
Επειδή πιστεύουμε πως όλα τα παι-

διά έχουν δικαίωμα στη μόρφωση 

και την υγεία, όλοι οι μαθητές μας 

απολαμβάνουν ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΦΑΛΙ-

ΣΗ με την εγγύηση της Εθνικής 

Ασφαλιστικής. 

 

Υπενθυμίζουμε, τέλος, πως τα 

προγράμματα σπουδών μας είναι 

προσεκτικά κοστολογημένα και 

φέτος, διατηρώντας πάντα την ποι-

ότητα των υπηρεσιών μας.  

 

Καλή σχολική χρονιά! 

 

Πατρίτσια Ανδριώτη 
 

 

 

 

Αγαπητοί φίλοι, 

Από το 1977 εφαρμόζουμε τις κα-

λύτερες εκπαιδευτικές πρακτικές 

και πλέον μπορούμε με πεποίθηση 

να πούμε πως το σχολείο μας κά-

νει τη διαφορά στην ξενόγλωσ-

ση εκπαίδευση. Δεν είναι τυχαίο 

εξάλλου πως έχουμε κάθε χρόνο 

υψηλότατα ποσοστά επιτυχίας 

σε όλες τις εξετάσεις γλωσσο-

μάθειας όλων των επιπέδων! 

 

Η εκπαίδευση παραμένει η καλύτε-

ρη ‘επένδυση’ για το μέλλον των 

παιδιών μας γι’ αυτό και στο Κέν-

τρο Αγγλικής Γλώσσας Ανδριώ-

τη προφέρουμε προγράμματα σπο-

υδών που εκθέτουν τους μαθητές 

σε πολλά ερεθίσματα που τους 

δίνουν τα εφόδια για μια ζωή! 

Η διετία 2013-2015 έχει το γενικό-

τερο θέμα Teaching Excellence 

& Educational Innovation και 

είναι αφιερωμένη στη χρήση της 

τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Οι 

εκπαιδευτικοί μας θα έχουν την 

χαρά και την πρόκληση να χρησι-

μοποιήσουν καινοτόμα τεχνολογικά 

μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Για να σημάνουμε την έναρξη αυ-

τής της περιόδου, θα δωρίσουμε 

και φέτος σε έναν τυχερό μαθητή 

μας ένα tablet, με κλήρωση που 

θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου. 

 

Μόλις ολοκληρώθηκε, επίσης, με-

γάλη ανακαίνιση στον χώρο μας, 

διασφαλίζοντας ένα μοντέρνο και 

ασφαλές περιβάλλον για τους μα-

θητές μας.  

Το Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας 

Ανδριώτη ιδρύθηκε το 1977. Το 

2011 τη διεύθυνση ανέλαβε η κα 

Πατρίτσια Ανδριώτη, κάτοχος 

πτυχίου Β.Α. και μεταπτυχιακού 

στην εκπαίδευση Μ.Εd. από τα 

πανεπιστήμια του Λονδίνου και του 

Μπρίστολ στη Μεγάλη Βρετανία. 

Με την πολύπλευρη εμπειρία της 

στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαί-

δευσης τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στην Αγγλία σχεδιάζει καινοτόμα 

προγράμματα σπουδών. Στο σχο-

λείο μας διδάσκεται αποκλειστικά η 

αγγλική και η ελληνική γλώσσα 

(ως ξένη) γιατί πιστεύουμε πως η 

εξειδίκευση είναι εγγύηση ποι-

ότητας. 

 

Λειτουργούμε σε ιδιόκτητες εγκα-

ταστάσεις, όπου μεριμνούμε για 

την άνετη φιλοξενία των μαθητών 

μας και την εξασφάλιση ενός άρτια 

εξοπλισμένου και ασφαλούς περι-

βάλλοντος. Το σχολείο μας είναι 

από τα ελάχιστα που πληρούν τις 

νέες προδιαγραφές για Κέντρα 

Ξ έ ν ω ν  Γ λ ω σ σ ώ ν  ( ν ό μ ο ς 

4093/2012) ως προς τη λειτουργι-

κότητα και ασφάλειά τους, και 

λειτουργούν σύμφωνα με διεθνή 

πρότυπα εκπαιδευτικών χώρων.  

 

Οι αίθουσες διδασ-

καλίας είναι φωτει-

νές και άνετες. Η 

νέα τεχνολογία 

έχει ενσωματωθεί 

ενεργά στην εκπαι-

δευτική διαδικασία 

ήδη από την δεκα-

ετία του 1990, ενώ από το 2008 

κάθε αίθουσα έχει το δικό της 

έξυπνο ηλεκτρονικό πίνακα με 

τον οποίο γίνεται κάθε μάθημα. 

Λειτουργεί, επίσης, κέντρο 

έρευνας και υλικού (Resource 

Centre) όπου οι μαθητές μπορούν 

να εξασκήσουν 

περαιτέρω την 

αγγλική γλώσσα 

μέσω Η/Υ, και οι 

εκπαιδευτικοί μπο-

ρούν να κάνουν 

έρευνα, να προε-

τοιμάσουν επιπλέον εκπαιδευτικό 

υλικό, να οργανώσουν ομάδες ερ-

γασίας, κτλ. 

 

Οι καθηγητές, πληρούν τα απαιτού-

μενα προσόντα που ορίζει ο Εθνικός 

Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόν-

των (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), και παρακολου-

θούν κάθε χρόνο σεμινάρια που 

οργανώνονται από εξωτερικούς 

φορείς. 

