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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΑΙΔΕΙΑ

«Ο άνθρωπος περπάτησε χιλιάδες χρόνια πάνω στη γη για να
φτάσει στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι όπου χιλιάδες
προσφέρθηκαν αθώα θύματα στην ατομοβόμβα που
κατασκεύασε ο πολιτισμένος κόσμος. Περπάτησε χιλιάδες χρόνια
για να φτάσει στο Τσέρνομπιλ όπου η έκρηξη του πυρινικού
αντιδραστήρα εξαπέλυσε σύννεφο ραδιενέργειας που έσμιξε με τα
σύννεφα και έπεσε σαν βροχή, δηλητηριάζοντας το σύμπαν.
Περπάτησε ο άνθρωπος και έφτασε στους πύργους της Νέας
Υόρκης . Σε αυτά τα μνημεία που ο φανατισμός και η μανία τα
γκρέμισε θάβοντας κάτω απ' αυτά χιλιάδες αθώες υπάρξεις.
Για να φτάσει ο άνθρωπος στο Κόσοβο όπου τα συμμαχικά
αεροπλάνα – μαζί και με τη δική μας υπογραφή – βομβάρδιζαν
αθώους Σέρβους και Αλβανούς. Για να φτάσει στο Βελιγράδι όπου
τα ίδια αεροπλάνα του πολιτισμένου κόσμου βομβάρδιζαν
νοσοκομεία και κλινικές. Για να φτάσει στο Αφγανιστάν όπου οι
Ταλιμπάν της Ανατολής συγκρούστηκαν με τους Ταλιμπάν της
Δύσης δήθεν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για να φτάσει σε
Λίβανο και Ιράκ που δεν περιγράφεται η συμφορά τους.
Ο πολιτισμός μας μηδενίστηκε την ώρα που έπεφταν αυτές οι
βόμβες και σφαγιάζονταν ανθρώπινες υπάρξεις. Ισως μας
κακοφαίνεται αλλά αυτή είναι η αλήθεια: Δεν έχουμε πολιτισμό.
Όλα αυτά που κατέκτησε κάποτε το ελληνικό πνεύμα για
λογαριασμό όλου του κόσμου υποχώρησαν μπροστά σε έναν
παγκόσμιο αμοραλισμό. Η αντίληψη του δικαίου του νόμου, της
ισοκρατίας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας. Όλα έχουν
καταργηθεί, και δεν έχουμε πολιτισμό γιατί δεν έχουμε παιδεία.
Εκπαίδευση είναι η οργανωμένη διαδικασία μέσα από την οποία η
πολιτεία προσφέρει τα μορφωτικά της αγαθά. Τα σχολεία, τα
εργαστήρια, οι βιβλιοθήκες όλοι εμείς ανήκουμε στην
εκπαίδευση. Παιδεία δεν είναι αυτό, είναι κάτι διαφορετικό! Η
παιδεία δεν διδάσκεται. Είναι σαν ένα φως που ανάβει κάποια
στιγμή απ' την επικοινωνία παιδιού και δασκάλου. Ανάβει και
ύστερα τρέφουν μαζί αυτό το φως. Πεπαιδευμένος ή
καλλιεργημένος είναι ο άνθρωπος του οποίου ο χαρακτήρας, η
σκέψη και η ευαισθησία έχουν διαμορφωθεί απ' τη γνώση και την
ηθική. Από τον διάλογο που είναι σε θέση να κάνει με τα πράγματα
και τη φύση. Η παιδεία προκύπτει από μια δυναμική η οποία
αναπτύσεται ανάμεσα σε δασκάλους και παιδιά .
Σβήνει το ατομικό εγώ και το ατομικό εσύ. Σβήνει το φυλετικό εγώ
και το φυλετικό εσύ. Σβήνουν όλα κάτω απ' την ταυτότητα της
ζωής. Κάτω από χρώματα, θρησκείες, εθνικότητες είναι ο
άνθρωπος. Η παιδεία είναι η μόνη που ενώνει τα πάντα, που
ξεπερνά θρησκευτικές, εθνικιστικές και φυλετικές διακρίσεις».
Αυτή η παιδεία πρέπει να προσφέρεται στα σχολεία. Σκοπός της
διδασκαλίας δεν είναι να προσφέρουμε γνώσεις, γνώσεις, γνώσεις
αλλά δάσκαλος και μαθητής να επικοινωνούν πραγματώνοντας
τη φύση τους είτε είναι μαθηματικά, είτε ιστορία, είτε γλώσσες.
Όπως έλεγε ο Πλούταρχος, το κεφάλι του παιδιού δεν είναι ένα
δοχείο για να το γεμίζουμε γνώσεις και μετά να μετράμε πόσο
γέμισε ή όχι.
Το κεφάλι του παιδιού είναι εστία έτοιμη να πυρακτωθεί, και ο
ρόλος του δασκάλου είναι να ρίξει τον σπινθήρα, να ανάψει το
φως. Ν'ανάψει την συνείδηση του νέου ανθρώπου και για να γίνει
αυτό χρειάζονται υπεύθυνοι δάσκαλοι. Υπέυθυνοι δάσκαλοι
είναι οι ελεύθεροι δάσκαλοι. Είναι ο δάσκαλος που μαθαίνει στον
μαθητή πώς να μαθαίνει. Που τον μαθαίνει να χρησιμοποιεί την
γνώση και να δημιουργεί, που του δίνει δύναμη να προχωρήσει,
να σταθεί στα πόδια του.
Πετυχημένος δάσκαλος είναι αυτός που δείχνει στον μαθητή τον
τρόπο να τον ξεπεράσει – αν θέλει.
Μόνο έτσι, δημιουργώντας και μεγαλώνοντας καλλιεργημένους
ανθρώπους θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά,
αφήνοντας πίσω μας και αποφεύγοντας να επαναλάβουμε τα λάθη
του παρελθόντος.
Δημιουργώντας ελεύθερους ανθρώπους.
Εύη Κελλάρη

www.glossikoergastiri.gr

30 χρόνια παρουσίας: Από το 1989!
Σαν χθες, χαραγμένη βαθιά στη μνήμη μας, ακριβώς πριν

