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Thank you for
your interest
in our school
Μαθητές μας απολαμβάνουν
τη θεατρική όψη του Λονδίνου

Our students enjoying some of the theatrical aspects of London

WELCOME
to the Katsianos School of English

A matchless Environment of Excellence
in which to study Foreign Languages
Ένα Μοναδικό Περιβάλλον Υψηλού Επιπέδου
για να σπουδάσεις Ξένες Γλώσσες

We look forward
to seeing you soon
at Our School

Ομάδα μαθητών και Καθηγητών
στον κήπο του Σχολείου
Α group of our students
and Teachers
in the school garden
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EMPOWERING OUR
STUDENTS (Giving them Authority)
Αναθέτουμε σπουδαίους ρόλους στους μαθητές μας
γιατί πιστεύουμε στις δυνάμεις τους

Students in the roles of Teachers
Mαθητές στο ρόλο του Καθηγητή
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British Teachers are being interviewed by their students
Mαθητές παίρνουν συνέντευξη από Άγγλους Καθηγητές του Σχολείου

Αt the River Cam, Cambridge

Αγαπημένα μου παιδιά
Σπουδάζετε Αγγλικά κι άλλες Ξένες
Γλώσσες σε ένα αξιόλογο και
ξεχωριστό Σχολείο, το οποίο έχει μια
συγκεκριμένη φιλοσοφία:
Εργαζόμαστε όλοι για να σμιλεύουμε
ασφαλή, αυτόνομα, δημιουργικά
κι ευτυχισμένα παιδιά, ώστε με
αυτοπεποίηθηση και γνώσεις να
διακριθούν στο μέλλον.

Η Καθηγήτριά μας,
Μiss Fiona,
έγραψε για σας:
‘’After teaching students from
across the world , I must admit that
the students at Katsianos are
amongst the most hardworking and
autonomous. They excel in all aspects
of the language and exude confidence
in their conversational skills.’’
‘’Εχοντας διδάξει μαθητές απο όλο
τον κόσμο οφείλω να ομολογήσω
οτι οι μαθητές του katsianos School
είναι ανάμεσα στους πιό εργατικούς
και αυτόνομους.’’

Γνωρίζετε από την πρώτη

ημέρα των σπουδών σας την ύλη, τη
μέθοδο, τις αρχές και τους κανόνες του
Σχολείου. Εφοδιάζεστε με στρατηγικές
και οδηγίες για τον τρόπο που θα
εργαστείτε σε κάθε ενότητα της ύλης:
• Πώς να ανταποκρίνεστε στις νέες
μεθόδους τεχνολογίας όπως το
Διαδραστικό πίνακα στην τάξη και
το iebook (interactive - electronic
book) στο σπίτι.
• Πώς να χρησιμοποιείτε το Λεξικό.
• Πώς να προετοιμάζεστε για τα
Tests σε κείμενα και ασκήσεις

Α LETTER
FROM
Mrs AGNES

γραμματικής.
• Πώς να αναλύετε ένα κείμενο και να
γράφετε σωστά την περίληψή του.
• Πώς να αφομoιώνετε το νέο
λεξιλόγιο.
• Πώς να προετοιμάζετε σωστά την
Έκθεση σας.
• Επίσης, πώς να κάνετε Research
- Έρευνα μέσω Internet και να
παρουσιάζετε τα ευρήματά σας στην
τάξη λαμβάνοντας μέρος στα debates
and group discussions.
Έτσι, αισθάνεστε ασφάλεια και
ανταποκρίνεστε στις απαιτήσεις
του Αγγλικού σας Σχολείου, με
ενθουσιασμό και επιτυχία.
Αξιοποιώντας τις γνώσεις και τα
εφόδια που σας παρέχει, σταδιακά
στηρίζεστε στις δυνάμεις σας,
γίνεστε περισσότερο αυτόνομοι και
προοδεύετε στις σπουδές σας.

Dear Students,
You are studying English and other
foreign languages in a unique School
which is based on a certain philosophy which is expressed as follows:
We are moulding safe, autonomous,
creative, and happy learners whose
knowledge as well as confidence will
be distinguished in their future lives.
Our School continues its thriving
journey because of its love, care and
high expectations.
You are the protagonists of our promising and successful life in Katsianos
School.
Ι thank you all and Ι congratulate you
all.

Mrs Agnes

Μαθαίνοντας μια ξένη

Γλώσσα, η προσωπικότητά σας
εξελίσσεται και εσείς αποκτάτε εφόδια
για το μέλλον σε μια εποχή ιδιαίτερα
απαιτητική, όπως η δική μας. Χιλιάδες
μαθητών έχουν διδαχτεί σε αυτό το
Σχολείο. Σήμερα ομολογούν ότι μέσα
από το μεθοδικό κι επιστημονικό
πρόγραμμά του μάθανε να εργάζονται
σωστά και να πετυχαίνουν τους
Στόχους που θέτουν στη ζωή τους.
Ο λόγος που το Σχολείο μας συνεχίζει
να προσφέρει τη διαχρονικά εξαίρετη
ποιότητα ξενόγλωσσης εκπαίδευσης,
είναι η αγάπη που έχουμε για σας παιδιά
μου, και οι υψηλές μας προσδοκίες
για την πρόοδό σας. Εσείς είστε οι
πρωταγωνιστές της επιτυχημένης κι
ευτυχισμένης Ζωής του Σχολείου μας.