 

Από το 1977 χιλιάδες μαθητές φοί-

τησαν στο Κέντρο Αγγλικής 

Γλώσσας Ανδριώτη, και όλοι πε-

ριγράφουν την εμπειρία τους ως 

αξέχαστη ... 
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Το σχολείο μας 



Γιατί να επιλέξω  το 

Κέντρο Αγγλικής 

Γλώσσας Ανδριώτη; 

1. Μεγάλα Ποσοστά Επι-

τυχίας    Η υψηλή ποιότη-

τα υπηρεσιών που παρέχο-

υμε, σε συνδυασμό με την 

πολυετή μας εμπειρία στην 

προετοιμασία των μαθητών 

αποτελούν εγγύηση επιτυ-

χίας. Με την κατάλληλη 

καθοδήγησή μας, οι μαθη-

τές επιλέγουν τις εξετάσεις 

που θεωρούμε καταλληλό-

τερες για το επίπεδο των 

γνώσεών τους. Με τον 

τρόπο αυτό διασφαλίζεται 

η επιτυχία τους. Τα πο-

σοστά επιτυχίας μας 

ξεπερνούν  το 90% κά-

θε χρόνο! 

2. Φροντίδα για κάθε 

μαθητή    Στο σχολείο μας 

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 συμ-

περιφορά και γενική εικόνα 

των παιδιών. 

3. Καταρτισμένο προσω-

πικό    Ένας εκπαιδευτικός 

οργανισμός που είναι ζων-

τανός οφείλει να αναπτύσ-

σεται και να μεριμνά για τα 

μέλη που τον αποτελούν. 

Οι καθηγητές μας καταρτί-

ζονται σε ετήσια βάση στη 

διδακτική μεθοδολογία. 

4. Στενή συνεργασία με 

γονείς & μαθητές    Συ-

νεργαζόμαστε στενά με 

τους γονείς και κηδεμόνες 

των μαθητών μας μέσα 

από: 

-Συχνές συναντήσεις 

γονέων 

-Ενημερώσεις γονέων 

σχετικά με τις εκπαιδευ-

τικές 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 α-

πασχολεί. 

5. Αυτόνομη μάθηση  

Στόχος μας είναι η ομαλή 

προσαρμογή του κάθε 

παιδιού και η δημιουργία 

αγάπης για την αγγλική 

γλώσσα και τη μάθηση 

γενικότερα. Καταβάλλουμε 

προσπάθεια ώστε οι μαθη-

τές μας να γίνονται αυτό-

νομοι χωρίς να εξαρ-

τώνται από τους γονείς 

σε ό,τι αφορά στο διά-

βασμα, από τις πρώτες 

κιόλας τάξεις. Η πρωτοπο-

ριακή χρήση ηλεκτρονικών 

βιβλίων (e-books) από 

τους μαθητές μας στο σπίτι 

έχει αποδειχθεί πως κάνει 

το διάβασμα και την επα-

νάληψη ‘παιχνιδάκι’! 

6. Τεχνολογία: Έξυπνοι 

ηλεκτρονικοί πίνακες, 

Computers & Internet       

Από το 2008 όλες μας οι 

αίθουσες έχουν εξοπλιστεί 

με τελευταίας τεχνολογίας 

Ηλεκτρονικούς Διαδραστι-

κούς Πίνακες (Interactive 

Whiteboards). Τα αποτε-

λέσματα υπήρξαν εκ-

πληκτικά! Η χρήση της 

τεχνολογίας σε συνδυασμό 

με τη μεθοδολογία μας: 

-Αύξησε το ενδιαφέρον 

αλλά και τις επιδόσεις 

όλων των μαθητών μας 

-Αύξησε τη συμμετοχή 

κάθε μαθητή σε κάθε 

ώρα διδασκαλίας 

-Δημιούργησε νέο πλαί-

σιο συνεργασίας μέσα 

στην τάξη 

-Ενίσχυσε την αυτοπε-

ποίθησή τους 

-Εξοικείωσε τους μαθη-

τές με τεχνολογία η 

οποία χρησιμοποιείται 

στο εξωτερικό δίνοντάς 

τους πλεονέκτημα 

έναντι σε μαθητές που 

διδάσκονται 

‘παραδοσιακά’ 

Η μεθοδολογία μας συμ-

πληρώνεται από μαθήματα 

με Η/Υ για καλύτερη εμπέ-

δωση και εμπλουτισμό της 

γλώσσας, μέσω ειδικών 

προγραμμάτων ασκήσεων 

και παιχνιδιών (BELT 

STUDY STYSTEM). Πρόκει-

ται για μια μοναδική και-

νοτομία που εκτιμάται 

αφάνταστα από γονείς και 

μαθητές και έχει αποδοτι-

κά αποτελέσματα. Η δυνα-

τότητα να συνδέεται 

κάθε αίθουσα στο inter-

net, διευκολύνει τη διδασ-

καλία, αλλά και διαφορο-

ποιεί το μάθημα από την 

κλασσική παρουσίαση 

μέσω του βιβλίου. Φέτος 

οι μαθητές μας θα έχουν 

την μοναδική ευκαιρία να 

χρησιμοποιούν tablets 

κατά τα πρότυπα των με-

γάλων ιδιωτικών εκπαιδε-

υτηρίων. 