30 χρόνια, Σεπτέμβρη του

1989, η μέρα που ξεκινούσαμε, με μεγάλο μεράκι, αυτή την υπέροχη πορεία. Μία πορεία που
με σταθερά και προσεκτικά βήματα, με σκληρή προσπάθεια, οδήγησε στο να κτίσουμε ένα
φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις συνειδήσεις των γονέων και έγινε συνώνυμο της επιτυχίας.
Συνεχίζουμε δε, με το ίδιο μεράκι και αγάπη γι αυτό που κάνουμε, να διδάσκουμε την Αγγλική
γλώσσα στη περιοχή μας, χωρίς αμφιταλαντεύσεις, και χωρίς εκπτώσεις στη

ποιότητα των

υπηρεσιών που παρέχουμε. “Αυστηροί” στις απαιτήσεις μας και στο όραμά μας : να μιλούν την
Αγγλική γλώσσα σαν μητρική, ΟΛΟΙ οι μαθητές μας! Και σε αυτό, δε χωρούν συμβιβασμοί!
Προσαρμόζοντας με προσοχή καινούργιες μεθόδους, στη παλιά πετυχημένη μας συνταγή. Με
γνώμονα πάντα τη πρόοδο του μαθητή. Χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Σε περιβάλλον που
συνεχώς ανανεώνεται. Δεν είμαστε φειδωλοί εκεί που πιστεύουμε ότι ο μαθητής θα ωφεληθεί.
Οι επιτυχίες μας, όπως και οι μαρτυρίες των γονέων, είναι αδιάψευστος μάρτυρας όλων αυτών των
προσπαθειών. Δυσκολίες πολλές, αλλά μέσα από τη διαρκή προσπάθεια, πετύχαμε το στόχο μας:
“Ήρθαμε για να μείνουμε πολλά χρόνια''! επαναλαμβάναμε διαρκώς. Και κρατήσαμε το λόγο μας.
Και συνεχίζουμε :
Με σιγουριά για τη ποιότητα των υπηρεσιών μας
Με υπευθυνότητα και γνώση για τις υποχρεώσεις μας

30 χρόνια

Με μεθοδικότητα, όπως κάναμε όλα αυτά τα
Με την ίδια αποτελεσματικότητα που μας διακρίνει πάντα
Και όλα αυτά, χωρίς καθυστερήσεις, με τη ταχύτητα που χρειάζεται για να φτάσει το παιδί στο
στόχο του, στο να μάθει να μιλά σωστά την Αγγλική γλώσσα.
Ευχαριστούμε όλους τους γονείς για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια. Και
θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι θα συνεχίσουμε με το ίδιο μεράκι και ζήλον
Η ξένη γλώσσα δεν είναι "πτυχία" ή πιστοποιήσεις. Είναι γνώση!
Όταν λοιπόν έχεις τη γνώση θα έρθει και η πιστοποίηση, απλά και όμορφα!
Αφού λοιπόν η γνώση κατακτηθεί μέσα από προσπάθεια, ο χρόνος που απαιτείται για
εξοικείωση με οποιαδήποτε εξέταση για απόκτηση οποιοδήποτε πιστοποιητικού είναι
ελάχιστος!

Σ Υ Ν ΟΛ Ι Κ Α Α Π ΟΤ ΕΛ Ε Σ Μ ΑΤΑ
30 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Π ΟΤ ΕΛ Ε Σ Μ ΑΤ Ω Ν
Μ Α Σ Ε ΧΟΥ Ν Κ ΑΘ Ι Ε Ρ Ω Σ Ε Ι Σ Τ Η Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Σ Η
Γ Ο Ν Ε Ω Ν Κ Α Ι Μ ΑΘ Η Τ Ω Ν

196 Intermediate (B1) + 671 Lower (B2)
+ 71 Advanced (C1) + 246 Proficiency (C2)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΤΥΧΕΙ ΣΕ 2 ή 3 ΠΤΥΧΙΑ
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ 1 ΦΟΡΑ!
PROFICIENCY:
ADVANCED:
LOWER:
INTERMEDIATE:

EDEXCEL

CAMBRIDGE

MICHIGAN

NOCN

55
63
287
166

45
4
303
3

172

12
5
42
29

56

ΣΙΓΟΥΡΑ-ΥΠΕΥΘΥΝΑ-ΜΕΘΟΔΙΚΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ-ΓΡΗΓΟΡΑ
ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ! ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 1η Σεπτέμβρη 2019
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 15 Σεπτέμβρη 2019
ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 29 Μαΐου 2020
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
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Κέντρο Ξένων Γλωσσών
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008

"Το Γλωσσικό Εργαστήρι"
Λάμπης Φίλης-Εύη Κελλάρη
"Η Σωστή Επιλογή"

