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Αγαπητοί φίλοι,
Σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμη
εκπαιδευτική χρονιά. Γνωρίζετε
ότι από το 1977 εφαρμόζουμε τις
καλύτερες εκπαιδευτικές πρακτικές και πλέον μπορούμε με πεποίθηση να πούμε πως το σχολείο μας κάνει τη διαφορά στην
ξενόγλωσση εκπαίδευση. Δεν
είναι τυχαίο εξάλλου πως έχουμε
κάθε χρόνο υψηλότατα ποσοστά επιτυχίας σε όλες τις
εξετάσεις
γλωσσομάθειας
όλων των επιπέδων! Τα αποτελέσματα, δε, στην προφορική
εξέταση είναι άριστα!
Η εκπαίδευση παραμένει η καλύτερη ‘επένδυση’ για το μέλλον γι’
αυτό και προφέρουμε προγράμματα σπουδών που εκθέτουν
τους μαθητές σε πολλά ερεθίσ-

ματα που τους δίνουν τα εφόδια
για μια ζωή!
Επενδύουμε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, μαθαίνοντας στους μαθητές μας να
συνεργάζονται, να είναι ανοικτόμυαλοι, προσαρμοστικοί κτλ.
Οι εκπαιδευτικοί μας χρησιμοποιούν καινοτόμα τεχνολογικά μέσα
στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Από το 2015 το σχολείο μας είναι
πλέον και Κέντρο Δια Βίου
Μάθησης, αναγνωρισμένο από
το κράτος, συμπληρώνοντας έτσι
τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες
στην κατάρτιση ενηλίκων! Η
κατάκτηση της γνώσης δεν σταματά ποτέ. Σας δίνουμε, λοιπόν,
την ευκαιρία επαγγελματικής
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κατάρτισης και προσωπικής ανάπτυξης από καταξιωμένους εκπαιδευτές.
Υπενθυμίζουμε, τέλος, πως τα
προγράμματα σπουδών μας είναι
προσεκτικά κοστολογημένα και
φέτος, διατηρώντας πάντα την
ποιότητα των υπηρεσιών μας.
Τα νέα μας τα μαθαίνετε ηλεκτρονικά ακολουθώντας μας στο
Facebook
ή το T witte r
(AndriotiSchool).
Καλή σχολική χρονιά!
Πατρίτσια Ανδριώτη

Το σχολείο μας
Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και
Δια Βίου Μάθησης 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 εκπαίδευσης τόσο στην Ελλάδα όσο
και στην Αγγλία σχεδιάζει καινοτόμα προγράμματα σπουδών. Στο
σχολείο μας διδάσκεται αποκλειστικά η αγγλική και η ελληνική
γλώσσα (ως ξένη) γιατί πιστεύουμε πως η εξειδίκευση είναι εγγύηση ποιότητας.
Λειτουργούμε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, όπου μεριμνούμε για
την άνετη φιλοξενία των μαθητών μας και την εξασφάλιση ενός
άρτια εξοπλισμένου και ασφαλούς περιβάλλοντος. Το σχολείο
μας πληροί τις νέες προδιαγραφές
για Κέντρα Ξένων Γλωσσών
(νόμος 4093/2012) ως προς τη
λειτουργικότητα και ασφάλειά

τους, και λειτουργούν σύμφωνα
με διεθνή πρότυπα εκπαιδευτικών χώρων. Λειτουργεί νόμιμα

