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“… Το παιδί µου δεν συγκεντρώνεται στην τάξη των αγγλικών,
“… Το παιδί µου δεν συγκεντρώνεται στην τάξη των αγγλικών, Πειθαρχία Πειθαρχία
µήπως να το βάλω σε ιδιαίτερο;”
Πολλοί γονείς νοµίζουν ότι το παιδί θα πειθαρχήσει όταν
µήπως να το βάλω σε ιδιαίτερο;”
γονείς νοµίζουν ότι το παιδί θα πειθαρχήσει όταν βρί“…. Ο Νίκος µου φαίνεται ότι δεν προχωράει στοΠολλοί
φροντιστήµόνο του µαζί µε ένα δάσκαλο γλώσσας. Πόσο µεγ
“…. Ο Νίκος µου φαίνεται ότι δεν προχωράει στο φροντιστή- σκεται µόνο τουσκεται
µαζί µε ένα δάσκαλο γλώσσας. Πόσο µεγάλο
ριο όσο θα µπορούσε, µήπως να κάνει αγγλικά στο σπίτι µε λάθος
είναι
Η ζωή στη συνέχεια θα το υποχρεώνει µό
ριο όσο θα µπορούσε, µήπως να κάνει αγγλικά στο σπίτι µε λάθος είναι αυτό. Η ζωή στηαυτό.
συνέχεια θα το υποχρεώνει µόνιµα
δασκάλα;”
να
συγκροτείται
σε
ένα κοινωνικό περιβάλλον. Όσο πιο νω
δασκάλα;”
να συγκροτείται
σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Όσο πιο νωρίς
“…Θέλω να έχουµε ξεµπερδέψει και µε το Proficiency
πριν µάθει
το παιδί να εργάζεται οµαδικά, τόσο καλύτερα θα απ
“…Θέλω να έχουµε ξεµπερδέψει και µε το Proficiency πριν µάθει το παιδί να εργάζεται
τόσο καλύτερα θα αποδίαρχίσει η κόρη µου να µελετάει για τις εισαγωγικές. Μήπως δει αργότεραοµαδικά,
στη ζωή, στη δουλειά, στην κοινωνία. Αργότ
αρχίσει η κόρη µου να µελετάει για τις εισαγωγικές. Μήπως δει αργότερα στη ζωή, στη δουλειά,
στην κοινωνία. Αργότερα,
µε τα ιδιαίτερα αγγλικών θα προχωρήσει γρηγορότερα;”
ο γονιός που έχει µάθει το παιδί του µε ατοµικό προπονητ
µε τα ιδιαίτερα αγγλικών θα προχωρήσει γρηγορότερα;”
ο
γονιός
που
έχει
µάθει
το
παιδί
του
ατοµικό προπονητή θα
“…. Πολύ δυσκολεύεται ο γιος µου µε τα αγγλικά, µήπως θα αναρωτιέται γιατί στοµε
Πανεπιστήµιο ή στη ζωή ή στο επάγ
“…. Πολύ δυσκολεύεται ο γιος µου µε τα αγγλικά, µήπως θα αναρωτιέται γιατί στο Πανεπιστήµιο ή στη ζωή ή στο επάγγελτα καταλάβαινε και θα τα µάθαινε καλύτερα αν έκανε µάθηµα µα, το παιδί δεν πειθαρχεί και δεν αυτοσυγκροτείται; Κι όµ
τα καταλάβαινε και θα τα µάθαινε καλύτερα αν έκανε µάθηµα µα, το παιδί δεν πειθαρχεί και δεν αυτοσυγκροτείται; Κι όµως,
στο σπίτι µε δασκάλα;
στο µάθηµα το παιδί δεν χρειάζεται ατοµικό προπονητή. Χ
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Οµαδικότητα Η οµαδικότητα είναι ένα εξαιρετικό µαθησιακό εργαλείο
Κι ας δούµε γιατί:
Μια τάξη δέκα παιδιών έχει έντεκα δασκάλους.
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τάξη λοιπόν µε τους
µαθητές
της γίνεται µια
διαρ- που εµπλουτίκήςυπόλοιπους
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µάθησης Η ξένη γλώσσα είναι κάτι ζωντανό. ∆εν τη µαθαίνει κα
περιβάλλον διδάσκεται
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αλλά για
τη χρησιµοποιεί,
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αποτελεί εφόδιο
στοναµέλλον,
στο επάγγελµα,
όλη τητην
ζωή
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µέλλον, στο
στις σχέσεις,
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στην ενηµέρωση, στη δια βίου µάθηση. Στο σχολείο ξένης

• Οι µελέτες αποδεικνύουν ότι τα παιδιά ζουν µια σαφέστατα πιο ποιοτική µαθησιακή διαδικασία
µέσα στηνότι
τάξη,
µαζί µεζουν
µια οµάδα
παιδιών.πιο ποιοτική µαθησιακή διαδικασία
• Οι µελέτες αποδεικνύουν
τα παιδιά
µια σαφέστατα
• Οι
περισσότερες
µαθησιακές
µέσα στην τάξη,
µαζί
µε µια οµάδα
παιδιών. προκλήσεις αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικότερα µέσα
πλαίσια της
κοινωνικήςαντιµετωπίζονται
µάθησης.
• Οι περισσότερεςστα
µαθησιακές
προκλήσεις
αποτελεσµατικότερα µέσα
στα πλαίσια της κοινωνικής µάθησης.

