ΚΑΙ ΜΙΑ ΓΩΝΙΆ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΟΝΙΌ…
Οι σπουδές των παιδιών σας είναι επένδυση χρόνου και προσπάθειας που
επηρεάζουν τη ζωή, την καριέρα και την εξέλιξη της προσωπικότητάς τους.
Είμαστε μαζί σας σε αυτό το ταξίδι προς την επιτυχία!
Η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει δημιουργήσει ένα πλήρες, υποστηρικτικό
πρόγραμμα εξατομικευμένων αλλά και ομαδικών συναντήσεων μεταξύ της
Ακαδημαϊκής Ομάδας, των καθηγητών και των γονέων, στις οποίες γίνεται
λεπτομερής ενημέρωση για:

τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε τα
παιδιά σας στο σπίτι, καθοδηγώντας τα προοδευτικά στην
ανάπτυξη μαθησιακής αυτονομίας

τυχόν ερωτήσεις, απορίες και εμπειρίες που εσείς αλλά
και άλλοι γονείς θα ήθελαν να μοιραστούν μαζί μας

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ;
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ γιατί παρέχουμε τη δυνατότητα να
επιλέξετε τις μέρες και ώρες που θέλετε και εξασφαλίζουμε την καλύτερη
διδακτική εμπειρία (best learning experience) είτε τα παιδιά παρακολουθούν
με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ στο χώρο της
ψηφιακής εκπαίδευσης (Blackboard Learn Ultra και Blackboard
Collaborate)
ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ SMART CLASSES αναβαθμισμένες με
ειδικό οπτικοακουστικό εξοπλισμό
ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΈΝΗ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ εφόσον
κρίνεται απαραίτητη από τον καθηγητή
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΆΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ (training
workshops και webinars) για προετοιμασία εξετάσεων σε συνεργασία με το
Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της ΕΑΕ
ΔΙΕΞΑΓΟΥΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΏΣΕΙΣ ΕΞΕΤΆΣΕΩΝ
συνεργασία με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της ΕΑΕ

την πορεία των μαθητών σε σχέση με τις εξετάσεις και
τα πιστοποιητικά τους

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΜΆΘΗΣΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΏΝ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

σε

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΕΙΔΙΚΈΣ ΤΙΜΈΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΏΣΕΙΣ σε συνεργαζόμενα
βιβλιοπωλεία, κινηματογράφους, και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς

ΧΡΌΝΙΑ
ΕΜΠΕΙΡΊΑΣ

διάφορες εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και
περιβαλλοντικές εκδηλώσεις στις οποίες μπορείτε να
συμμετέχετε και εσείς
ευχάριστες δραστηριότητες, εκπαιδευτικές ιστοσελίδες
και παιχνίδια στην Αγγλική γλώσσα με τα οποία μπορείτε
να δουλέψετε στο σπίτι

τις μεθόδους διδασκαλίας που ακολουθούνται

LEARN

CONNECT WITH US
Τα προγράμματά μας έχουν
πιστοποιηθεί για την ποιότητά
τους από το Commission
on English Language
Program Accreditation
(CEA), αναγνωρισμένο από το
Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ
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Η Ελληνοαμερικανική Ένωση
εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης
σύμφωνα με το πρότυπο
ISO 9001: 2008 για τον
Προγραμματισμό, Προετοιμασία
και Υλοποίηση του Προγράμματος
Νέας Ελληνικής Γλώσσας και
Προγράμματος Αγγλικής Γλώσσας
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HOW

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (4 & 5 ΕΤΏΝ)

;

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟ

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να εξοικειώσει προοδευτικά τα παιδιά με τον
κόσμο των Αγγλικών και να τα κάνει να αφεθούν στην περιπέτεια που
κρύβει η ανακάλυψη μιας νέας γλώσσας και κουλτούρας! Για τον λόγο
αυτό, το μάθημα πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα και είναι
το «καθιερωμένο ραντεβού» των παιδιών με τα Αγγλικά (εντάξει, και με
την αγαπημένη τους δασκάλα και τις εκπλήξεις που τους έχει ετοιμάσει,
αλλά δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα… είναι Μ Υ Σ Τ Ι Κ Ο!).