με αριθμό άδειας 2301304 /
2100615
Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι
φωτεινές και άνετες. Η νέα τεχνολογία έχει ενσωματωθεί ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία
ήδη από τη δεκαετία 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 μπορούν να κάνουν
έρευνα, να προετοιμάσουν επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό, να οργανώσουν ομάδες εργασίας, κτλ.
Οι καθηγητές, πληρούν όλα τα
απαιτούμενα προσόντα που ορίζει
ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π),
και παρακολουθούν
κάθε χρόνο
σεμιν ά ρ ια
που
οργανώνονται από
εξωτερικούς φορείς.
Από το 1977 χιλιάδες μαθητές φοίτησαν στο Κέντρο
Αγγλικής Γλώσσας
Ανδριώτη,
και όλοι περιγράφουν την εμπειρία
τους ως αξέχαστη ...
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Από το 1977 ... Κάνουμε τη διαφορά!
Γιατί Andrioti School;
1. Μεγάλα Ποσοστά Επιτυχίας
Η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που προσεκτικά παρέχουμε, σε συνδυασμό με την πολυετή μας
εμπειρία στην προετοιμασία
των μαθητών αποτελούν
εγγύηση επιτυχίας. Με την
κατάλληλη
καθοδήγησή
μας, οι μαθητές επιλέγουν
τις εξετάσεις που θεωρούμε
καταλληλότερες
για
το
επίπεδο των γνώσεών τους. Με τον τρόπο αυτό
διασφαλίζεται η επιτυχία
τους. Τα ποσοστά επιτυχίας μας ξεπερνούν το
90% κάθε χρόνο!

Η εμπειρία μας
και η συνεχής
κατάρτισή μας
εγγυώνται τα
καλύτερα
αποτελέσματα
για τους
μαθητές μας

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 συμπεριφορά και γενική εικόνα
των παιδιών.
3. Καταρτισμένο προσωπικό
Ένας εκπαιδευτικός
οργανισμός που είναι ζωντανός οφείλει να αναπτύσσεται και να μεριμνά για τα
μέλη που τον αποτελούν.
Οι καθηγητές μας καταρτίζονται σε ετήσια βάση στη
διδακτική μεθοδολογία.

σα και τη μάθηση γενικότερα. Καταβάλλουμε προσπάθεια ώστε οι μαθητές μας
να γίνονται αυτόνομοι
χωρίς
να
εξαρτώνται
από τους γονείς σε ό,τι
αφορά στο διάβασμα,
από τις πρώτες κιόλας τάξεις. Η πρωτοποριακή χρήση ηλεκτρονικών βιβλίων
(e-books) από τους μαθητές μας στο σπίτι έχει αποδειχθεί πως κάνει το διάβασμα και την επανάληψη
‘παιχνιδάκι’!
6. Τεχνολογία: Έξυπνοι
ηλεκτρονικοί
πίνακες,
Computers & Internet
Από το 2008 όλες μας οι
αίθουσες έχουν εξοπλιστεί
με τελευταίας τεχνολογίας
Ηλεκτρονικούς Διαδραστικούς Πίνακες (Interactive
Whiteboards). Τα αποτελέσματα υπήρξαν εκπληκτικά! 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 πλαίσιο συνεργασίας μέσα
στην τάξη
-Ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή τους

4. Στενή συνεργασία με
γονείς & μαθητές
Συνεργαζόμαστε στενά με
τους γονείς και κηδεμόνες
των μαθητών μας μέσα
από:
-Συχνές
γονέων

-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.
5.
Αυτόνομη
μάθηση
Στόχος μας είναι η ομαλή
προσαρμογή του κάθε παιδιού και η δημιουργία αγάπης για την αγγλική γλώσ-

τελέσματα. Η δυνατότητα να
συνδέεται κάθε αίθουσα
στο internet, διευκολύνει
τη διδασκαλία, αλλά και διαφοροποιεί 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 μεγάλων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.

7. Εργασίες (projects) &
Συνεργασίες με σχολεία
του εξωτερικού
Με τη
δυνατότητα πρόσβασης στο
internet, οι μαθητές μας
συμμετέχουν σε προγράμματα, διαγωνισμούς, ανταλλαγές & εργασίες, και επικοινωνούν με παιδιά μέσω
email/skype. Ακόμα και οι
πολύ μικροί μαθητές συνδέονται live με σχολεία
του εξωτερικού και μιλούν
στους εκεί μαθητές!
Δίνοντας έμφαση στην
αλληλοβοήθεια των μαθητών σε ζευγάρια ή μικρές ομάδες, εμπεδώνονται καλύτερα οι γνώσεις