Σας συγχαίρω όλους
Κυρία Αγνή
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ENGLISH
DEPARTMENT

From General English Courses to Intensive
Academic English Courses
“From AP right through to Proficiency, students are exposed to a structured
learning environment in which the Dual Teachers Approach - British and Greek
Teachers - is used. Therefore, the school ethos and mentality of hard work is
fostered from the very beginning in a stable environment in which there are
clear goals for the students and teachers alike through a deliberate step by step
process.’’

KATSIANOS COURSE SUMMARY

• General English courses from Beginners to Proficiency
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• Only one Preliminary class for which the minimum age for enrollment is 7-8.
• A B C Elementary classes (students aged 8-11) classes twice a week 5-6 hours per week.
• D & E / Lower (Intermediate and upper Indermediate) / 6-hours a week (students aged 11-14).

• Proficiency class - one year course (High School Students and Adults) 6-8 hours a week.
• Proficiency class - two year course (High School Students and Adults) 6-8 hours a week.
• English for Adults 6-8 hours a week.
• IELTS - TOEFL - TOEIC classes (1-2-3 month courses or yearly courses).
• English for Panhellenic Exams (preparing for English Studies at Greek Universities).

• Writing skills classes and workshops.
• Oral skills classes and workshops.

• Post Proficiency courses for language maintenance.

SCHOOL PHILOSOPHY
& GOALS
Setting Goals from Day one
in Order to Excel in Language

Doing Encyclopaedia Research

Watching films at the School Theatre

Goal 1

I believe in myself and in my
strengths and I know that my
school is loving and supportive.

Goal 2

I belong to a community in which
I take on many roles and learn to
actively take part in various activities such as research, debates,
theatre, peer teaching, oral interviews etc.

Goal 3

I am always given the opportunity to speak in English
and practice my language skills.

Goal 4

Students are interviewing British Teachers of our School.
Μαθητές παίρνουν συνέντευξη από Άγγλους Καθηγητές του Σχολείου.

Doing research on the internet

I get to know British Culture and British way of living
through texts, readers, projects, films, and excursions
with my British Teachers both in Greece and abroad.

Goal 5

I develop my critical thinking skills through the method
of learning adopted by my school system and material.

Goal 6

I am confident that I am excellently prepared and will
pass my Academic Exams.

I belong to a community in which I take on many roles
and learn to actively take part in various activities
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H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Μαθήματα βρετανικής κουλτούρας στο θέατρο του σχολείου
British culture family classes at the School Theatre

Πρώτος Στόχος:

Πιστεύω στον εαυτό μου και στις δυνάμεις
μου, μέσα σε ένα Σχολικό Περιβάλλον που
με προτρέπει να προσπαθώ, σε μια κοινωνία
ανθρώπων που με υποστηρίζουν και με
φροντίζουν με αγάπη και σεβασμό.

Δεύτερος Στόχος:

Ανήκω σε μια ομάδα ανθρώπων, μέσα
στην οποία αποκτώ ρόλους και μαθαίνω
να συνεργάζομαι και να συμμετέχω σε
δραστηριότητες, όπως:
- Debate: Μαθαίνω να επιχειρηματολογώ
- Research: Ερευνώ, χρησιμοποιώ
πηγές και αντλώ πληροφορίες από
εγκυκλοπαίδειες, άρθρα, εφημερίδες και
από το διαδίκτυο, τις οποίες πληροφορίες
κρίνω, συνθέτω και παρουσιάζω στην τάξη
μου.
- Research Leader: Γίνομαι επικεφαλής
της έρευνας, κι αυτός είναι ένας σπουδαίος
ρόλος που ενισχύει την αυτοπεποίθησή μου.
- Peer Teaching: Διδάσκω τους συμμαθητές

Oι μαθητές μας ομολογούν ότι
συζητούν με φίλους τους και
βρίσκουν το Katsianos School
ασύγκριτο Σχολείο Γλωσσών
από όλες τις πλευρές

«

μου, αντιμετωπίζω τη γνώση με ευθύνη
και την μεταδίδω, έτσι ώστε να αισθάνομαι
σημαντικός και παράλληλα να προάγω τη
δική μου γνώση.
- Peer Correction: Διορθώνω τους
συμμαθητές μου
- Συμμετέχω στη Θεατρική ομάδα της
τάξης μου, και θεμελιώνω με αυτόν τον
τρόπο την άρτια γνώση και εκφορά της
Ξένης Γλώσσας

