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  ‘‘Πάντα ένα βήμα μπροστά 
στην ξενόγλωσση εκπαίδευση’’



Από το 2017 το κέντρο μας παρέχει  
ΔΩΡΕΑΝ στους μαθητές μας πρόσβαση 

στην
Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα 

Εκμάθησης
                                               Με την βραβευμένη διαδικτυακή  
                                                     πλατφόρμα   QLS i-Learn , η μάθηση 
                                                     γίνεται βιωματική μέσω  της 
                                                     παιχνιδοποίησης  (Gamification) και 
                                                     έτσι δεν περιορίζεται μόνο στην ώρα που
                                                     βρίσκονται οι μαθητές στην τάξη!!                            
                  H πρόσβαση γίνεται από υπολογιστή, Tablet ή κινητό   !!

                Χρησιμοποιούμε καινοτόμα   
 συστήματα διδασκαλίας,  διαμορφώνοντας            
το ξενόγλωσσο   εκπαιδευτικό τοπίο στο
                          Ν. Κορινθίας

 GRAMMAR COURSES  from Junior A' to Senior C'
 BOOK CLUB COURSES from Senior A' to Proficiency



Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την     
ΑΘΛΟΥΠΟΛΗ διαθέσαμε  για όλα τα παιδιά της   
Ακαδημίας

 ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΚΕΤΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    2 
ΜΗΝΩΝ στην ΙΣΠΑΝΙΚΗ  ή στην ΓΑΛΛΙΚΗ  
ΓΛΩΣΣΑ

2.
ΓΙΝΑΜΕ ΧΟΡΗΓΟΙ 

ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ



                      Δράσεις



                Πάνω από 1.200 μαθητές παρακολούθησαν το                                   
1o online φεστιβάλ κατά του σχολικού εκφοβισμού                         

(Anti-Bullying) στη χώρα μας, από το Δίκτυο Κέντρων           
Ξένων Γλωσσών QLS στο οποίο το Κ.Ξ.Γ. Eurolingua είναι μέλος. 

                 Με αφορμή την 5η επέτειο της τριπλά βραβευμένης                          
Εκστρατείας Anti-Bullying πραγματοποιήθηκε το 1ο Anti-Bullying  

Festival το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Νοεμβρίου. Ομιλίες 
αφύπνισης, μουσική, κληρώσεις και εκπαίδευση στο Anti-

Bullying πλαισίωσαν το πρόγραμμα του διημέρου. 

          Δώδεκα από τους συμμετέχοντες μαθητές μας           
κέρδισαν μέσα από κληρώσεις πλούσια  δώρα, προσφορά του   

QLS και των εκδοτικών οίκων Express Publishing  και            
ΜΜ Publications. 



         21/11/2020  Την πρώτη ημέρα, σε ζωντανή σύνδεση με το 

Ηνωμένο Βασίλειο,  ο  14χρονος αγγλοκύπριος ακτιβιστής 

Nicholas Nikiforou,  με βραβεία στο ενεργητικό του έδωσε     

μία εμψυχωτική αγγλόφωνη ομιλία με θέμα την “ελπίδα”. 

       Αμέσως μετά, το λόγο πήρε η Αμερικανίδα συνιδιοκτήτρια                     

και  συν-Διευθύνων Σύμβουλος των θρυλικών Archie Comics,                

Nancy Silberkleit, η οποία, σε απευθείας σύνδεση από  Νέα 

Υόρκη, έκανε παρουσίαση και συνομίλησε με μαθητές όλων των 

κεντρων Ξ.Γ. μέλη του QLS σχετικά  με την  επιτυχημένη 

τηλεοπτική σειρά Riverdale,  το  bullying και φυσικά τα  Archie 

Comics. 

      Η πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε μελωδικά με την μπάντα 

Kulamacus που έδωσε το δικό της μήνυμα στους μαθητές 

ενάντια    στο σχολικό εκφοβισμό. 

ΤΙ EIΔΑΜΕ ΣΤΟ ANTI-BULLYING FESTIVAL !!!



   Την ίδια ημέρα, υλοποιήθηκαν διαδικτυακά 2 Εκπαιδεύσεις 
Anti-Bullying     για συνολικά 80 μαθητές και εκπαιδευτικούς QLS 

από το βασιλικό Ίδρυμα της Πριγκίπισσας Νταϊάνα που 
συγκαταλέγεται στους   μόνιμους συνεργάτες του Δικτύου τα 

τελευταία 5 χρόνια.

 

            

22/11/2020    Τη δεύτερη ημέρα, η Δρ Θεοδώρα Παπαδοπούλου 
Χαμουζά, Διδάκτωρ Ψυχολογίας και Νευρογλωσσολόγος, μίλησε 

για τη βία και το Bullying μέσα στην πανδημία του κορονοϊού 
προσφέροντας πολύτιμες συμβουλές πρόληψης και αντιμετώπισης 

του φαινομένου.

 

      Τέλος, το φεστιβάλ έκλεισε με ζωντανή μουσική εμφάνιση από 
τον γνωστό ταλαντούχο τραγουδοποιό και ηθοποιό Δημήτρη 

Σαμόλη που συνεπήρε τους θεατές με τα τραγούδια του αλλά και 
τη δική του τοποθέτηση πάνω στο φλέγον θέμα.



                           Δράσεις  
Το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, η Lucinda Dickens Hawksley         
μας γνώρισε τον προ-προ-προ-πάππου της, Κάρολο Ντίκενς      
και μας μίλησε για την αληθινή Iστορία του Σκρούτζ και τα 
παραδοσιακά Χριστούγεννα της Βικτωριανής εποχής. 

Διαλέξαμε το αγαπημένο μας φλυτζάνι, φτιάξαμε τσάι ή ζεστή 
σοκολάτα κι γίναμε όλοι μια μεγάλη διαδικτυακή παρέα ! 
Ήταν μια αποκλειστική δωρεάν εκδήλωση για μαθητές σχολείων 
QLS & τους γονείς τους!



  
�      Η Lucinda Dickens Hawksley είναι συγγραφέας και 

παραγωγός εκπομπών με ειδίκευση στη ζωή και το έργο του 

προγόνου της, Κάρολου Ντίκενς. Η Lucinda έχει διδάξει σε    

σχολεία  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και       

ως συγγραφέας έχει προσκληθεί επισήμως σε σχολεία εντός         

κι εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει γράψει περισσότερα       

από 20 βιβλία συμπεριλαμβανομένων των Dickens and                

his Circle (Ο Ντίκενς και ο Κύκλος του) και Dickens and         

Christmas (Ο Ντίκενς και τα Χριστούγεννα).

Η παρουσίαση έγινε σε live σύνδεση μέσω zoom 
στην αγγλική γλώσσα και την παρακολούθησαν 

συνολικά  2.240 Μαθητές από Junior - Proficiency τάξεις    
 καθώς και γονείς, μέλη των σχολείων του δικτύου QLS.



Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών μας έχει τον τρόπο, την τεχνογνωσία 

και τα κατάλληλα εργαλεία. Έτσι, δεν χάνεται ούτε μια ώρα 

διδασκαλίας και αυτό είναι εγγύηση!

Find  Eurolingua Korinthos  