συναντήσεις

-Ενημερώσεις
γονέων
σχετικά με τις εκπαιδευτικές εξελίξεις

ταστα από γονείς και μαθητές και έχει αποδοτικά απο-

-Εξοικείωσε τους μαθητές με τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται στο
εξωτερικό δίνοντάς τους
πλεονέκτημα έναντι σε
μαθητές που διδάσκονται ‘παραδοσιακά’
Η μεθοδολογία μας συμπληρώνεται από μαθήματα
με Η/Υ για καλύτερη εμπέδωση και εμπλουτισμό της
γλώσσας, μέσω ειδικών
προγραμμάτων ασκήσεων
και
παιχνιδιών
(BELT
STUDY STYSTEM). Πρόκειται για μια μοναδική καινοτομία που εκτιμάται αφάν-
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Ενδεικτικές Δραστηριότητες σχολικού έτους 2017-2018
Απονομή πιστοποιητικών Cambridge Young Learners
Λίγο πριν ξεκινήσουν τα
σχολεία
συγχαρήκαμε
τους μαθητές μας που
πέτυχαν στις εξετάσεις
Cambridge Young Learners, εξετάσεις στις οποίες
ενθαρρύνουμε τους μικρούς μας μαθητές να
συμμετέχουν ως επιβράβευση των κόπων της
χρονιάς. Λίγο αργότερα,
ο υπεύθυνος Cambridge
στην Ελλάδα κος Taylor,

επισκέφθηκε την Κέρκυρα για ενημέρωση των

γονέων, και εξοικείωση
των παιδιών με τις εξετάσεις
Cambridge
Young
Learners.

Απονομή Cambridge Young Learners

Your Thoughts on Greece—Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Project
Στα μέσα Οκτωβρίου το
σχολείο μας συμμετείχε
σε ένα πανελλήνιο εκπαιδευτικό Project με στόχο την ενίσχυση της
αυτοπεποίθησης
των
μαθητών στη χρήση της
ξένης γλώσσας. Μαθητές
των τμημάτων Teens B
πήραν συνεντεύξεις από
ξένους που επισκέπτον-

ται ή ζουν στην πόλη
μας
και κατέγραψαν
τις απόψεις τους για τη
χώρα μας. Μια μοναδική
εμπειρία ακόμα και για
τους πιο ντροπαλούς
μαθητές μας! Τα αποτελέσματα της έρευνας
συζητήθηκαν στην τάξη.

Εορτασμός Halloween
Το Halloween γιορτάζεται σε Αγγλία, Αμερική
και Καναδά τις 31 Οκτωβρίου.
Εκείνη
την
ημέρα τα παιδιά φορούν
κοστούμια
(συνήθως
τρομακτικά) και γυρνούν
από σπίτι σε σπίτι ρωτώντας
‘ Trea t
or
Trick?’ (Κέρασμα ή Φάρσα;). Κάθε σπίτι που
ανοίγει την πόρτα δίνει
στα παιδιά λιχουδιές για

Στην Αγγλικανική Εκκλησία

να αποφύγει τις φάρσες.
Έθιμο επίσης αποτελεί το
σκάλισμα της κολοκύθας
που
μετατρέπεται
σε
φαναράκι.
31 Οκτωβρίου
γιορτάσαμε και εμείς, με τους
μικρούς μας φίλους το
Halloween! Οι μαθητές
μας συμμετείχαν σε ένα
δημιουργικό
εργαστήρι
όπου μάθαμε για τα
έθιμα της ημέρας, κάνα-

με face-painting, τραγουδήσαμε ‘Five Little Pumpkins ...’, και φτιάξαμε
κατασκευές. Οι μεγαλύτεροι μαθητές γιόρτασαν
μέσα από μοναδικά εργαστήρια και δραστηριότητες .