Από το
1989

1.Αδαμοπούλου 10 – Ξυλόκαστρο
2.Πατρών 21 Δ - Ξυλόκαστρο
3.Δερβένι
Τ Η Λ. 6944-058697 & 6945-580359

filisbob@hotmail.com
www.linguisticlab.gr
http://labisfilis.blogspot.com

Τι διδάσκουμε στους μαθητές μας;
Την Αγγλική γλώσσα ή πώς να περάσουν ένα test;
Δεν πρέπει ο μαθητής να πάρει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας; Πρέπει με την
έννοια ότι βάζει κάποιο στόχο και τον πετυχαίνει. Η επίτευξη των στόχων που βάζει
κάθε φορά ο μαθητής παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην απόκτηση αυτοπεποίθησης. Η
αυτοπεποίθηση είναι μια 'στάση' που επιτρέπει στο άτομο να έχει μια θετική αλλά
και ρεαλιστική αντίληψη για τον εαυτό του
και τις ικανότητές του.
Δεν πρέπει όμως η απόκτηση του
πιστοποιητικού να είναι αυτοσκοπός. Ο
λόγος που οι μαθητές βρίσκονται στην τάξη
είναι για να ΜΑΘΟΥΝ με τρόπο ευχάριστο
τη γλώσσα και να είναι ικανοί να την
ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ικανοποιητικά ανάλογα με το
επίπεδό τους, δηλαδή ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, από την άλλη
δεν είναι να τους μυήσει στις τεχνικές των
διαφόρων tests αλλά να τους εμφυσήσει
την αγάπη για τη γλώσσα
χρησιμοποιώντας ποικιλία τεχνικών και
εργαλείων για να επιτύχει στο έργο του.
Εάν αγαπήσει τη γλώσσα ο μαθητής, θα βελτιώνεται συνεχώς και θα μπορέσει, όταν
είναι έτοιμος, να δώσει εξετάσεις και να επιτύχει σε οποιοδήποτε πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας.
Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας απαιτεί πολύχρονη προσπάθεια και δεν σταματά
ποτέ. Το παιδί, από τη στιγμή που έρχεται στον κόσμο, ακούει τη μητρική του γλώσσα
σε καθημερινή βάση όσες ώρες είναι ξύπνιο –περίπου 12 ώρες την ημέρα. Μετά από
την ηλικία των 4-5 ετών μπορεί να επικοινωνήσει με το οικογενειακό του περιβάλλον
χρησιμοποιώντας ένα βασικό λεξιλόγιο, το οποίο εμπλουτίζεται σταδιακά.
Εχουμε σκεφτεί πόσος χρόνος απαιτείται για να μάθει το αντίστοιχο λεξιλόγιο ένα
παιδί σε μια ξένη γλώσσα όταν την ακούει 2, 3, 4 ώρες την ΕΒΔΟΜΑΔΑ; Η απάντηση
είναι προφανής κι όμως ουδείς φαίνεται να αντιλαμβάνεται τον παράγοντα ΧΡΟΝΟ.
Η μάθηση δεν 'τελειώνει' ποτέ.
Η Αγγλική γλώσσα βοηθά πραγματικά ώστε να επικοινωνούν οι μαθητές σε
οποιοδήποτε σημείο του κόσμου κι αν βρίσκονται, να κατανοούν το περιεχόμενο
σχεδόν οποιασδήποτε ιστοσελίδας και αν ανοίξουν και να νιώθουν τη μαγεία ενός
κειμένου διαβάζοντάς το στη μητρική του γλώσσα.
Όμως, για τα παραπάνω χρειάζεται καλή γνώση και άνετος χειρισμός της γλώσσας
που μπορεί να συνοδεύεται –όχι απαραίτητα- από ένα πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας.

Μας ρωτούν γονείς για τα παιδιά τους, αν υπάρχει η
δυνατότητα ολοκλήρωσης των 2 πρώτων τάξεων
(a και b junior) σε μια χρονιά!
Αν το παιδί είναι μικρότερο από 8 ετών (β' δημοτικού), είναι πολύ δύσκολο. Θα
πρέπει η ύλη 2 ετών να γίνει σε ένα έτος και η πίεση θα είναι υπερβολική, με κίνδυνο
το παιδί να σχηματίσει άσχημη εντύπωση και να αποκαρδιωθεί! Με ότι αυτό
συνεπάγεται για τη πορεία του στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας.
Στη περίπτωση που το παιδί είναι στη γ' δημοτικού: θα μπορούσε να γίνει αλλά και
πάλι ο κίνδυνος του να δυσκολευτεί το παιδί στην αρχή είναι υπαρκτός!
Όσοι γονείς έχουν παιδιά στη γ' δημοτικού και δεν έχουν παρακολουθήσει μαθήματα
αγγλικών σε φροντιστήριο πριν, έχουν διαπιστώσει το πανικό που νοιώθουν με την
ύλη που διδάσκεται σε αυτή τη τάξη και τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν για
προσαρμογή!
Η πρότασή μας μέσα από την εμπειρία μας προς τους γονείς είναι: να
παρακολουθήσει κανονικά την a junior σε ένα έτος και αφού το παιδί έχει μία ομαλή
πρώτη επαφή, το καλοκαίρι ή αρχές Σεπτέμβρη παρακολουθώντας μαθήματα για ένα
μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να ενταχθεί στην Α Senior, "κερδίζοντας" το δεύτερο
χρόνο της b junior. Χωρίς άγχος και χωρίς επιβάρυνση οικονομική.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι συνέπειες του τρόπου που ξεκινάμε κάτι, μας
ακολουθούν πάντα!

ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕΣΩ SKYPE!
Για μαθητές αλλά και ενήλικες!

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε ξεκινήσει μια καινούργια υπηρεσία.

