
 

 

                    ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ι. ΣΑΒΕΡΗ 
δ. Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ 2, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   τ. 210 600 6818  e-mail. ioanna.saveri@gmail.com   

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

Το κέντρο ξένων γλωσσών Ι. ΣΑΒΕΡΗ λειτουργεί με συνέπεια και αγάπη για το 

μαθητή από το 1998. Στελεχώνεται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς με πολυετή 

πείρα, πανεπιστημιακή μόρφωση και σεμιναριακή επιμόρφωση σε καίριους τομείς 

της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας ( πχ. διδασκαλία μέσα από το παιχνίδι, το 

θέατρο και τη τεχνολογία, διδασκαλία μαθητών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές 

δυσκολίες κλπ ) 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

‘Ολα τα μαθήματα παραδίδονται μέσω διαδραστικού πίνακα παρέχοντας στους 

μαθητές τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

▪ Το βιβλίο ζωντανεύει στον πίνακα κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των παιδιών. 

▪ Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες ασκήσεις από το συμβατικό βιβλίο κι 

έτσι παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να επαναλαμβάνουν τακτικά και να 

εμπεδώνουν με ευχάριστο τρόπο τη διδακτέα ύλη. 

▪ Οι ασκήσεις—σε αντίθεση με το βιβλίο—παρουσιάζονται σε διάφορες 

παραλλαγές, αποτέλεσμα: δεν κουράζουν τους μαθητές, ικανοποιούν τις 

διαφορετικές τους ανάγκες, ανταποκρίνονται στους διαφορετικούς τους 

τρόπους μάθησης. 

▪ Μαθητής και δάσκαλος μπορούν να τροποποιούν ή να συμπληρώνουν το 

περιεχόμενο του βιβλίου με υλικό από άλλες πηγές,  απλουστεύοντας ή 

εμπλουτίζοντας το μάθημα. 

▪ Το πρόγραμμα φέρνει σε επαφή το μαθητή με διαλόγους, τραγούδια και κείμενα 

που εκφωνούνται από ομιλητές από διάφορες Αγγλόφωνες περιοχές του κόσμου, 

εξοικειώνοντας τον με διαφορετικές διαλέκτους και προφορές καθιστώντας τον 

έτοιμο να ανταποκριθεί στις παγίδες της ακουστικής εξέτασης. 

 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   (ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ) 

Στους χώρους του φροντιστηρίου λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη με δεκάδες τίτλους 

αγγλόφωνης λογοτεχνίας και  εκπαιδευτικών / διδακτικών συγγραμάτων τα οποία οι 

μαθητές μας μπορούν να αξιοποιήσουν ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξοικείωση με 

την ΑΓΓΛΙΚΗ γλώσσα.   
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  ( ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ) 

Οι μαθητές που επιθυμούν επιπλέον καθοδήγηση στη δουλειά τους, μπορούν να 

ενταχθούν σε ένα από τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ και με αυτό τον τρόπο να καλύψουν τα κενά τους με 

εξατομικευμένη διδασκαλία που θα εστιάζει στις ιδιαίτερες αδυναμίες κάθε μαθητή .  

 

ANAΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Καμία χαμένη ώρα!!  Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αναπληρώνουν τα μαθήματα 

που χάνουν λόγω ασθένειας τις μέρες και ώρες της ενισχυτικής διδασκαλίας ώστε να μη 

μένουν πίσω και αποκτούν κενά και αδυναμίες στη γλώσσα λόγω των απουσιών τους. 

 

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΑΘΗΤΗ (Student’s 

Portfolio) 

Από την αρχή της χρονιάς ,ο καθηγητής συγκεντρώνει σε ατομικό για κάθε μαθητή 

φάκελο, τις εργασίες ,τα ενδιάμεσα test και γενικά το σύνολο της δουλειάς κάθε μαθητή. 