7. Εργασίες (projects) 

& Συνεργασίες με σχο-

λεία του εξωτερικού   

Με τη δυνατότητα πρόσ-

βασης στο internet, οι 

μαθητές μας συμμετέχουν 

σε προγράμματα, διαγω-

νισμούς, ανταλλαγές & 

εργασίες, και επικοινωνο-

ύν με παιδιά μέσω email. 

Ακόμα και οι πολύ μικ-

ροί μαθητές συνδέονται 

live  με σχολεία του 

εξωτερικού και μιλούν 

στους εκεί μαθητές!  

Δίνοντας έμφαση στην 

αλληλοβοήθεια των 

μαθητών σε ζευγάρια ή 

μικρές ομάδες, εμπεδώ-

νονται καλύτερα οι 

γνώσεις και εξασκείται 

η γλώσσα. 

Από το 1977 ... Κάνουμε τη διαφορά! 

Η εμπειρία 

μας και η 

συνεχής 

κατάρτισή μας 

εγγυώνται τα 

καλύτερα 

αποτελέσματα 

για  τους 

μαθητές μας 
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Το Halloween γιορτάζεται 
σε Αγγλία, Αμερική και 
Καναδά τις 31 Οκτωβρίου. 
Εκείνη την ημέρα τα παιδιά 
φ ο ρ ο ύ ν  κ ο σ τ ο ύ μ ι α 
(συνήθως τρομακτικά) και 
γυρνούν από σπίτι σε σπίτι 
ρωτώντας ‘Treat or 
Trick?’ (Κέρασμα ή Φάρ-
σα;). Κάθε σπίτι που ανοί-
γει την πόρτα δίνει στα 
παιδιά λιχουδιές για να 
αποφύγει τις φάρσες. 
Έθιμο επίσης αποτελεί το 
σκάλισμα της κολοκύθας 
που μετατρέπεται σε φανα-
ράκι. 
 
31 Οκτωβρίου  γιορτάσαμε 
και εμείς με τους μικρούς 
μας φίλους το Halloween! 
Οι μαθητές μας  συμμετεί-

χαν σε ένα δημιουργικό 
εργαστήρι όπου μάθαμε 
για τα έθιμα της ημέρας, 
κάναμε face-painting, 
τραγουδήσαμε ‘Five Little 
Pumpkins ...’, και φτιάξα-
με κατασκευές. Αυτό όμως 
που εντυπωσίασε ήταν η 
απευθείας σύνδεσή μας 
(μέσω internet σε πραγμα-
τικό χρόνο) με  νηπιαγω-
γείο στην πολιτεία της 
Virginia, Η.Π.Α όπου είδα-
με τους μαθητές να φορά-
νε τις στολές τους και να 
μας λένε πως περνούν 
αυτή την μέρα.  
 
Η πιο συγκινητική όμως 
στιγμή ήταν όταν όλα τα 
παιδιά, οι δικοί μας μαθη-
τές και οι μαθητές από την 

Αμερική, τραγούδησαν 
μαζί το παραδοσιακό αγ-
γλικό τραγούδι που μόλις 
εκείνη την ημέρα είχαμε 
μάθει! 
 
Στις 2 Νοεμβρίου οι μεγα-
λύτεροι μαθητές γιόρτα-
σαν μέσα από μοναδικά 
εργαστήρια και δραστηρι-
ότητες που είχαν οργανώ-
σει οι  καθηγητές. Thriller 
dance, Fortune telling, 
Pumpkin Curving, Face 
Painting, Mummies wrap, 
Apple Bobbing ήταν μόνο 
μερικές από τις δραστηρι-
ότητες που συμμετείχαν οι 
μαθητές! 

συνεργασίας μας με σχο-
λεία του εξωτερικού.  
 
Ήταν μοναδική ευκαιρία 
ανταλλαγής ιδεών με με-

Τον Νοέμβριο η κα Ανδρι-
ώτη συμμετείχε στο διε-
θνές συνέδριο ξένων 
γλωσσών Expolingua, στο 
Βερολίνο, στα πλαίσια της 

γάλους εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς από όλο τον 
κόσμο (Αργεντινή, Ιρλαν-
δία, Μάλτα, κ.α). 

Δραστηριότητες σχολικού έτους 2013-2014 

Χριστουγεννιάτικη Παράσταση 

‘Christmas Magic’. To 
θεατρικό που γράφτηκε 
ειδικά για τα παιδιά μας 
και εμπλουτίστηκε με 
πρωτότυπη μουσική, πα-
ρουσιάστηκε δε στον χώρο 
εκδηλώσεων του Πολύτεχ-
νο! Πολύτιμη βοήθεια η 

μαθητές της Kids A, η 
χορωδία μας. Ο χώρος 
κατακλύστηκε από συγγε-
νείς και φίλους οι οποίοι 
με το θερμό χειροκρότημά 
τους ενθάρρυναν τους 
‘λιλιπούτειους’ ηθοποιούς!  

Μαθητές ηλικίας 2,5-6 
ετών των τμημάτων 
Play’n’Learn, μετά από 
μόλις έξι συναντήσεις και 
μόλις δύο πρόβες, έδειξαν 
σε γονείς και φίλους πόσα 
κατάφεραν μέσα από μικ-
ρή θεατρική παράσταση 

Η ζωή του 

σχολείου μας 

εμπλουτίζεται 

κάθε χρόνο με 

εκδηλώσεις  & 

δραστηριότητες 

για μαθητές και 

γονείς 
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Halloween  - σύνδεση με Αμερική 

Εορτασμός Halloween 

Χριστουγεννιάτικο Show 

Η Κέρκυρα προβάλλεται στο εξωτερικό με πρέσβεις ... τους 
μαθητές μας! 