Μαθήματα Αγγλικών μέσω SKYPE!!!
Μάθετε αγγλικά στο χώρο σας, χωρίς μετακινήσεις, στο χρόνο που σας βολεύει!
Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων παραδίδουν μαθήματα όλων των επιπέδων σε
ενδιαφερόμενους από όλη την Ελλάδα.
Το πρόγραμμα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες γνώσεις υπολογιστή. Είναι πανεύκολο στη
χρήση.
Ταυτόχρονη ζωντανή παρουσία μαθητή - καθηγητή με το πάτημα ενός κουμπιού.
Με κάθε εγγραφή για μαθήματα Skype, προσφέρουμε εξάμηνη on line εκπαίδευση
ενηλίκων μόνο με 50 €/εξάμηνο!
Προγράμματα ενηλίκων για πιστοποίηση στα Αγγλικά Β2 (LOWER) και C2
(PROFICIENCY).
Πληροφορίες στη γραμματεία.

Η ανανεωμένη ιστοσελίδα μας όπου θα βρείτε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και άρθρα:

Linguisticlab.gr - Glossikoergastiri.gr
http://www.facebook.com/filisbob ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
https://twitter.com/LABISFILIS https:/twitter.com/linguisticlab
Διακεκριµένοι παιδαγωγοί, ψυχολόγοι αλλά και δάσκαλοι Κέντρων
Ξένων Γλωσσών καταλήγουν στο ασφαλές συµπέρασµα ότι:
«η οµαδική διδασκαλία είναι ένα πολύτιµο µέσο που σαφώς
πλεονεκτεί της ατοµικής διδασκαλίας του ιδιαίτερου µαθήµατος».

Γιατί υπερέχει η Διδασκαλία στην τάξη
σε αντίθεση µε τα ιδιαίτερα µαθήµατα
Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ο καθηγητής είναι πιστοποιηµένος,
εξειδικευµένος και αξιολογηµένος
Στο ιδιαίτερο µάθηµα δεν υπάρχει τρόπος να ελεγχθούν τα τυπικά προσόντα του καθηγητή.
Ποιος είναι ο τελικός υπεύθυνος για την µαθησιακή πορεία και εξέλιξη του παιδιού σας;
Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών αξιολογεί αντικειµενικά τον µαθητή
Στο ιδιαίτερο µάθηµα οι συνθήκες αξιολόγησης είναι υποκειµενικές και καθόλου αυστηρές.
Στο οργανωµένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ο µαθητής µαθαίνει χρησιµοποιώντας εποπτικά µέσα
τελευταίας τεχνολογίας (Διαδραστικούς πίνακες, video, computers, εκπαιδευτικά προγράµµατα,
βιβλία επιλεγµένα µε µοναδικό κριτήριο τη µάθηση)
Στο ιδιαίτερο µάθηµα δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτά τα µέσα, λόγω του µεγάλου κόστους.
Στην οργανωµένη τάξη, ο µαθητής υποχρεούται να αφοµοιώσει τη συγκεκριµένη ύλη σε αυστηρά
προκαθορισµένο χρόνο, µε αποτέλεσµα την καλύτερη επίδοση.
Στο ιδιαίτερο µάθηµα ο διδάσκων προσαρµόζεται στις «χαλαρές» απαιτήσεις του παιδιού.
Επιπλέον το παιδί βαριέται, δεν αντιµετωπίζει προκλήσεις, ανταγωνισµό για να
κοινωνικοποιείται και να µεγιστοποιεί τις δυνατότητές του.
Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών παρακολουθεί συστηµατικά την πρόοδο των µαθητών και συντονίζει
την όλη τους προσπάθεια. Ο καθηγητής στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών έχει διδαχτεί πως να διδάξει.
Σε ποιον θα αναθέσετε την σωστή προετοιµασία του παιδιού σας: στο νόµιµο και εξειδικευµένο
Κέντρο Ξένων Γλωσσών ή στο παράνοµο και «ανεξέλεγκτο» ιδιαίτερο; Ποιός συντονίζει τους
καθηγητές που διδάσκουν σε ιδιαίτερα;
Μέσα στην οργανωµένη εκπαιδευτική µονάδα του Κέντρου Ξένων Γλωσσών ο γονιός έχει απόλυτη
γνώση του επιπέδου, της προόδου και των πραγµατικών αναγκών του παιδιού του.
Στο «Γλωσσικό Εργαστήρι» µε την εµπειρία των 30 και πλέον ετών µε τις αδιαµφισβήτητες
επιτυχίες, το παιδί συµµετέχει στο οµαδικό µαθησιακό περιβάλλον, εκτίθεται σε µοτίβα
µάθησης των συµµαθητών του, εµπνέεται, αναπτύσσει δεξιότητες και αυτοεκτίµηση που θα
το καταστήσουν ικανό να ενταχθεί αργότερα σε οποιαδήποτε κοινωνική οµάδα.
Εµείς λειτουργούµε στα πρότυπα του σχολείου και το σχολείο είναι ο χώρος όπου το παιδί
αγαπιέται και µαθαίνει να αγαπά τη µάθηση.
Εµείς παράγουµε Ευτυχία! Κάνουµε τα παιδιά χαρούµενα!
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Χρήσιμες Πληροφορίες για Γονείς
1. Μία φορά το μήνα, συμμετέχουμε στα έξτρα μαθήματα επανάληψης της ύλης
που προσφέρονται χωρίς επιπλέον χρέωση!
2. Ηλεκτρονική πλατφόρμα για άμεση ενημέρωση γονέων για ότι συμβαίνει στο
φροντιστήριο και εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές!
3. Επιδιώξτε Συνεχή Ενημέρωση, τουλάχιστον μία φορά το μήνα! Ο μαθητής πρέπει
να αισθάνεται ότι αυτό που του ζητείται να κάνει είναι σπουδαίο, και αυτό γίνεται
όταν ο γονέας δείχνει με κάθε τρόπο το ενδιαφέρον του!
4. Επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ με το φροντιστήριο για οποιοδήποτε θέμα, μικρό ή
μεγάλο, προκύψει κατά τη διάρκεια της χρονιάς!
5. Σεμινάρια Γονέων: Οι γονείς με άρτια πληροφόρηση μπορούν να βοηθήσουν το
παιδί τους να αναπτύξει ολόπλευρα τις ικανότητες που χρειάζεται για να πετύχει στη
ζωή του.
6. Στο τέλος της χρονιάς η Συμμετοχή στις εξετάσεις Μαΐου είναι Σημαντική για
προαγωγή στην επόμενη χρονιά. Οι λόγοι αδυναμίας συμμετοχής πρέπει να
συζητούνται με τη διεύθυνση του φροντιστηρίου. Σας ενημερώνουμε εδώ ότι πολλοί
μαθητές προσπαθούν να αποφύγουν αυτή τη διαδικασία από φόβο, και ως
αποτέλεσμα, η προσπάθεια κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς γίνεται πιο χαλαρή
και χωρίς κάποιο στόχο, όπως γίνεται με αυτούς που συμμετέχουν!
7. Οι διακοπές του καλοκαιριού είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα –παγίδα για το
μαθητή. Η παντελής έλλειψη ενασχόλησης με τη μελέτη για τόσο μακρύ χρονικό
διάστημα έχει ως κατάληξη τη δύσκολη και πολλές φορές αδύνατη προσαρμογή στις
απαιτήσεις της νέας σχολικής χρονιάς. Η εμπειρία μας μας έχει δείξει, ότι η έστω και
ελάχιστη και για λίγο χρονικό διάστημα απασχόληση του παιδιού για επανάληψη της
ύλης με τρόπο που δε κουράζει έχει ευεργετικά αποτελέσματα που φαίνονται το
Σεπτέμβρη με την έναρξη των μαθημάτων. Έτσι, έχουμε δημιουργήσει διάφορα
προγράμματα για τον Ιούλη μέσα από τα οποία ο μαθητής κρατά επαφή με αυτά που
έχει μάθει (Τμήματα επαφής ).
Υπάρχουν τμήματα ενισχυτικά για αυτούς οι οποίοι είχαν δυσκολία κατά τη διάρκεια
της χρονιάς.
Για τους αριστούχους υπάρχουν τα εντατικά τμήματα για ολοκλήρωση μίας
ολόκληρης τάξης.
Επίσης υπάρχουν τμήματα-Σχολική Μελέτη- όπου δάσκαλοι του δημοτικού δίνουν τη
δυνατότητα στους μαθητές να κρατήσουν επαφή με τα μαθήματα του σχολείου έτσι
ώστε το Σεπτέμβρη, με την έναρξη των μαθημάτων στο σχολείου του, ο μαθητής να
είναι έτοιμος και να προσαρμοστεί εύκολα στις απαιτήσεις. Αυτά τα τμήματα
λειτουργούν και κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να προετοιμάζουν και να δείξουν
στο μαθητή τον τρόπο που πρέπει να μελετά!
Όλα τα τμήματα τα καλοκαιρινά λειτουργούν από 25 Ιούνη μέχρι τέλη Ιούλη,
δίνοντας τη δυνατότητα στο μαθητή να ξεκουραστεί και να απολαύσει εντελώς
ξέγνοιαστες διακοπές για 1,5 μήνα!