Η ζωή του
σχολείου μας
εμπλουτίζεται κάθε
χρόνο με
εκδηλώσεις &
δραστηριότητες για
μαθητές και γονείς

Wear Red Day
Λίγο πριν της διακοπές
των Χριστουγέννων το
σχολείο μας, μαζί με
αριθμό σχολείων στην
Ελλάδα και την Κύπρο
διοργανώνουν το Wear
Red Day. Μαθητές, καθηγητές και γονείς φορούν κόκκινα, βοηθούν
την φιλανθρωπική οργάνωση Make a Wish
Greece αλλά και συνδέ-

ονται μέσω skype με
σχολεία που συμμετέχουν στο Wear Red Day.

μίλησαν στα αγγλικά για
τα έθιμα της χώρας μας
και τραγούδησαν Χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

To 2016 το Wear Red
Day σηματοδότησε την
αρχή του στολίσματος
του Δέντρου των Ευχών,
βοηθώντας έτσι την οργάνωση Make a Wish.
Ήταν

επίσης μοναδική
ευκαιρία σύνδεσης των μαθητών
μας με σχολεία σε
όλο τον κόσμο ,

Skype σύνδεση με Αμερική για το Wear Red Day

Wear Red Day
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Αποκριάτικες Εκδηλώσεις

Carnival Party

Αποκριάτικο Πάρτυ για
γονείς!
Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών
& Δια Βίου Μάθησης Ανδριώτη και τo Κέντρα Αγγλικής Γλώσσας Σπανού συνδιοργάνωσαν πάρτυ μασκέ
αποκλειστικά για γονείς
των μαθητών τους. Ανιματέρ φρόντισαν να ξεσηκώσουν τους γονείς με δρώμενα και παιχνίδια και ακολούθησε πολύ πολύ χορός!

Την τελευταία Παρασκευή
του καρναβαλιού τα μαθήματα ήταν ‘μασκέ’. Καθηγητές και μαθητές βάφτηκαν, ντύθηκαν, φόρεσαν
μάσκες και καπέλα στο
μάθημά τους! Όλοι το
διασκεδάσαμε πολύ!
Υποστηρίζουμε το Κυνήγι του Θησαυρού
Για ένατη συνεχή χρονιά
το Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Δια Βίου Μάθησης
Ανδριώτη υποστήριξε το
καθιερωμένο πια Κυνήγι

Καρναβάλι και στο σχολείο;

του Κρυμμένου Θησαυρού που διοργανώνει η
Κερκυραϊκή Μασκαράτα στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Καρναβαλιού. Το παιχνίδι διοργανώνεται
κάθε χρόνο με
εκκίνηση την Κοφινέτα
και λήξη την Πλατεία
Δημαρχείου, και με τη
συμμετοχή εκατοντάδων
παιδιών. Η διεύθυνση
συγχαίρει την Κερκυραϊκή
Μασκαράτα
για ακόμα
μία άψογη διοργάνωση.

Easter Egg Hunt & Easter Scones Cooking
Καρναβάλι και στο σχολείο

Την τελευταία εβδομάδα
πριν τις διακοπές του Πάσχα, συνηθίζουμε να κάνουμε δραστηριότητες με τα
παιδιά που καταλήγουν
στο κυνήγι των σοκολατένιων αυγών. Κατά την
αγγλική
παράδοση
ο
Easter Bunny κρύβει σοκολατένια αυγά για τα
παιδιά τα οποία προσπαθο-

ύν να τα βρουν και να
γεμίσουν
τα
καλάθια
τους!
Οι μαθητές των τμημάτων Bilingual years 2 &
3 έκανα ακόμη ένα βιωματικό μάθημα, αυτή τη
φορά μαγειρικής! Διάβασαν συνταγές (αγγλικά),
μέτρησαν
ποσότητες

(μαθηματικά),
έπλασαν
και έψησαν (συνεργασία/
επικοινωνία) παραδοσιακά
Easter
Scone s
(πολιτισμός). Αυτή είναι η
διαφορά των προγραμμάτων μας … δεν διδάσκουμε μόνο αγγλικά αλλά
δεξιότητες ζωής!