Για έβδομη συνεχή χρονιά 
το σχολείο μας συνεργάζε-
ται με σχολεία του εξωτε-
ρικού. Οι μαθητές μας 
ανταλλάσουν emails, 
γράμματα, αναμνηστικά 
αλλά και συναντώνται 

διαδικτυακά με μαθητές 
από όλο τον κόσμο! Ενδε-
ικτικά οι χώρες που συμ-
μετείχαν στα projects  μας 
φέτος: Η.Π.Α., Γερμανία, 
Ιταλία, Ινδία. 
 

Halloween  - Σκάλισμα κολοκύθας 

Χριστουγεννιάτικο Show 

Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο Expolingua στο Βερολίνο 

Mythology Project— σε συ-

νεργασία με σχολείο στην 
Ιταλία 

My Flag— σε συνεργασία με 

σχολείο στην Ινδία 

Postcard from Corfu — σε συνεργασία 

με σχολείο στις ΗΠΑ   

Victorian Christmas 

δοσιακά Χριστουγεννιάτικα 
κάλαντα, ζωντανή μουσική, 
χορό και Χριστουγεννιάτι-
κες ιστορίες. Μαθητές μας 
ανέλαβαν να πλαισιώσο-
υν τον Fagins (ήρωα του 
βιβλίου του Dickens, Oliver 

Το English Theatre 
Corfu διοργάνωσε στο 
Δημοτικό Θέατρο Κέρ-
κυρας αναπαράσταση 
Χριστουγέννων Βικτω-
ριανής Εποχής. Το δρώ-
μενο περιελάμβανε παρα-

Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
χρονιάς όλοι οι μαθητές 
μας είχαν τη δυνατότητα 
να συμμετέχουν στις 
διαδικτυακές συνομιλίες 
και να εξασκούν την 
αγγλική γλώσσα!  
 
Προσφέρουμε στους μαθη-
τές μας εμπειρίες που σί-
γουρα μένουν ανεξίτηλες 
στη μνήμη τους, και που 
δίνουν σάρκα και οστά 
στην αξία της ξένης γλώσ-
σας. 
 
 

Twist), αναπαριστάνον-
τας τη συμμορία του και 
φορώντας ρούχα επο-
χής! Μια μοναδική πραγ-
ματικά εμπειρία για τους 
μαθητές μας! 



Αποκριάτικο Πάρτυ 

Το Κέντρο Αγγλικής 
Γλώσσας Ανδριώτη και 
τα Κέντρα Αγγλικής Γλώσ-
σας Σπανού & Γραμμένου 
συνδιοργάνωσαν πάρτυ 
μασκέ στον χώρο εκδηλώ-
σεων του Πολύτεχνο. Η 
ομάδα Φυρί-Φυρί φρόντισε 
να διασκεδάσει του μικρο-
ύς μας φίλους με δρώμενα 
και παιχνίδια που κατέπλη-
ξαν μικρούς και μεγάλους! 
 
Καρναβάλι και στο σχο-
λείο 
Την τελευταία Παρασκευή 

του καρναβαλιού τα μαθή-
ματα ήταν ‘μασκέ’. Καθη-
γητές και μαθητές βάφτη-
καν, ντύθηκαν, φόρεσαν 
μάσκες και καπέλα στο 
μάθημά τους! Όλοι το δι-
ασκεδάσαμε πολύ! 
 

Υποστηρίζουμε το Κυνήγι 

του Θησαυρού 

Για έβδομη συνεχή χρονιά 
το Κέντρο Αγγλικής Γλώσ-
σας Ανδριώτη υποστήριξε 
το καθιερωμένο πια Κυνή-
γι του Κρυμμένου Θησα-
υρού που διοργανώνει η 
Κερκυραϊκή Μασκαράτα 

στα πλαίσια των εκδηλώσε-
ων του Καρναβαλιού.  
Το παιχνίδι διοργανώνεται  
κάθε χρόνο με εκκίνηση 
την Κοφινέτα και λήξη την 
Πλατεία Δημαρχείου, και με 
τη συμμετοχή εκατοντάδων 
παιδιών. 
 
 
Η διεύθυνση του Κέντρου 
Αγγλικής Γλώσσας Αν-
δριώτη συγχαίρει την Κερ-
κυραϊκή Μασκαράτα  για 
ακόμα μία άψογη διοργά-
νωση του παιχνιδιού. 
 

Αγγλική θεατρική παράσταση Sleeping Beauty 

H παράσταση ανέβηκε από 
την αγγλική κοινότητα του 
νησιού στο Δημοτικό Θέ-
ατρο της πόλης και ήταν 
μ ί α  φ α ρ σ ο -
κωμωδία’ (pantomime), 
αποκλειστικά στα αγγλικά, 
που απαιτούσε και την 

συμμετοχή του κοινού. Μια 
μοναδική ευκαιρία για 100 
και πλέον μαθητές του 
σχολείου μας που την πα-
ρακολούθησαν με μεγάλο 
ενδιαφέρον και ενθουσιασ-
μό! 