Προφύλαξη από την «Καλοκαιρινή Ολίσθηση»
Έρευνες υποστηρίζουν ότι τα παιδιά που διαβάζουν κατά την διάρκεια των
καλοκαιρινών διακοπών κερδίζουν σε αναγνωστικές δεξιότητες, ενώ όσα δεν
διαβάζουν χάνουν ακόμα και μέρος των αποκτηθέντων κατά την διάρκεια της
σχολικής χρονιάς.
Ένα βήμα στην σωστή κατεύθυνση: να κατευθύνουμε τα παιδιά προς το
καλοκαιρινό διάβασμα
Η έρευνα έχει αποδείξει ότι όταν οι γονείς εμπλέκονται ενεργά στην διαδικασία της
μάθησης, τότε έχουμε πιο επιτυχημένα παιδιά εντός και εκτός σπιτιού. Θα πρέπει
λοιπόν οι γονείς να πεισθούν για την σημασία του καλοκαιρινού διαβάσματος και να
τονισθεί η διαφορά που μπορεί να επιτευχθεί με αυτό.

Στο Γλωσσικό Εργαστήρι Βοηθάμε τους μαθητές μας να
κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν
Όταν οι μαθητές μας κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν θα μπορέσουν
να συνεργαστούν καλύτερα μαζί μας και έτσι θα μπορέσουμε να τους διδάξουμε πολύ
σημαντικότερα μαθήματα από αυτά της επομένης μέρας.