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

Βιωματική εκπαίδευση!

Ενισχύουμε την
κοινωνικότητα
των μαθητών μας
μέσω
εκδηλώσεων &
ομαδικών
εργασιών καθ’
όλη τη διάρκεια
της χρονιάς

Για
δωδέκατη
συνεχή
χρονιά το σχολείο μας
συνεργάζεται με σχολεία
του εξωτερικού. Οι μαθητές
μας
ανταλλάσουν
emails, γράμματα, αναμνηστικά αλλά και συναντώνται διαδικτυακά με
μαθητές από όλο τον κόσμο! Ενδεικτικά οι χώρες
που συμμετείχαν στα pro-

jects
μας
φέτος:
Η.Π.Α., Αγγλία, Ιαπωνία, Κύπρο κ.α.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της
χρονιάς όλοι οι μαθητές
μας είχαν τη δυνατότητα
να συμμετέχουν στις
διαδικτυακές συνομιλίες και να εξασκούν
την αγγλική γλώσσα!

Εξετάσεις Γλωσσομάθειας
Δύο φορές το χρόνο
οργανώνουμε ενδοσχολικές εξετάσεις, Φεβρουάριο και Ιούνιο. Όλοι οι
μαθητές μας εξετάζονται
γραπτά και προφορικά
σε προκαθορισμένη ύλη.

Οι μεγαλύτεροι μαθητές
συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας σε εγκεκριμένους από τον Α.Σ.Ε.Π
φορείς και πάντα με
μεγάλη επιτυχία!

Καλοκαιρινή Αποχαιρετιστήρια Εκδήλωση
Θέλοντας, για άλλη μια
χρονιά, να ευχαριστήσουμε γονείς και μαθητές
για την άψογη συνεργασία και την εμπιστοσύνη
τους, οργανώσαμε μια
πρωτότυπη αποχαιρετιστήρια εκδήλωση για τους
μικρούς μαθητές του σχολείου μας στο δάσος του
Μον Ρεπό, το Σάββατο 9
Ιουνίου.
Σε μια πολύ όμορφη και
ζεστή ατμόσφαιρα οι μιροί

μας φίλοι αποχαιρέτησαν
το σχολείο και τις δασκάλες τους για το καλοκαίρι
συμμετέχοντας με τους
γονείς τους σε μια διαδραστική πειρατική περιπέτεια!

Πρ οσφέρ ουμε
στους
μαθητές μας εμπειρίες
που σίγουρα μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη τους,
και που δίνουν σάρκα και
οστά στην αξία της ξένης
γλώσσας.
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H πόλη μας—Eργασία μαθητών Κids B & Βilingual Year 2
μας, Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια πικ νικ στην πλατεία
της πόλης μας!

Στα πλαίσια των μαθημάτων και των εργασιών
(projects) που γίνονται
καθ’ όλη τη διάρκεια της
χρονιάς, οι μαθητές των
τμημάτων Kids B και
Bilingual Year 2 γνώρισαν καλύτερα την πόλη
μέσα από εργασίες πέρα
από τις αίθουσες του
σχολείου.

Φιλοσοφία

μας

είναι

η

βιωματική εκπαίδευση,
και

ενθαρρύνουμε

τους

μαθητές να συμμετέχουν
σε

Οι μικρoί μαθητές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια καθώς περπάτησαν
στα αξιοθέατα της πόλης

προγράμματα

που

ασκούν

την

αγγλική

γλώσσα

εκτός

πλαισίου

βιβλίων.

Φιλοσοφία μας
είναι η βιωματική
εκπαίδευση, και
ενθαρρύνουμε
τους μαθητές να
συμμετέχουν σε
προγράμματα
που ασκούν την
αγγλική γλώσσα
εκτός πλαισίου
βιβλίων.