Το Κέντρο Αγγλικής Γλώσ-
σας Ανδριώτη ήταν επίση-
μα και αποκλειστικά προσ-
κεκλημένο στην πρόβα 
τζενεράλε της αγγλικής 
θεατρικής παράστασης 
Sleeping Beauty (ωραία 
κοιμωμένη).  

Ενισχύουμε την 

κοινωνικότητα 

των μαθητών 

μας μέσω 

εκδηλώσεων & 

ομαδικών 

εργασιών καθ’ 

όλη τη διάρκεια 

της χρονιάς 
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Carnival Party 

Αποκριάτικες Εκδηλώσεις 

Θέατρο  στα αγγλικά! 

Εξετάσεις Γλωσσομάθειας 

Δύο φορές το χρόνο οργα-
νώνουμε ενδοσχολικές 
εξετάσεις, Φεβρουάριο και 
Ιούνιο. Όλοι οι μαθητές 
μας εξετάζονται γραπτά 
και προφορικά σε προκα-
θορισμένη ύλη.  
 
Οι μεγαλύτεροι μαθητές 
συμμετέχουν σε εξετάσεις 
πιστοποίησης γλωσσομά-
θειας σε εγκεκριμένους 

από τον Α.Σ.Ε.Π φορείς 
και πάντα με μεγάλη επι-
τυχία! 
 
Σεμινάριο για τους υπο-

ψηφίους των εξετάσεων 

Cambridge/Michigan 

Ο φορέας πιστοποίησης 
του Cambridge & Michi-
gan διοργάνωσαν για τους 
υποψηφίους του επιπέδου 
Β2 και Γ2 σεμινάρια με 

στόχο την καλύτερη ενη-
μέρωσή τους για τις εξετά-
σεις, τη διαδικασία και 
βαθμολόγηση ώστε 
να έχουν τα καλύτερα 
αποτελέσματα.  
Όλοι οι υποψήφιοι του 
σχολείου μας και οι καθη-
γητές τους συμμετείχαν 
στο σεμινάριο που έγινε εξ 
ολοκλήρου στην αγγλική 
γλώσσας . 

Αναγνώριση του σχολείου μας ως επίσημο εξεταστικό κέντρο 

στην Ελλάδα (110 σε όλο τον 

κόσμο) όπου διεξάγονται οι 

εξετάσεις για την πιστοποίη-

ση της ελληνομάθειας και 

εξετάσεις για ειδικούς 

επαγγελματικούς σκοπούς. 

Πρόκειται για μια σημαντι-
κή αναγνώριση για το σχο-
λείο μας από το Υπουργείο 
Παιδείας και το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, επίση-
μο φορέα των εξετάσεων. 
 

Από το 2011 στο Κέντρο 
Αγγλικής Γλώσσας Ανδριώ-
τη διδάσκονται και τα Ελ-
ληνικά ως ξένη γλώσσα. 
 
Από το Νοέμβριο του 2013 το 

σχολείο μας αποτελεί ένα από 

τα 9 μόλις εξεταστικά κέντρα 

Εξετάσεις Επάρκειας της Ελληνομάθειας 

Από τον Ιανουάριο 2014 
διοργανώνονται από το 
σχολείο μας εξετάσεις ελλη-
νομάθειας. Το πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας χρησιμεύει 

Για επαγγελματικούς 
σκοπούς:  

 Αποδεικνύει το επίπεδο 

της επάρκειας της ελληνο-
μάθειας του κατόχου του 
στην αγορά εργασίας. 

 Θεωρείται προϋπόθεση για 

την εξάσκηση διαφόρων 

επαγγελμάτων στην Ελλάδα 
(σύμφωνα με Ευρωπαϊκή 
Οδηγία 2005/36/ΕΚ) 

Για τις σπουδές: 

 Δίνει τη δυνατότητα σε 

αλλογενείς/αλλοδαπούς που 
είναι κάτοχοι πιστοποιητικού 
Β2 επιπέδου να εγγραφούν 
σε ελληνικό ανώτερο ή 
ανώτατο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα. 

Για διορισμό στο δημόσιο: 

 Το πιστοποιητικό επιπέδου 

Γ1 δίνει τη δυνατότητα σε 
πολίτη κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να 
αποδείξει την πολύ καλή 
γνώση και την άνετη χρήση 
της ελληνικής γλώσσας σε 
περίπτωση που επιθυμεί να 
διεκδικήσει θέση στο ελλη-
νικό δημόσιο. 

Για τη χορήγηση της 
άδειας παραμονής «επί 
μακρόν διαμένοντος».  

Επιτυχίες και στην ελληνομάθεια! 

Εξετάσεις Cambridge Young 

Learners 



Θέλοντας να ευχαριστήσο-
υμε γονείς και μαθητές για 
την άψογη συνεργασία και 
την εμπιστοσύνη τους, 
οργανώσαμε μια αποχαι-
ρετιστήρια εκδήλωση για 
τους πιο μικρούς μαθητές 
του σχολείου μας στο 

χώρο εκδηλώσεων του 
Πολύτεχνου, την  Πέμπτη 5 
Ιουνίου.  
 
Σε μια πολύ όμορφη και 
ζεστή ατμόσφαιρα οι μικροί 
μας φίλοι αποχαιρέτησαν 
το σχολείο και τις δασκάλες 

τους για το καλοκαίρι πα-
ρουσιάζοντας σε γονείς και 
φίλους όλα όσα υπέροχα 
κατάφεραν τη χρονιά που 
μας πέρασε μέσα από τρα-
γούδια και προβολές! 
 