;

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ KAI ΕΦΗΒΟΥΣ
ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΉ
ΈΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΑΙΔΊ ΜΟΥ;

Το μάθημα είναι μοναδικό γιατί περιλαμβάνει παιχνίδι, κίνηση, μουσική,
πειράματα, παραμύθια, κατασκευές αλλά και χρήση τεχνολογίας.
Φανταστείτε, λοιπόν, μια τάξη γεμάτη από 4χρονους και 5χρονους
πειρατές και ατρόμητους θαλασσόλυκους που μετά γίνονται κηπουροί,
ζωγράφοι με ποδιές και καβαλέτα, μικροί εξερευνητές, επιστήμονες,
επιβάτες τεράστιων αερόστατων, μελετητές δεινοσαύρων, καταστροφείς
πινιατών και φυσικά οι καλύτεροι σεφ του κόσμου (γιατί δεν υπάρχει
τίποτα πιο ωραίο από τα κουλουράκια που έφτιαξαν αυτά!).
Το μάθημα διαφέρει γιατί κινητοποιεί όλες τις αισθήσεις των μαθητών
στηριζόμενο στην ολιστική και πολυαισθητηριακή προσέγγιση, που
εμπεριέχει έντονα στοιχεία κίνησης όπως η μέθοδος Total Physical
Response (TPR).

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΔΙΆΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Αυτό που επιδιώκουμε είναι να φέρνουμε το μάθημα στα
μέτρα και τις ανάγκες των παιδιών αλλά και των νέων
συνθηκών. Γι’ αυτό, τίποτα δε μοιάζει με τον χώρο και το
έργο ενός κλασικού φροντιστηρίου. Από τις πρώτες τάξεις
του Δημοτικού, εκεί όπου τα πράγματα «σοβαρεύουν» με
το περιβόητο “homework”, μέχρι και τις απαιτητικές τάξεις
του Γυμνασίου ή του Λυκείου, εμείς βρίσκουμε τρόπους να
κρατάμε το μάθημα ενδιαφέρον με εκπαιδευτικό παιχνίδι,
ενέργεια, έξυπνη χρήση τεχνολογίας και φυσικά άρτια
προετοιμασία για τις εξετάσεις! Κάνοντας το μάθημα
συναρπαστικό αλλά και απόλυτα οργανωμένο μέσα από
τη χρήση ειδικών πλατφορμών εκπαίδευσης, οι μαθητές
μας εξοικειώνονται τόσο με τη χρήση της γλώσσας όσο και
με τη χρήση της τεχνολογίας. Σε ειδικά διαμορφωμένες
smart classes, το μάθημα δεν περιορίζεται στα στενά
παραδοσιακά πλαίσια της τάξης καθώς οι μαθητές έχουν
πλέον τη δυνατότητα παρακολούθησης σε υβριδικές/
Flex(ible) τάξεις είτε με φυσική παρουσία είτε από το
σπίτι με απόλυτη ασφάλεια.

Τμήματα
για μικρούς
μαθητές





ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΗΛΙΚΊΕΣ ΑΠΕΥΘΎΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;
PRE-K: παιδιά ηλικίας 4 ετών ( Έτος γέννησης 2017)
KINDERGARTEN: παιδιά ηλικίας 5 ετών ( Έτος γέννησης 2016)

Για πληροφορίες, ημέρες και ώρες επικοινωνήστε
με τη Γραμματεία Εγγραφών στα: 2103680083 και 2103680023


Τα μαθήματα
γίνονται μια
φορά την
εβδομάδα και
διαρκούν 60
λεπτά.




