 
προγράμματα σπουδών Play’n’Learn και Kids (για παιδιά 4-6 ετών και 7-9 ετών αντίστοιχα). Οι γονείς που 
παρευρέθηκαν ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες του σχολείου μας καθώς και για τη φιλοσοφία και τα ειδικά 
προγράμματα που λειτουργούμε για παιδιά νηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας. 

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης οι μικροί μας φίλοι συμμετείχαν σε δημιουργικό εργαστήρι στην αγγλική γλώσσα 
και εξέπληξαν  τους γονείς τους με το πόσα είχαν καταφέρει σε μία μόλις ώρα! 

Το σχολείο μας συμμετείχε με ομάδα μαθητών του δημοτικού σχολείου στο 6ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου που 
διοργάνωσε ο σύλλογος ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών PALSO Κέρκυρας. Οι φοβεροί μας παίκτες κατάφεραν 
να περάσουν στη δεύτερη φάση των αγώνων. Αξίζει σε αυτούς και τον προπονητή τους, κο Δημάκο, ένα μεγάλο 
ΜΠΡΑΒΟ για την προσπάθεια και τον ενθουσιασμό τους! 

Είµαστε online! 
www.andrioti.gr 

 

Από το 1977 
… κάνουµε 
τη διαφορά! 

 

Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Ανδριώτη 
Andrioti School of English 

Αλκινόου 33 
Κέρκυρα 49100 
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6ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου 
 

Open Day - Ανοικτή Ηµέρα Ενηµέρωσης 
 

 Επιτυχίες µαθητών 
 

Με µεγάλη χαρά και υ�ερηφάνεια 
�αρουσιάζουµε τα α�οτελέσµατα των 
εξετάσεων γλωσσοµάθειας �ου διεξήχθησαν το 
∆εκέµβριο και το Μάιο. Συγχαρητήρια σε 
όλους τους µαθητές! 

Ε�ί�εδα Α1 & Α2: Εξετάσεις Cambridge 
Young Learners 

Ανδριώτης Αναστάσιος * Ζαβιτσιάνος Νικόλαος 

Κατέχης Χριστόφορος  * Μέξας Θεοδόσης 

Συράκου Κωνσταντίνα  * Ψάιλας Θεόδωρος  

 
Ε�ί�εδο A2:  

Cambridge KET 

Lilaj Angelo * Κορφιάτης Σύρος 

Ε�ί�εδο B1:  

PTE General Level 2 

Γιώτης Σύρος *  Κόλεβα Νάταλι 

Ραράκου Αλεξάνδρα * Ραφτάκης Άγγελος 

Ρίκα Τιτσιάνα 

Cambridge PET 
Αργυρού Αγαθή * Σίνουλα Σοφιάνα 
Συράκος Στάυρος * Τάτας Ζαχαρίας 
 

 

 

 

Ε�ί�εδο Β2 (lower):  

Dede Jay (A) *Lilaj Ilia (B) 

Βογιατζή Μαρία * ∆άλλας Χρήστος 

Καρύδη Τατιάνα *  Κατέχη Σοφία 

Κοµιανός Σύρος (Β) *  Ρίκα Μελίνα 

Τσουκάλας Σύρος (Β) *  Φορτώση Αλεξάνδρα 

 

Ε�ί�εδο Γ1 (advanced):  

Βαρότσης Χάρης  *  ∆ράκου Φρειδερίκη  

Καντερές Χρύσανθος   *   Προσαλέντης ∆αµιανός (Β) 

Στέρτσου Βασιλική   *  Σουρτζίνου ∆ήµητρα 

 

Ε�ί�εδο Γ2 (proficiency):  

∆ουκάκης Κώστας   *   Κόλλιας Παναγιώτης (Β) 

Προσαλέντης ∆αµιανός    *   Τσιάτη Ιουλία 

 
 

Ευχόµαστε άντα ειτυχές σε όλους µας τους 
µαθητές! 

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

www.andrioti.gr 
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http://www.andrioti.gr/