Θα μπορούμε να τους διδάξουμε:
> πώς να αποκτήσουν κίνητρα
> πώς να θέτουν στόχους
> πώς να συγκεντρώνονται
> πώς να κατανοούν
> πώς να κρατούν σημειώσεις
> πώς να απομνημονεύουν
> πώς να κάνουν επανάληψη και τελικά πώς να δίνουν επιτυχημένες εξετάσεις.
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Είπαν για εμάς:
Εμείς καλά τα λέμε, οι υπόλοιποι που μας γνώρισαν
ή μας γνωρίζουν όμως;
"Κύριε Φίλη, η κόρη μου γύρισε στο σπίτι μαγεμένη από τη διδασκαλία σας, ...."!
“Εμείς το έχουμε γνωρίσει χρόνια πριν !!!!! γιατί ένα παιδί, δεν διαμορφώνετε από
έναν καλό γονιό μόνο...αλλά και από άξιους, πεφωτισμένους δασκάλους” !!!!!!
«Η καλύτερη επιλογή για την εκμάθηση αγγλικών. Σίγουρη επιτυχία από έμπειρους
εκπαιδευτικούς και κυρίως ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ..
Λάμπη, εσένα και το προσωπικό σου, σας ευχαριστώ για όλα»!!!
(Πέγκυ Μπεκιάρη)
"Παρακολουθώ τις δράσεις του φροντιστηρίου σας, δεν είναι συνηθισμένες, δίνετε
ευκαιρίες στα παιδιά"...... "Κλείνοντας. Αυτό που με εντυπωσιάζει στη δουλειά σας
είναι πως δεν την βλέπετε ως μηχανή παραγωγής fce, παράγετε πολιτισμό, δεν είναι
το σύνηθες"...
(Άννα Πυλαρινού, Ίδρυμα Λασκαρίδη, 26/4/2018)
Νώντας Μπεκιάρης Το φροντιστήριο που μάθαμε να μιλάμε σωστά την γλώσσα που
ζητείται παντού. Το φροντιστήριο που μας προσέφερε ένα βασικό αγαθό για την
μετέπειτα σταδιοδρομία μας. Το φροντιστήριο που σκοπό έχει να σου μάθει να μιλάς
και να γράφεις σωστά Αγγλικά, χωρίς το πτυχίο να είναι αυτοσκοπός. Αν κάνεις τα
πρώτα άλλωστε, τα πτυχία θα έρθουν, εύκολα κιόλας. Και τέλος, το φροντιστήριο που
μας εκπαίδευσε με όλη τη σημασία της λέξης, είτε αυτό σήμαινε "Μαθαίνεις αγγλικά"
είτε "Διαπαιδαγωγώ σωστούς και χρήσιμους ανθρώπους ώστε να αποτελέσουν ένα
πολύτιμο λιθαράκι στην κοινωνία μας". Για όλα τα παραπάνω, ευχαριστούμε πολύ!!
Συνεχίστε την καλή δουλειά που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια.
Γιώργος Πλασσαράς Στο φροντιστήριο πήγα το καλοκαίρι του 1998 μετά από
απαίτηση στους δικούς μου να αλλάξω φροντιστήριο Αγγλικών. Το προηγούμενο
φροντιστήριο δεν ήταν κακό απλά δεν μου ταίριαζε ίσως. Εκεί γνώρισα την πρώτη
μέρα τον Λάμπη έναν άνθρωπο με τον οποίο μοιραζόμαστε σκέψεις μέχρι και σήμερα.
Καθηγήτριες όπως η Λουίζα σε βοηθάνε να αγαπήσεις τα Αγγλικά και έχουν τον τρόπο
να σε βοηθήσουν ανάλογα με το επίπεδο σου και όχι με την τάξη. Το 2014 και το 2016
για λόγους που αφορούσαν ακαδημαϊκά μου ζητήματα, ζήτησα πάλι τη βοήθεια του
φροντιστηρίου και όλοι τους ήταν πάλι δίπλα μου. Επιτυχία και στις δύο εξετάσεις.
Όποτε τους ξανά χρειαστώ είμαι σίγουρος ότι πάλι θα είναι δίπλα μου. Και αυτό είναι
κάτι που αγαπώ στους ανθρώπους αυτού του φροντιστηρίου. Συνεχίστε με όρεξη και
μεράκι. Σας ευχαριστώ για όλα
Άκης Πετρόπουλος Έχοντας υπάρξει μαθητής του φροντιστηρίου, η αλήθεια είναι πως
ανέκαθεν το "Γλωσσικό Εργαστήρι" πρωτοπορούσε και ακόμα πρωτοπορεί. Κάθε
μάθημα είναι μια πρόκληση και για μας όπως και για τους μαθητές. Μια πρόκληση να
ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, να ξεπεράσουμε τους φόβους και τις ανασφάλειες μας
ως καθηγητές και οι μαθητές μας ως νέοι άνθρωποι. Άνθρωποι που πρέπει να
αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες/εφόδια, αναγκαία στη σημερινή
πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που θα ζητάει από αυτούς τους ανθρώπους να
ανακαλύπτουν συνέχεια τον εαυτό τους και τυχόν κλίσεις τους. Το γλωσσικό εργαστήρι