Επισκέψεις στην Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Πιστεύουμε πως το σχολείο πρέπει να προωθεί
την φιλαναγνωσία, γι
αυτό και ενθαρρύνουμε
τους μαθητές μας να
διαβάζουν πολλά βιβλία.
Πέρα από τους 300+
τίτλους
λογοτεχνικών
βιβλίων που διαθέτουμε,
οι μαθητές μας επισκέπτονται το αγγλικό τμήμα

της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Κέρκυρας όπου
διοργανώνουμε δραστηριότητες βασισμένες σε
γνωστά ξενόγλωσσα βιβλία. Το 2017-18 μαθητές
μας διαφόρων επιπέδων
είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν δημιουργικά εργαστήρια.

Παγκόσμιος Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής Cambridge
Πάνω από 60 μικροί μαθητές συμμετείχαν στον
Παγκόσμιο
Διαγωνισμό
Δημιουργικής
Γραφής
που
διοργάνωσε
το
Cambridge. Tα παιδιά
έγραψαν και εικονογράφησαν μικρές απολαυστικές ιστορίες! Με το
τέλος της σχολικής χρονιάς η Δημόσια Βιβλιοθή-

κη Κέρκυρας φιλοξένησε
έκθεση με τις εργασίες
των παιδιών για δύο εβδομάδες!
Συγχαρητήρια σε όλους
τους μικρούς συγγραφείς!

Οι εργασίες των παιδιών στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας

Καλοκαίρι 2018
Όπως κάθε καλοκαίρι, οι
μαθητές μας μπορούσαν
να επιλέξουν ποικιλία
προγραμμάτων.
Jun io r
Va cation
course
Μαθητές που
ολοκλήρωσαν την Κids A
εξάσκησαν τα αγγλικά
μέσα από παιχνίδια και

δραστηριότητες όλο τον
Ιούλιο.
Summer Arts Camp
Εβδομαδιαίο
εντατικό
πρόγραμμα με στόχο την
εξοικείωση των παιδιών
με την τέχνη.

θηση και συζήτηση ομιλιών από τα συνέδρια TED.
Στόχος η ενθάρρυνσή
των μαθητών στο διάβασμα και την κριτική σκέψη.

TED Talks Παρακολού-

Μαθητές … εν δράσει &
αγγλικά στην πράξη!

Άλλη μία διάκριση του σχολείου μας
Μετά το Language Bookings και το βραβείο που
μας απονεμήθηκε το 2014,
η διεθνής εταιρεία i-Study
επέλεξε το σχολείο μας για
το βραβείο καλύτερου
Κέντρου Ξένων Γλωσσών στη Δυτική Ελλά-

δα! Πρόκειται για ένα
ακόμη διεθνές βραβείο
που αναγνωρίζει τόσο
την ποιότητα των σπουδών στο σχολείο μας όσο
και την ποιότητα στην
εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Το βραβείο δίνεται σε
σχολεία παγκοσμίως που
αποδεδειγμένα
προσφέρουν ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, άριστο
περιβάλλον και δυναμική
και συνεχώς εξελισσόμενη ομάδα εκπαιδευτικών.
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Διδακτική Ομάδα
Φροντίζουμε η διδακτική
μας ομάδα να αποτελείται
από ικανούς και άρτια
εκπαιδευμένους καθηγητές
που θα εμπνεύσουν και θα
βοηθήσουν τους μαθητές
μας κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους.
Όλοι οι καθηγητές είναι
κάτοχοι πανεπιστημιακού
τίτλου.
Γενική
Διεύθυνση
&
Διεύθυνση
Σπουδών:
Ανδριώτη
Πατρίτσια,
RSA CELTA, BA University

of London, Μ.Εd University of Bristol
Διδακτική
Ομάδα:
Παναγιωτοπούλου Μαρία, ΒΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Χυτήρη, Κατερίνα ΒΑ
ΑΠΘ, Μ.Α University of
Keele
Faye Nutley, B.Ed University
Κυριακοπούλου Αθηνά.
ΒΑ University of Michigan