Ο μαθητής οφείλει να τοποθετεί στο φάκελο τις εργασίες που του ανατίθενται και έχει τη 

δυνατότητα και ο ίδιος αλλά και οι γονείς του να παρακολουθούν τη πορεία της 

προσπάθειας του μέσω του φακέλου αυτού. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι μαθητές μας αξιολογούνται καθημερινά με ολογόλεπτες γραπτές δοκιμασίες ,μία 

φορά το μήνα με επαναληπτικά διαγωνίσματα και στο τέλος της χρονιάς αξιολογούνται 

στο σύνολο της ύλης που έχουν διδαχθεί ώστε να παρέχονται πολλές δυνατότητες 

εμπέδωσης της νέας γνώσης .Εάν η διδάσκουσα ή ο μαθητής το κρίνει απαραίτητο είναι 

δυνατή η επανεξέταση του τελευταίου. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Οι γονείς ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους σε τρεις συγκεντρώσεις (μία 

για κάθε τρίμηνο) καθώς και εκτάκτως όταν προκύπτει η ανάγκη ,είτε με πρωτοβουλία 

του δασκάλου είτε με πρωτοβουλία του γονέως πάντα κατόπιν συνεννοήσεως. 

Λειτουργεί επίσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  στην οποία οι γονείς έχουν 

πρόσβαση και μπορούν να ενημερώνονται όσο τακτικά επιθυμούν για την πρόοδο των 

παιδιών τους, καθώς και ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ  μέσω της 

οποίας  οι γονείς θα ενημερώνονται με sms ή e-mail για τα προγραμματισμένα 

διαγωνίσματα, τις απουσίες των παιδιών τους, τις συναντήσεις γονέων κλπ 

 

 

 



ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ 

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την Ψυχολόγο κα Τσιλιμπώκου Αλεξία, πρόκειται 

να οργανωθούν μέσα στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ομιλίες για τις ημερομηνίες και 

τη θεματολογία των οποίων θα ενημερώνεστε έγκαιρα. Οι ομιλίες θα αφορούν θέματα 

που απασχολούν γονείς και παιδιά και αφορούν το σχολικό εκφοβισμό, τη διαχείριση του 

άχγους, στρατηγικές μάθησης, την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών κλπ. 

Παράλληλα, θα υπάρχει η δυνατότητα προσωπικής επαφής μαζί της για εσάς και τα 

παιδιά σας, σε ώρες που θα σας ανακοινωθούν. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

www.saveri-edu.com 

Στην ιστοσελίδα μας  μπορείτε  να ενημερωθείτε για τα νέα του σχολείου μας, για τις 

εξετάσεις των πτυχίων, για το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων καθώς και να 

επικοινωνείτε μαζί μας.  

Οι μαθητές μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας και: 

- να κάνουν συμπληρωματικές ασκήσειs 

-να επισκεφτούν τα εκπαιδευτικά sites που έχουμε επιλέξει για αυτούς για να 

εξασκηθούν στη γραμματική, το λεξιλόγιο, την κατανόηση κειμένου 

-να παίξουν εκπαιδευτικά παιχνίδια και να μάθουν διασκεδάζοντας  

-να ενημερωθούν για τα βιβλία που είναι διαθέσιμα στη βιβλιοθήκη μας. 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ ΠΤΥΧΙΑ 

Το φροντιστήριο προετοιμάζει με επιτυχία υποψηφίους  ΜΟΝΟ γιαΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ 

ΠΤΥΧΙΑ φορέων με διεθνές κύρος.  

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

• ΔΩΡΕΑΝ ΤΣΑΝΤΕΣ 

• ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΤΡΑΔΙΑ & ΣΤΥΛΟ 

• ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ / ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (2 ΩΡΕΣ 

ΔΩΡΕΑΝ/ΒΔΟΜΑΔΑ) 

• ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ γονέων /μαθητών από ψυχολόγο 

ειδικευμένη στη συμβουλευτική παιδιών και ενηλίκων 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ 

ΕΦΑΠΑΞ (με έκπτωση από 10%)  

8 ΔΟΣΕΙΣ μετρητά / χρεωστική κάρτα  

8 ΔΟΣΕΙΣ με πιστωτική κάρτα ( έκπτωση 5% )  

12 ΔΟΣΕΙΣ με πιστωτική κάρτα   
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