
20 χρόνια Χαμόγελα!
Τόσα Χρόνια!

Τόση Δημιουργικότητα!
Τόση Προσπάθεια!

Τόσοι Μαθητές!
Τόσα Πτυχία!

Αυτό θα πει επιτυχία!

Α Ν Τ Ζ Υ  Σ Α Γ Κ Ρ Ι Ω Τ Η

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ
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20 χρόνια συσσωρευμένης 
πείρας είναι η εγγύηση για 
την ποιότητα

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών «Ιδιαίτερο» μετρά πε-
ρισσότερα από 20 χρόνια λειτουργίας στη Σύρο με 
πραγματικά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις πι-
στοποίησης που αγγίζουν ακόμη και το 100%. 

Παράλληλα με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας 
αναπτύσσουμε συμπεριφορές και δεξιότητες που 
απαιτεί ο σημερινός κόσμος μας. 

Με τη χρήση τεχνολογίας (διαδραστικοί πίνακες, 
διαδραστικό ηλεκτρονικό βιβλίο κλπ.) οι μαθητές 
ενθουσιάζονται, συνεργάζονται, έχουν κίνητρο και 
ενδιαφέρον να μάθουν. 

Τα βιβλία μας αναδεικνύουν τις θεμελιώδεις ανθρώ-
πινες αξίες και συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης των μαθητών. 

Study time. Οι μαθητές ολοκληρώνουν τις εργασί-
ες τους στο σχολείο με την εποπτεία του καθηγητή, 
κερδίζοντας έτσι ελεύθερο χρόνο για άλλες δραστη-
ριοτητες. 

Συνεργαζόμαστε στενά με τους γονείς, γιατί θε-
ωρούμε ότι είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την 
ανάπτυξη των παιδιών τους.

Η πιστοποίηση της 
Αγγλικής γλώσσας 
αποτελεί ένα  
ανεκτίμητο εφόδιο 
για το μέλλον.



Βιωματική Μάθηση
Η Βιωµατική Μάθηση παίζει πολύ σπουδαίο ρολό 
στο σχολείο μας, έτσι φροντίζουµε να υπάρχει ο χρό-
νος και για πιο ευχάριστες µορφές μάθησης. Ποικί-
λες βιωµατικές ενότητες όπως το τραγούδι, η τέχνη, 
το project work, το θέατρο, το video clip, το debate, 
αφενός ενθαρρύνουν τη µάθηση και διευρύνουν την 
αντιληπτική ικανότητα του παιδιού και αφετέρου 
του προσφέρουν ένα ευχάριστο πεδίο καλλιέργειας 
της κριτικής σκέψης και της φαντασίας. 

Είναι αξιοσηµείωτο πως οι µαθητές-ηθοποιοί µε-
ταµορφώνονται στους χαρακτήρες του έργου. Η 
γλώσσα που µιλάνε είναι µέρος αυτής της µεταµόρ-
φωσης. ∆εν είναι πια τα παιδιά του σχολείου που 
µαθαίνουν αγγλικά, είναι οι ήρωες του έργου που 
µιλούν και σκέφτονται στα αγγλικά… Η βιωµατική 
µάθηση αποτελεί για το σχολείο µας ένα εργαλείο 
για να αποκτήσουν οι µαθητές µας την αυτοπεποί-
θηση που απαιτείται και να κατακτήσουν την αγγλι-
κή γλώσσα.

Για να µάθεις τη γλώσσα πρέπει να τη ζήσεις!

Η φιλοσοφία μας
Για εμάς η εκμάθηση μιας ξένης γλωσσάς είναι 

λειτούργημα που εξασκείται με προσοχή και 
υπευθυνότητα. Υποσχόμαστε πως με επί-
γνωση των καθηκόντων μας, θα προσπα-
θήσουμε να μυήσουμε σταδιακά τον 
σπουδαστή στη γοητεία της γλώσ-
σας και θα καταφέρουμε, με τη βο-
ήθεια του, να τον ετοιμάσουμε για 
την επίτευξη των στόχων του, όσο 
υψηλοί κι αν είναι αυτοί. 

Θεμελιώδης στόχος μας είναι όχι 
μόνο να παράσχουμε στεγνές γνώ-
σεις αλλά την πραγματική κατά-

κτηση της γλώσσας και την πλήρη 
αξιοποίηση της ως εργαλείο προόδου.



Προσωπικό
Για περισσότερο από 20 χρόνια το «Ιδιαίτερο» στε-
λεχώνεται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκ-
παιδευτικό προσωπικό που αγαπά τα παιδιά και τη 
διδασκαλία και συμβάλλει με επιτυχία στην άριστη 
εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. 

Συνεχής κατάρτιση και 
επιμόρφωση προσωπικού
Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής 
έχουν αυξηθεί και στο θέμα της Ξενόγλωσσης Παι-
δείας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διεξάγουμε μια 
αδιάκοπη έρευνα και να εξελισσόμαστε συνεχώς, να 
υιοθετούμε τις αποτελεσματικότερες μεθόδους δι-
δασκαλίας και τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα. 

Οι καθηγητές μας ενημερώνονται με ετήσια εκπαι-
δευτικά σεμινάρια που αφορούν τη διαχείριση της 
τάξης, τη σωστή προσέγγιση των μαθητών, την 
αντιμετώπιση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, 
το σχεδιασμό του μαθήματος, τον τρόπο διδασκα-
λίας και τη σωστή χρήση του διδακτικού υλικού. Στο 
Κέντρο Ξένων Γλωσσών «Ιδιαίτερο», αναγνωρίζου-
με την ευθύνη μας απέναντι στη μόρφωση των μα-
θητών μας και την απόκτηση εφοδίων για το μέλλον 
τους. Γι’ αυτό και παρέχουμε εκπαίδευση που έχει 
ως φυσική εξέλιξη το πτυχίο και όχι εκπαίδευση για 

το πτυχίο. 

“Be the change  
you want  to see  

in the world!  
— Mahatma Gandhi

 
  
”



Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Γλωσσών
Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει σχεδιάσει και έχει 
παρουσιάσει στα κράτη-μέλη το Κοινό Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Γλωσσών, στο οποίο ορίζονται τα επίπεδα 
γνώσης αλλά και η νέα φιλοσοφία για την εκμάθη-
ση των ξένων γλωσσών. Σύμφωνα με το Συμβούλιο 
υπάρχουν έξι επίπεδα γλωσσικής επάρκειας. Το Κέ-
ντρο Ξένων Γλωσσών «Ιδιαίτερο» λειτουργεί σύμ-
φωνα με το πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης και ακολουθεί τα επίπεδα που ορίζονται από 
αυτό σε όλες τις γλώσσες.

Expanding your horizons



Επικοινωνία
Άντζυ Σαγκριώτη
Καποδιστρίου 74 & Φερεκίδου 11
Ερμούπολη, 84100, Σύρος
Τηλέφωνο: 22810 88108
Email: info@sagriotis-els.gr

www.sagriotis-els.gr
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Κερδίστε χρόνο και χρήμα
Εμπιστευτείτε τους καλύτερους