A1

Style 1

A1-A2
A2
A2-B1

Style 2
Style 3
Style 4

B Level Plus

B1-B2

BCCE/ECCE/ABLE B2

Adolescents pre-ECCE

B1

BCCE

Adolescents ECCE
Adolescents pre-ECPE

B2
C1

ECCE/ABLE B2
ALCE

Adolescents ECPE

C2

ECPE

Combo τμήμα

*Η διαβάθμιση των επιπέδων ακολουθεί το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις
Γλώσσες-ΚΕΠΑ (Common European Framework of Reference for Languages-CEFR).
**Ξεκινώντας από τη Letterland, κατόπιν συνεννόησης με την Ακαδημαϊκή Ομάδα, ένα
παιδί έχει 2 πιθανές επιλογές για τη μαθησιακή του πορεία:
α) να ενταχθεί στην Young Learners 1 ή
β) να ενταχθεί στην Young Learners 1&2.
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YL1
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 ο πρόγραμμά μας είναι εγκεκριμένο από το Commission on English
Τ
Language Program Accreditation (CEA), το διαπιστευμένο φορέα
πιστοποίησης TÜV HELLAS και το Υπουργείo Παιδείας των ΗΠΑ.
Χρησιμοποιούμε τις κορυφαίες στον χώρο της ψηφιακής εκπαίδευσης
πλατφόρμες Blackboard Learn Ultra και Blackboard
Collaborate και απόλυτα καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό.
Προσφέρουμε επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό και σημειώσεις που
έχει επιμεληθεί η Ακαδημαϊκή μας ομάδα και το οποίο είναι ειδικά
σχεδιασμένο για όλους τους μαθησιακούς τύπους.
Έχουμε τη μεγαλύτερη και πληρέστερη βιβλιοθήκη σε ξενόγλωσσο
εκπαιδευτικό υλικό σε όλη την Αθήνα.
Οι καθηγητές μας είναι μόνιμοι συνεργάτες μας με υψηλότατα
επίπεδα κατάρτισης, πολυετή εμπειρία και συνεχή επιμόρφωση.
Διοργανώνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις (projects,
Ecofans activities, διοργάνωση Bazaar για φιλανθρωπικούς
σκοπούς, επισκέψεις σε μουσεία κτλ.) άμεσα συνδεδεμένες με την
αμερικανική κουλτούρα στις οποίες οι μαθητές μας έχουν ενεργό
ρόλο.

Pre-A1

Adolescents A

προετοιμασίας

My

Θα αναπτύξει την κοινωνικότητα (νέοι φίλοι) και τη δημιουργικότητά του
Θα μάθει να συνυπάρχει και να λειτουργεί μέσα στην ομάδα
Θα κατανοεί βασικές οδηγίες στα Αγγλικά
Θα αναγνωρίζει και θα χρησιμοποιεί βασικό λεξιλόγιο στα Αγγλικά
Θα εξοικειωθεί προοδευτικά με τη χρήση της τεχνολογίας

Το τρίπτυχο των
λέξεων που μπορεί
να μας χαρακτηρίσει
είναι:

Εμπιστοσύνη
Παιδεία
Καινοτομία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Adolescents B
Adolescents C
Adolescents D

για παιδιά
& εφήβους

Τμήματα
προετοιμασίας

ΕΠΙΠΕΔΟ
(ΚΕΠΑ/CEFR)*

Letterland**
Young Learners 1
Young Learners 1&2
Young Learners 2

Τμήματα

ΔΗΛΑΔΉ ΤΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΠΡΟΣΦΈΡΕΤΕ
ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΈΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΑΕ;

ΤΕΛΙΚΆ ΤΙ

ΘΑ ΚΕΡΔΊΣΕΙ

ΤΟ ΠΑΙΔΊ ΜΟΥ; 


ΤΜΗΜΑ

YL2

A’/B’
Δημοτικού

ool

B’/Γ’
Δημοτικού

Adol A

Adol B

Γ’/Δ’
Δ’/Ε’
Δημοτικού Δημοτικού

ΠΌΤΕ ΓΊΝΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΜΑΘΉΜΑΤΑ*;

ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Δευτέρα & Τετάρτη
Τρίτη & Πέμπτη
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Παρασκευή ή Σάββατο
Ρωτήστε μας για το επιπλέον
ασύγχρονο component που
περιλαμβάνουν αυτά τα
τμήματα.
* Για λεπτομέρειες σχετικά με το πλήρες
πρόγραμμα όλων των τμημάτων,
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Adol C

Adol D

Adol
pre-ECCE

A’/Β’
Ε’/ΣΤ’ ΣΤ’Δημοτικού Γυμνασίου
Δημοτικού A’ Γυμνασίου

Adol
ECCE

Adol
CPE
pre-E

l
Ado
E
ECP

Γ’ Γυμνασίου
Α’ Λυκείου
Β’/Γ’
Γυμνασίου

Α’/B’ υ
ίο
Λυκε

ΠΏΣ ΞΈΡΩ ΠΟΙΟ
ΤΜΉΜΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΊ ΜΟΥ;
Το Ακαδημαϊκό Τμήμα της ΕΑΕ εξετάζει
την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και σας
προτείνει την καλύτερη επιλογή για το
παιδί σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι
να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να κλείσετε
κάποιο ραντεβού για να μας γνωρίσετε και να
απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