 

Καλοκαιρινή Αποχαιρετιστήρια Εκδήλωση Play’n’Learn  

Καλοκαιρινή Εκδήλωση και ενημέρωση γονέων 

τάξη και παρακολούθησαν 
με τους γονείς τους βίντεο 
με στιγμιότυπα των μαθη-
μάτων τους. 
 
Στο τέλος της εκδήλωσης 
απονεμήθηκαν τα ενδεικτι-
κά των καταπληκτικών 
μαθητών μας και ανανεώ-
σαμε το ραντεβού μας για 

το Σεπτέμβρη!  
 
Οι μαθητές των τμημά-
των Kids A & B με τις 
καλύτερες επιδόσεις στο 
π ρ ό γ ρ α μ μ α  B E L T 
(διαδραστικής εξάσκη-
σης μέσω Η/Υ) θα αντα-
μειφθούν με ένα ΔΩΡΕ-
ΑΝ πακέτο BELT! 

Στο τέλος της σχολικής 
χρονιάς επιλέξαμε να 
παρουσιάσουμε στους 
γονείς όλα όσα καταφέρα-
με με τα παιδιά τους! 
 
Μέσω μια σύντομης ανασ-
κόπησης της χρονιάς οι 
μαθητές θυμήθηκαν 
όμορφες στιγμές στην 

Φιλοσοφία μας 

είναι η 

βιωματική 

εκπαίδευση, και 

ενθαρρύνουμε 

τους μαθητές να 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

που ασκούν την 

αγγλική γλώσσα 

εκτός πλαισίου 

βιβλίων. 
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Μαθητές … εν δράσει &  

αγγλικά στην πράξη! 

Οι πιο μικροί μας μαθητές του 

προγράμματος Play’n’Learn 

Open Day 2014 

Τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 
διοργανώθηκε με μεγάλη 
επιτυχία Ανοιχτή Ημέρα 
Ενημέρωσης  (Open 
Day) . 
   
Από νωρίς το μεσημέρι 
μαθητές  μας και φίλοι 
τους ασχολήθηκαν με την 
αγγλική γλώσσα μέσα από 
δημιουργικές δραστηριό-
τητες! Οι γονείς που παρε-
υρέθηκαν ενημερώθηκαν 

για τις δραστηριότητες του 
σχολείου μας καθώς και για 
τη φιλοσοφία και τα ειδικά 
προγράμματα που λειτουρ-
γούμε για παιδιά από τη 
νηπιακή και πρώτη σχολική 
ηλικία. 
 
Κατά τη διάρκεια της ενη-
μέρωσης γονέων οι μικροί 
μας φίλοι συμμετείχαν σε 
δημιουργικό εργαστήρι 
στην αγγλική γλώσσα. 

Οι μαθητές μας που συμμε-
τείχαν μπήκαν σε κλήρωση 
και ένας τυχερός κέρδισε 
μαζί με το φίλο του από μία 
ψηφιακή κορνίζα! Όσοι 
γονείς συμμετείχαν επωφε-
λήθηκαν της έκπτωσης στα 
δίδακτρα των παραπάνω 
προγραμμάτων με την 
προεγγραφή τους.  

Καλοκαίρι 2014—Μαθήματα … με διαφορά! 

Όπως κάθε χρόνο, στα 

πλαίσια του καλοκαιρινού 

προγράμματος οι μαθητές 

επισκέφθηκαν τη Δημόσι-

α Κεντρική Βιβλιοθήκη 

της Κέρκυρας που στεγά-

ζεται στους Αγγλικούς 

Στρατώνες του Παλαιού 

Φρουρίου. 

Οι μαθητές συμμετείχαν 

σε διαδραστικές δραστηρι-

ότητες με τη βοήθεια των 

καθηγητών τους. Στόχος 

των δραστηριοτήτων ήταν 

η εξοικείωση των παιδιών 

με την Αμερικανική λο-

γοτεχνία καθώς και η 

ενθάρρυνσή τους στο 

διάβασμα και την κριτική 

σκέψη. 

Οι μαθητές μας είχαν επί-

σης την ευκαιρία να περιη-

γηθούν στους κήπους και 

το παλάτι του Mon Repos. 

Στα πλαίσια της επίσκεψης 

οι μαθητές πήραν μέρος σε 

δραστηριότητες στην αγ-

γλική γλώσσα, ενώ είχαν 

την ευκαιρία να μάθουν 

στα αγγλικά για τα μνημεία 

του τόπου μας.  

Επισκέψεις και δραστηριό-

τητες επίσης πραγματοποι-

ήθηκαν στο νέο μουσείο 

της πόλης μας Casa Par-

lante, στην Δημοτική 

Πινακοθήκη καθώς και 

στο Ασιατικό Μουσείο. 

Φιλοσοφία μας είναι η βιω-

ματική εκπαίδευση, και 

ενθαρρύνουμε τους μαθη-

τές να συμμετέχουν σε 

προγράμματα που ασκούν 

την αγγλική γλώσσα εκτός 

πλαισίου βιβλίων. 