έχει ως κύριο μέλημά του, όχι την αποστήθιση στείρων γνώσεων και κανόνων, αλλά να
βοηθήσει τους μαθητές του να ανακαλύπτουν συνέχεια τον εαυτό τους και αυτές τις
κλίσεις που μπορεί να ενυπάρχουν σε αυτούς.
Νίκος Κορκάρης Ο ορισμός της λέξης φροντιστήριο...Φροντίζει για εσένα! Ζεστό
κλίμα, οικογενειακό περιβάλλον και άνθρωποι με διάθεση για συνεχή βήματα προς τα
εμπρός! Πέρασα τα παιδικά-εφηβικά μου χρόνια εκεί μέσα και κατέληξα να έχω πάρει
πολύ περισσότερα από αυτά που είχα στο μυαλό μου όταν γραφόμουν!!
Έφη Σπανού Έπειτα από 25 χρόνια συνεργασίας με το γλωσσικό εργαστήρι, μόνο
καλά στοιχεία μπορώ να πω ότι έχω αποκομίσει. Δουλεύω σε ένα φροντιστήριο που
γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο του, πάντα οργανωμένο με μια ομάδα άριστα
καταρτισμένων καθηγητών οι οποίοι δίνουν αξία στο λειτούργημα που ασκουν,
άψογες οι σχέσεις συνεργασίας μου με όλο το προσωπικό και τη διεύθυνση σε ένα
ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον που με κάνουν να νιώθω την αγάπη τους και τον
σεβασμό τους! Νιώθω περήφανη που είμαι κομμάτι της ομάδας του!!
Αγγελική Σαμανίδου Σε αυτό το φροντιστήριο γνώρισα υπέροχους ανθρώπους που
δείχνουν καθημερινά την αξία της συνεργασίας και του σεβασμού. Έτοιμοι να
ακούσουν τις ανάγκες μας και να τις ικανοποιησουν. Ανοιχτοί στις ιδέες και προτάσεις
μας, υπάρχει κλίμα ελευθερίας όπου καθε πρωτοβουλία μας είναι η αρχή για έναν
δημιουργικό διάλογο. Το φιλικό περιβάλλον μας δημιουργεί την επιθυμία να θέλουμε
να προσπαθήσουμε περισσότερο και τελικά να νιώσουμε την τάξη "σπίτι μας"! .
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Νηπιακά Τμήματα
Βρισκόμαστε σε μία εποχή η οποία μας επιβάλει να μιλάμε μια ή δύο γλώσσες
παραπάνω από τη μητρική μας. Κατά συνέπεια, έχουμε από τα παιδιά όλο και
περισσότερες απαιτήσεις και έτσι φροντίζουμε να ξεκινούν μαθήματα
αγγλικών από πολύ νεαρή ηλικία. Αυτό γιατί σωστό είναι να τα μαθαίνουν
σχεδόν παράλληλα με τη μητρική τους γλώσσα.
Στο φροντιστήριό μας έχουμε καθιερώσει και λειτουργούμε τα νηπιακά
τμήματα για παιδιά ηλικίας από 5 έως 7 ετών. Σ' ένα ευχάριστο περιβάλλον, με
το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και καθηγητές, συνδυάζουμε γνώση και
παιχνίδι ώστε το παιδί να έχει την εντύπωση ότι το χρόνο που διαθέτει στη
μόρφωση, τον διαθέτει ουσιαστικά στο παιχνίδι. Κατ' αυτό το τρόπο ακόμη και
ο αδιάφορος μαθαίνει να αγαπά τη γλώσσα και αργότερα η εξέλιξη είναι πιο
εύκολη και πιο σύντομη.
Το παιδί δεν έχει εργασία στο σπίτι, όλες οι εργασίες γίνονται με τη δασκάλα.
Στο φροντιστήριό μας ψάχνουμε πάντα να βρούμε μεθόδους που θα
διευκολύνουν την πορεία του παιδιού προς τη μάθηση και την αφομοίωση της
γλώσσας που του είναι τελείως άγνωστη μα και που πρέπει να του γίνει κτήμα
του όπως η μητρική του. Τααποτελέσματααυτής της προσπάθειας είναι γνωστά
σε όλους. Οι βάσεις που ο μικρός μαθητής θέτει στα πρώτα δειλά του βήματα
είναι το κλειδί της μετέπειτα επιτυχίας,
Στο φροντιστήριό μας δεν πειραματιζόμαστε. Βαδίζουμε σταθερά όπως
ξεκινήσαμε. Με γνώμονα την επιτυχία. Τα αποτελέσματά μας από το 1989 που
ξεκινήσαμε αυτή τη πορεία, μιλούν από μόνα τους.
Ελάτε να ρωτήσετε και να ενημερωθείτε για τα πρωτοποριακά αυτά
προγράμματα και να σας πληροφορήσουμε αναλυτικά για την μέχρι τώρα
εμπειρία μας.
ΕΝΑΡΞΗ ΝΗΠΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΗ & ΓΕΝΑΡΗ