Σκιαδοπούλου Αγγελική
ΒΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
Υποψήφια διδάκτωρ Ιόνιο
Πανεπιστήμιο
Γραμμένου Βασιλική, ΒΑ
AΠΘ, M.Ed ΕΑΠ
Chaitow Sasha, BA University of Indianapolis, MA
University of Indianapolis,
MA University of Exeter,
Ph.D University of Exeter
Άννα Αγιοβλασίτη, ΒΑ
Πανεπιστημιο Δ. Μακεδονίας

Γραμματεία Διοίκησης/
Υπεύθυνη Η/Υ:
Μαγούλη Γεωργία, ΒΑ
Kαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς επιλέγουμε επιπλέον
συνεργάτες για συγκεκριμένα project.
Όλο το προσωπικό συμμετέχει σε σεμινάρια κατά
τη διάρκεια του έτους.

Προγράμματα σπουδών αγγλικής γλώσσας
Εδώ και 41 χρόνια προσφέρουμε ολοκληρωμένα
προγράμματα
σπουδών.
Είμαστε όμως και ευέλικτοι ώστε να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες των
εκάστοτε μαθητών.
Το πρόγραμμά μας χωρίζεται σε τρεις κύκλους:
Kids (τριετές), Τeens
(τριετές) και Exams ανάλογα με την κατεύθυνση
πιστοποίησης που επιλέγει
κάθε μαθητής.
Υπάρχει η δυνατότητα
επιλογής τμημάτων Bilingual. Oι μαθητές έχουν
την δυνατότητα να μελετούν την αγγλική γλώσσα
σύμφωνα με τα πρότυπα
του Αγγλικού εκπαιδευτικού συστήματος, μελετώντας όχι μόνο τη γλώσσα αλλά και μαθηματικά
και φυσικές επιστήμες
στην αγγλική γλώσσα!

Από το 2006 λειτουργεί
με μεγάλη επιτυχία το
πρόγραμμα Play’n’Learn
που απευθύνεται σε παιδιά 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 —
skills — ιδανικό για
όσους θέλουν να συντηρήσουν την επαφή τους
με τα αγγλικά.
Από φέτος θα λειτουργήσουν και θεματικά clubs
στην αγγλική γλώσσα.
Ενήλικες (επαγγελματίες
και φοιτητές) διδάσκονται, επίσης, μεμονωμένα ή
σε groups για την επίτευξη των στόχων τους, είτε

είναι κάποιο πιστοποιητικό είτε η ενίσχυση των
προφορικών δεξιοτήτων.
Από το 2014 λειτουργεί
τμήμα ειδικά για γονείς
πολύ μικρών παιδιών,
Family English Time,
κατά τα πρότυπα του
εξωτερικού, όπου οι γονείς συμμετέχουν στην
εκπαιδευτική διαδικασία
μαζί με τα παιδιά τους!
Τους καλοκαιρινούς μήνες λειτουργούν προπαρασκευαστικά
μαθήματα εξετάσεων, ενισχυτική διδασκαλία και
προγράμματα
δημιουργικής απασχόλησης
στην αγγλική γλώσσα
για μαθητές έως 17 ετών.



Αφουγκραζόμαστε
τις ανάγκες του κάθε
μαθητή



ενημερωνόμαστε
για τις εξελίξεις της
εκπαίδευσης παγκόσμια,



έχουμε τη γνώση και
την ευελιξία

Γι΄ αυτό μπορούμε και
σχεδιάζουμε πρωτοποριακά προγράμματα
σπουδών

Σχεδιάζουμε προγράμματα για
κάθε ηλικία και στόχο
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Επίσημο Εξεταστικό Κέντρο Ελληνομάθειας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Το Υπουργείο Παιδείας
θεσμοθέτησε το Νοέμβριο
του 1998 το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
καθορίζοντας
τον
τύπο του, τις προϋποθέσεις
απόκτησής του, τη διαδικασία ορισμού εξεταστικών κέντρων. Το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας ορίστηκε ως επίσημος φορέας
χορήγησης
πιστοποιητικών ελληνομάθειας με τη
συνδρομή
υποφορέων,
δηλαδή εξεταστικών κέντρων σε διάφορα μέρη
της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Δια Βίου Μάθησης Ανδριώτη στην Κέρκυρα αποτελεί από το
Νοέμβριο του 2013 ένα
από τα εξεταστικά κέντρα όπου διεξάγονται
οι εξετάσεις για την
πιστοποίηση της ελληνομάθειας και οι εξετάσεις για επαγγελματικό
σκοπό.