Από τον Μάρτιο ξεκίνησε 
η προετοιμασία των μα-
θητών του Β1+ για την 
διοργάνωση φιλανθρω-
πικού Bake Sale. Οι 

μαθητές στα πλαίσια των 
μαθημάτων τους διδάχτη-
καν οικονομικές  αρχές και 
σχεδίασαν αυτό το project 
το  οποίο έγινε στις 10 

Απριλίου. Τα έσοδα διατέ-
θηκαν στην Unicef! 

Charity Bake Sale 

B1+  Charity Bake Sale 

Open Day 2014 



ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ.  

H Εθνική Ασφαλιστική 

αποτελεί τον πλέον αξιό-

πιστο συνεργάτη στον 

τομέα της ασφάλισης. 

Έτσι, κάθε μαθητής ασφα-

λίζεται πριν, κατά τη διάρ-

κεια και μετά το μάθημά 

του στο σχολείο μας, για 

ο,τιδήποτε μπορεί να του 

Το καλοκαίρι του 2012, 

γιορτάζοντας 35 χρόνια 

προσφοράς στην τοπική 

κοινωνία, ξεκινήσαμε μία 

μοναδική πρωτοβουλία.  

Από τον Ιούλιο 2012 ΟΛΟΙ 

οι μαθητές και το προσωπι-

κό του Κέντρου Αγγλικής 

Γλώσσας Ανδριώτη  απο-

λαμβάνουν ΔΩΡΕΑΝ  

συμβεί. Περισσότερες 

λεπτομέρειες για τις παρο-

χές του προγράμματος θα 

βρείτε στο σχετικό έντυπο 

που λαμβάνετε με την 

εγγραφή σας.  

Στους δύσκολους καιρούς 

που ζούμε  κατανοούμε 

τις ανησυχίες της κοινωνί-

ας μας και στηρίζουμε την 

οικογένεια που μας τιμά 

και μας εμπιστεύεται την 

εκπαίδευση των παιδιών 

Συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική 

Προγράμματα σπουδών 

Από το 2006 λειτουργεί 

με μεγάλη επιτυχία το 

πρόγραμμα Play’n’Learn 

που απευθύνεται σε παιδι-

ά νηπιακής και  πρώτης 

σχολικής ηλικίας. Με μία 

συνάντηση την εβδομάδα, 

η αγγλική γλώσσα γίνεται, 

κυριολεκτικά, παιχνίδι. 

Παράλληλα, λειτουργεί 

τμήμα για εξάσκηση της 

αγγλικής γλώσσας σε 

επικοινωνιακό επίπεδο 

(Speak Up!) — ιδανικό 

για όσους θέλουν να συν-

τηρήσουν την επαφή τους 

με τα αγγλικά. 

Ενήλικες (επαγγελματίες 

και φοιτητές) διδάσκοντα-

ι, επίσης, μεμονωμένα ή 

σε groups για την επίτευ-

ξη των στόχων τους, είτε 

είναι κάποιο πιστοποιητικό 

είτε η ενίσχυση των προ-

φορικών δεξιοτήτων. 

 

Εδώ και 37 χρόνια προσφέ-

ρουμε ολοκληρωμένα 

προγράμματα σπουδών. 

Είμαστε όμως και ευέλικτοι 

ώστε να προσαρμοζόμαστε 

στις ανάγκες των εκάστοτε 

μαθητών. 

Το πρόγραμμά μας χωρίζε-

ται σε τρεις κύκλους: Kids 

(τριετές), Τeens (διετές) 

και Exams ανάλογα με την 

κατεύθυνση πιστοποίησης 

που επιλέγει κάθε μαθητής.  
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Σχεδιάζουμε προγράμματα για 

κάθε ηλικία και στόχο 

Διδακτική Ομάδα: 

Carolan Julie, B.A Dub-
lin University 

Chaitow Sasha, B.A 
University of Indianapolis, 
M.A University of Indian-
apolis, M.A University of 
Exeter, Ph.D University of 
Exeter 

Ζωχιού Άνναμπελ,  B.A 
Kent University 

Μαγούλη Γεωργία, ΒΑ 
Kαποδιστριακό Πανεπισ-
τήμιο Αθηνών 

Φροντίζουμε η διδακτική 
μας ομάδα να αποτελείται 
από ικανούς και άρτια εκπαι-
δευμένους καθηγητές που 
θα εμπνεύσουν και θα βοη-
θήσουν τους μαθητές μας 
κατά τη διάρκεια των σπου-
δών τους. Όλοι οι καθηγη-
τές είναι κάτοχοι πανεπιστη-
μιακού τίτλου. 

Με χαρά σας παρουσιάζουμε 
την ομάδα μας. 

Διεύθυνση Σπουδών: 

Ανδριώτη Πατρίτσια, RSA 
CELTA, BA University of 
London, Μ.Εd University of 
Bristol 

Παναγιωτοπούλου Μα-
ρία, ΒΑ Ιόνιο Πανεπιστή-
μιο 

Stevens Lucy, B.A  
Westminster University, 
M.A University of London 

Κατά τη διάρκεια της χρο-
νιάς επιλέγουμε επιπλέον 
συνεργάτες για συγκεκρι-
μένα project. 

Όλο το προσωπικό συμμε-
τέχει σε σεμινάρια κατά τη 
διάρκεια του έτους. 

 

Διδακτική Ομάδα 

την ποιότητα στην εξυπη-

ρέτηση των πελατών μας. 