Ιντερνετική Πλατφόρμα Φροντιστηρίου
Σας ενημερώνουμε ότι το φροντιστήριό μας διαθέτει Ιντερνετική
Πλατφόρμα μέσα απο την οποία:
1) Oι γονείς μπορούν να παρακολουθούν καθημερινά την εξέλιξη και τη
παρουσία του παιδιού τους στο φροντιστήριο και να επικοινωνούν
άμεσα με δασκάλους και διεύθυνση.

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
ΣΤO ΠΑΝΕΜΟΡΦO
ΛΟΝΔΙΝΟ (GREENWICH)
ΜΕ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Κάθε καλοκαίρι!
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Συνεργαζόμαστε με
Summer Camps για
καθημερινή χρήση της
Αγγλικής Γλώσσας,
μέσα από καθημερινές
δραστηριότητες

Φιλικό και Ευχάριστο Περιβάλλον
Άριστος Τρόπος Οργάνωσης-Γραμματειακή Υποστήριξη
Συνεχής Επικοινωνία στην Αγγλική
ΕΚΘΕΣΗ & ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ σε ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ!
Τακτικά Διαγνωστικά Τεστ & Συνεχής Ενημέρωση Γονέων
Μαθήματα στο χώρο σας
Μαθήματα εξ αποστάσεως
Τμήματα Ενηλίκων
Τμήματα Προετοιμασίας για Εισαγωγή στην Αγγλική Φιλολογία
Τμήματα για Προετοιμασία σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού
IELTS-TOEFL-TOEIC
Σεμινάρια-Σχολές Γονέων για Καλύτερη Επικοινωνία με Παιδιά
Καλοκαιρινά Τμήματα (Επαφής, Επανάληψης, Εντατικά)
Ιντερνετική Πλατφόρμα για Συνεχή Παρακολούθηση Προόδου
Τμήματα Επαφής-Αγγλικής Λογοτεχνίας για Μαθητές που
Ολοκλήρωσαν με τις Σπουδές τους στη Γλώσσα
Ειδικά Τμήματα για Παιδιά 5-7 ΕΤΩΝ
Συμμετοχή σε Πανελλήνιες Εξετάσεις κάθε Μάη
Συνεχής Επιμόρφωση Προσωπικού
Δωρεάν Μαθήματα Επανάληψης της Ύλης
Εκπτώσεις σε Ευπαθείς Ομάδες
Ειδικές Τιμές για Γονείς Μαθητών μας (Τμήματα Ενηλίκων )
Τμήματα Δημοσίων και Ιδιωτικού τομέα Υπαλλήλων μέσω
προγραμμάτων ΟΑΕΔ

Έμπειροι Καθηγητές, Πτυχιούχοι Αγγλόφωνων Πανεπιστημίων
Συνεχής Επιμόρφωση & Παρακολούθηση Σεμιναρίων Καθηγητών
Τμήματα Αριστούχων
Ένα Πραγματικό Εργαστήρι για Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας
Η Υπεύθυνη Πρόταση για μία Πόρτα Στη Μάθηση και Το Κόσμο

https://www.youtube.com/channel/UCxOWhxH09CG8lQ8mrDQaovw?view_as=subscriber το κανάλι μας στο youtube!
https://linguisticlab.GR/

https://www.facebook.com/LinguisticLab/

https://www.facebook.com/groups/linguisticlab/

https://www.facebook.com/LinLabTips/

2) Οι μαθητές μπορούν να βρίσκουν υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό
και να απευθύνουν ερωτήσεις στους εκπαιδευτικούς τους. Μία

Εξετάσεις Γλωσσομάθειας: Πόσο απαραίτητες είναι?

καινοτομία που φέρνει σε άμεση επαφή γονείς, μαθητές,
εκπαιδευτικούς και διεύθυνση.
Ζητείστε λεπτομέρειες στη γραμματεία.

Σαν επαγγελματίες, εκπαιδευτικοί και παιδαγωγοί, έχουμε δει ότι όσο πιο νωρίς
ένα παιδί εκτεθεί στην διαδικασία μάθησης μίας ξένης γλώσσας, τόσο πιο
εύκολα θα αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις των υψηλότερων επιπέδων.
Οι εξετάσεις επιπέδων Α1 και Α2 έχουν καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα
προετοιμασίας των μαθητών για αυτό που ακολουθεί μετά και είναι πολύ
σημαντική εμπειρία που μόνο κέρδος έχει να αποφέρει στον μαθητή.
……. την άνεση με την οποία τα παιδιά αντιμετωπίζουν την εξέταση στα μεγάλα
επίπεδα όταν αυτή αποτελεί κομμάτι μιας ρουτίνας στην οποία ο μαθητής έχει
μπει από μικρή ηλικία, ενώ αντίθετα βλέπουμε παιδιά να τα καταβάλει το άγχος και
η πίεση όταν μπαίνουν στην διαδικασία αυτή για πρώτη φορά σε μεγάλο επίπεδο
..οι εξετάσεις στα μικρά επίπεδα είναι ειδικά διαμορφωμένες και η προσέγγιση
είναι παιδαγωγικά αυτή που πρέπει να είναι ώστε να ανταποκρίνεται στην ηλικία
των μαθητών.
Επιμένουμε στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και στην διδασκαλία της γλώσσας,
όπου η πιστοποίηση δεν είναι αυτοσκοπός αλλά επιστέγασμα κάποιων κόπων και
απλή απόδειξη ότι ο μαθητής όντως κατέχει το ζητούμενο επίπεδο μετά την
ολοκλήρωση της ύλης. Η ίδια η γνώση της γλώσσας είναι προσόν και επένδυση και
κανένα χαρτί δεν μπορεί να σταθεί ισάξιο των πραγματικών δυνατοτήτων του
μαθητή όταν αυτός κληθεί να τις κάνει εμφανείς στο μέλλον

Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών!
Στόχος του χαρτοφυλακίου είναι να βοηθήσει τον
μαθητή για να καταλάβει πως μπορεί να
χρησιμοποιήσει τις γλώσσες που μαθαίνει και να
τον παρακινήσει να αποκτήσει γλωσσικές
δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα τηρώντας ταυτόχρονα
αρχείο προόδου. Όλα αυτά θα φανούν χρήσιμα
όταν ο μαθητής κάνει κάποια αίτηση σε ένα σχολείο
ή όταν αναζητήσει εργασία στη χώρα του ή στο εξωτερικό.
Το ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο γλωσσών συνδέεται με το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο
αναφοράς για τις γλώσσες και συμμορφώνεται με ένα κοινό σύνολο αρχών και
κατευθυντήριων γραμμών που έχουν εγκριθεί από την επιτροπή υπουργών συμβουλίου
της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη.
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