Για σπουδές
Για διορισμό στο δημόσιο
Για χορήγηση της άδειας
παραμονής «επί μακρόν
διαμένοντος».
Kαθ’ όλη τη διάρκεια της
χρονιάς οργανώνονται προγράμματα
εκμάθησης
της
ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας χρησιμεύει

Επαγγελματική

Για
επαγγελματικούς
σκοπούς

και προσωπική
εξέλιξη ενηλίκων
μέσα από

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1

σεμινάρια

Από το 2015 το σχολείο
μας λειτουργεί και ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης αναγνωρισμένο
από
τον
ΕΟΠΠΕΠ και το υπουργείο
παιδείας.

«κοινωνία της γνώσης και
της
πληροφορίας»
και
πρόσβαση στις νέες ευκαιρίες: εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές

τεχνία κ.α

Σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο κοινωνικο-οικονομικό
περιβάλλον
παρέχουμε
προγράμματα
κατάρτισης
ενηλίκων που στόχο έχουν

- τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
στο πεδίο του πολιτισμού

Επαγγελματικές δεξιότητες:
Επαγγελματική
ενεργοποίηση
ανέργων,
Δημιουργία βιογραφικού,
Επαγγελματικές Παρουσιάσεις, Παιδαγωγικά κ.α

- την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη
- την σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική
διαδικασία ενηλίκων
- την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην
αγορά εργασίας, καθώς και
της διατήρησης της θέσης
-

τη

συμμετοχή

στην

Το 2015-2016 λειτούργησαν με μεγάλη επιτυχία
τμήμα τα
Δημιουργικής
Γραφής. Για το έτος 20162017 διοργανώνουμε σεμινάρια σε τέσσερις θεματικές ενότητες:
Τεχνολογία:
Ασφάλεια
στο Διαδίκτυο, Χρηση Η/Υ,
Social Media, Blogs κ.α
Τέχνη και Πολιτισμός:
Φιλοσοφία, Τέχνη, Λογο-

Πρώτη έκδοση του σχολείου
H πρώτη μας έκδοση στο
ΚΞΓ & ΚΔΒΜ 1 Andrioti
School είναι γεγονός!
Η συλλογή παραμυθιών,
‘Χειμωνιάτικα Παραμύθια από Χείλη Ασημένια’
της σειράς Παραμυθοδημιουργίες εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2016 σε περιορισμένα αντίτυπα.
Πρόκειται για την πρώτη
συλλογή παραμυθιών όπως
αυτά γράφτηκαν κατά τον
πρώτο κύκλο του σεμιναρίου Δημιουργικής Γραφής
τον χειμώνα του 2016. Την

επιμέλεια της συλλογής
έκανε η εμψυχώτρια του
προγράμματος και μόνιμη
συνεργάτης μας, κα Γραμμένου
Βασιλική
(ΒΑ,
ΜΕd).
Το βιβλίο μπορείτε να το
προμηθευτείτε
από
τη
γραμματεία του σχολείου
μας, ενώ βρίσκεται ήδη
στην Εθνική Βιβλιοθήκη
(Αθήνα),
στη
Δημόσια
Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, και
σε βιβλιοθήκες πολλών
Νηπιαγωγείων και Δημοτικών στην Κέρκυρα και
ανά την Ελλάδα.

Γλώσσα & Έκφραση:
Δημιουργική γραφή, Σωστή χρήση της ελληνικής
γλώσσας κ.α

κατάρτισης στο
Κέντρο Δια Βίου
Μάθησης
Ανδριώτη