 

Το βραβείο δίνεται σε σχο-

λεία παγκοσμίως που απο-

δεδειγμένα προσφέρουν 

ποιοτικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα, άριστο περι-

H διεθνής εταιρεία Lan-

guageBookings επέλεξε το 

σχολείο μας για τον τίτλο 

‘Quality School Award 

2014’ . Πρόκειται ένα βρα-

βείο που αναγνωρίζει τόσο 

την ποιότητα των σπουδών 

στο σχολείο μας όσο και 

βάλλον και δυναμική και 

συνεχώς εξελισσόμενη 

ομάδα εκπαιδευτικών. 

 

Μια πραγματικά μεγάλη 

τιμή για το σχολείο μας! 

Διάκριση του σχολείου μας 

Αφουγκραζόμαστε 

τις ανάγκες του κά-

θε μαθητή και 

έχουμε τη γνώση 

και την ευελιξία να 

σχεδιάσουμε ένα 

πρόγραμμα σπου-

δών και για τις δι-

κές σας ανάγκες! 
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Ευχαριστούμε τις 

οικογένειες που μας 

στηρίζουν. Ανταποδίδουμε 

με δωρεάν  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΩΝ 

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ! 

Κούρτεση Ελένη  C 

Μέξας Θεοδόσης  Β 

Περούλη Λουίζα  C 

Περούλης Βασίλης  C 

Πρέντσε Μιχάλης  Β 

Σουρβίνος Άλκης  Β 

Σουρβίνος Πάυλος  Β 

Χονδρογιάννης Γιώργος Β 

Επίπεδο Β2 —Cambridge  

Ανδριώτης Τάσος                 B 

Δημάκος Λευτέρης     Β 

Καρύδης Νικόλας  B 

Μιχάι Αννα  Β 

Μπαλή Εύα                          Β 

Μωραίτης Σπύρος Ν. C 

Πολυμέρη Ελίζα   Β 

Σπυράκου Κωνσταντίνα  Α  

Χονδρογιάννης Στάθης Β 

Ψάιλας Θοδωρής  Β 

Επίπεδο Β2—City&Guilds 

Ρουβάς Γιώργος  C 

Στέρτσος Γιώργος  Β 

Επίπεδο Β2—Pearson 

Καρύδη Μαρίλια 

Μεσημέρη Μαριάννα 

Μωραίτης Σπύρος Ε. 

Φορτώσης Άλκης 

Επίπεδο C1(Αdvanced)- Cam-
bridge 
Μπολέτση Δάφνη  C 

Ρίζος Γιάννης  C 

Το σχολείο μας συγχαίρει τους 
μαθητές που πέρασαν με επιτυχία 
στις εξετάσεις γλωσσομάθειας 
της σχολικής χρονιάς 2013-
2014. Το ποσοστό επιτυχίας φέ-
τος ήταν 95%! 

Πρόκειται για μία ακόμη μεγάλη 
επιτυχία καθώς κάθε χρόνο τα 
ποσοστά επιτυχίας του σχολείου 
μας κυμαίνονται από 90% έως 
100% όταν το πανελλήνιο πο-
σοστό επιτυχίας είναι 60%! Οι 
μαθητές μας όχι απλώς περ-
νούν τις εξετάσεις αλλά αρισ-
τεύουν!  

Cambridge Υoung Learners  

Γεωργοπέτρης Τηλέμαχος Α 

Γιαννιώτης Ανδρέας Α 

Διαμάντη Ελευθερία Α 

Μεσημέρης Νικόλας Α 

Καραμπάτος Δημήτρης Α 

Κάτσενου Άννα  Α 

Τάτα Μελίνα  Α 

Επίπεδο Α2 - Cambridge 

Κεβερκόγλου Αντωνία C 

Πανδή Κατερίνα  Α 

Σπίνουλας Βασίλης  C 

Επίπεδο Β1 - Cambridge 

Γραμμένος Νίκος  Β 

Δημητρά Χριστιάνα  Β 

Ζαβιτσάνος Νίκος  Β 

Ζηνιάτη Μαρίζα  C 

Κακαλή Άννα  Β 

Καψόπουλος Δημήτρης C 

Καψόπουλος Παντελής C 

Κατέχης Χριστόφορος Β 

Πανδής Λουκάς  C 

Πρίφτης Σπύρος  B 

Σπυράκου Κωνσταντίνα B 

Επίπεδο C1(Αdvanced)- Pearson 
Kατσούρης Ζώης  

Επίπεδο C2 (Proficiency) —
Michigan 
Αργυρός Δημήτρης  B 

Αργυρού Αγαθή  B 

Γεωργίου Δάφνη  C 

Καράμπελης Μίλτος Β 

Κυρτσόγλου Ανθή  C 

Σαουλίδου Χαρά  C 

Σπίνουλα Σοφιάνα   B 

Σπυράκος Σταύρος  B 

Επίπεδο C2 (Proficiency)—
Cambridge 
 
Πρίφτης Σπύρος  C 

Επίπεδο C2 (Proficiency)—
Pearson 
Bλάσση Μήνα  

IELTS—για εισαγωγή σε Βρετανι-
κό Πανεπιστήμιο 
 
Γερακάρη Μίλκα  6.5 
 
 
Εξετάσεις Επάρκειας της Ελληνο-
μάθειας 

Kavadias Gina  A1 

Borisova Yulia  A1 

Payne Ana  A2 

 

Ποσοστό επιτυχίας 95% 

Συγχαρητήρια σε όλους! 

Καλή συνέχεια! 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙA ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 