Το Σχολείο
Ξένης
Γλώσσας
συνεχίζει νασυµπορεύεται
εξελίσσεται, συµπορεύεται
µε τα νέα
που ηφέρνει
αυτή η τόσο ενδιαφέρουσα
εποχή
Το Σχολείο Ξένης
Γλώσσας
συνεχίζει
να εξελίσσεται,
µε τα νέα δεδοµένα
πουδεδοµένα
φέρνει αυτή
τόσο ενδιαφέρουσα
εποχή
της
πληροφορίας
στην
οποία
ζούµε
και
προσφέρει
στα
παιδιά
µας
εξαιρετικές
συνθήκες
κοινωνικής
µάθησης
και
διαµόρφωσης
χαρατης πληροφορίας στην οποία ζούµε και προσφέρει στα παιδιά µας εξαιρετικές συνθήκες κοινωνικής µάθησης και διαµόρφωσης χαρακτήρα και
τη ζωή.
Τα παιδιά
µαθαίνουν
όταν
κτήρα και ικανοτήτων
γιαικανοτήτων
τη ζωή. Τα για
παιδιά
µαθαίνουν
καλύτερα
ότανκαλύτερα
µαθαίνουν
µεµαθαίνουν
παρέα. µε παρέα.
γλώσσας το παιδί επικοινωνεί, κουβεντιάζει, εκφράζεται στην συνεργασία τίθενται στα παιδικά χρόνια, όπου το παιδί µέσα
γλώσσας το παιδί επικοινωνεί, κουβεντιάζει, εκφράζεται στην συνεργασία τίθενται στα παιδικά χρόνια, όπου το παιδί µέσα
ξένη γλώσσα, µε όλους τους ζωντανούς τρόπους που απαιτεί στην όµορφη οµάδα της τάξης, καταλαβαίνει τι σηµαίνει να συξένη γλώσσα, µε όλους τους ζωντανούς τρόπους που απαιτεί στην όµορφη οµάδα της τάξης, καταλαβαίνει τι σηµαίνει να συη οµάδα… ∆εν λειτουργεί σε ένα αποστειρωµένο περιβάλλον γκρούοµαι και να φιλιώνω, να συζητώ στην τάξη, να συνεργάη οµάδα… ∆εν λειτουργεί σε ένα αποστειρωµένο περιβάλλον γκρούοµαι και να φιλιώνω, να συζητώ στην τάξη, να συνεργάζοµαι, να προσπαθούµε όλοι µαζί.
δάσκαλου και µαθητή.
ζοµαι, να προσπαθούµε όλοι µαζί.
δάσκαλου και µαθητή.

Συνεργασία
Συνεργασία

Eνηµέρωση
Eνηµέρωση

Στο σχολείο ξένης γλώσσας το παιδί βρίσκεται σε ένα οµα- Όταν όλα στη ζωή εξελίσσονται, η διδασκαλία της γλώσσας
Στο σχολείο ξένης γλώσσας το παιδί βρίσκεται σε ένα οµα- Όταν όλα στη ζωή εξελίσσονται, η διδασκαλία της γλώσσας
δικό περιβάλλον, όπου συγχρωτίζεται, κάνει φιλίες, µαθαίνει δεν παραµένει κάτι στατικό. Εξελίσσεται διαρκώς, µε καινούδικό περιβάλλον, όπου συγχρωτίζεται, κάνει φιλίες, µαθαίνει δεν παραµένει κάτι στατικό. Εξελίσσεται διαρκώς, µε καινούτη συνεργασία. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να µαθαίνει να προ- ρια βιβλία, νέες προσεγγίσεις, νέο εξοπλισµό, µε τη βοήθεια
τη συνεργασία. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να µαθαίνει να προ- ρια βιβλία, νέες προσεγγίσεις, νέο εξοπλισµό, µε τη βοήθεια
σεγγίζει στόχους µαζί µε άλλους. Είναι κάτι που θα κάνει σε του internet, µε online εφόδια. Όλη αυτή η ενηµέρωση είναι
σεγγίζει στόχους µαζί µε άλλους. Είναι κάτι που θα κάνει σε του internet, µε online εφόδια. Όλη αυτή η ενηµέρωση είναι
όλη την επαγγελµατική ζωή του. Τα θεµέλια της ικανότητας για στα χέρια των δασκάλων σε ένα οργανωµένο σχολείο.
όλη την επαγγελµατική ζωή του. Τα θεµέλια της ικανότητας για στα χέρια των δασκάλων σε ένα οργανωµένο σχολείο.