Τρίτος Στόχος:

Στο Σχολείο μου Μιλάω Αγγλικά.
Συζητώ με τους Άγγλους Καθηγητές μου
Mάθημα με διαδραστικό πίνακα
Using the Interactive whiteboard

και αποκτώ ξεχωριστή ευχέρεια στον
Προφορικό Λόγο.
Προετοιμάζομαι σε ειδικά προφορικά
θέματα κατά τη διάρκεια του έτους και
εξετάζομαι σε αυτά από τους Άγγλους
καθηγητές του Σχολείου μας

Τέταρτος Στόχος:

Γνωρίζω το Βρετανικό πολιτισμό και
τρόπο ζωής (British Culture), μέσα από τα
κείμενα που διδάσκομαι και αναλύω μέσα
στην τάξη, μέσα από λογοτεχνικά βιβλία
(readers) και κείμενα στα οποία κάνω
εργασίες (projects) που παρουσιάζω στην
τάξη, μέσα από ταινίες (films), μέσα από τη
συζήτηση με τους Άγγλους καθηγητές μου,
μέσα από τις Εκδρομές στην Αγγλία που
οργανώνει το Σχολείο μου

Ο

Πέμπτος Στόχος

και η γενική κατεύθυνση όλου του
προγράμματος:
Αναπτύσσω την Κριτική μου Σκέψη,
μαθαίνω να κρίνω, να επιλέγω και να
αξιοποιώ τις γνώσεις μου κατάλληλα.
Έτσι, προετοιμάζομαι, όχι μόνο για τις
Εξετάσεις των πτυχίων της Αγγλικάς
Γλώσας, αλλά θέτω τα θεμέλια για τις
σπουδές μου σε Σχολές και Πανεπιστήμια
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό.

Έκτος Στόχος:

Νιώθω μεγάλη αυτοπεποίηθηση για
τις Εξετάσεις των πτυχίων μου γιατί
ξέρω ότι η προετοιμασία που θα κάνω
στο Σχολείο μου θα είναι λεπτομερής,
ισχυρή και πολύπλευρη.

ΤΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ
ΔΩΡΕΑΝ
1. Εγγραφή στο Σχολείο ΔΩΡΕΑΝ.
2. Κατά τη διάρκεια όλου του έτους κάθε Παρασκευή ή Σάββατο τα μαθήματα μελέτης ΔΩΡΕΑΝ.
3. EXTRA ώρες INTERVIEW με Άγγλους για προφορική εξάσκηση Cambridge - Michigan exams ΔΩΡΕΑΝ.
4. EXTRA ώρες για ενίσχυση του Writing και Listening Cambridge - Michigan ΔΩΡΕΑΝ.
5. Πακέτα θεμάτων και μοντέλων Εκθέσεων από Α’ Προκαταρκτική έως Proficiency ΔΩΡΕΑΝ.
6. Πακέτα Γραμματικών ασκήσεων, Λεξιλογίου και Authentic Reading ΔΩΡΕΑΝ.
7. EXTRA ώρες Γραπτής Εξάσκησης και Mock Exams, στο θέατρο του Σχολείου, Cambridge και Michigan ΔΩΡΕΑΝ.
8. ΙΕ books (ηλεκτρονικά βιβλία) ΔΩΡΕΑΝ
9. Listening CDs για extra πρακτική στο σπίτι ΔΩΡΕΑΝ.
10. Όλα τα Companion ΔΩΡΕΑΝ.
11. Γραμματική Α΄ Προκαταρτικής τάξης ΔΩΡΕΑΝ.

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ KATSIANOS SCHOOL ENA
ΑΣΥΓΚΡΙΤΟ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΩΣΣΩΝ
• Οι υψηλού επιπέδου επιτυχίες του Cambridge και Michigan στο Lower και Proficiency.
• Η μέθοδος και ο συνδυασμός ύλης.
• Μόνο μια Προκαταρκτική τάξη. (Αυτό σημαίνει οργανωμένη ύλη επιστημονικά δομημένη)
• Cambridge - Michigan Lower από την Ε class (Αυτό σημαίνει σχολείο υψηλοτάτου επιπέδου).
• Βρετανοί καθηγητές από την Α ‘Προκαταρτική τάξη έως την Proficiency.
• Έλληνες καθηγητές με Ακαδημαϊκά προσόντα, ιδιαίτερα ψυχικά χαρίσματα και συνεχή επιμόρφωση απόλυτα προσαρμοσμένοι
στο πνεύμα του Σχολείου μας.

• Ομιλίες στους Γονείς σε σχέση με την Μέθοδο του Σχολείου καθώς και τις φιλοδοξίες του για την πορεία των μαθητών.
• Εκδρομές στην Αγγλία - Ιρλανδία και Ελλάδα με σκοπό τη βιωματική μάθηση των Αγγλικών.
• Θεατρικές παραστάσεις “Learning through Drama” για την καλλιέργεια της Γλώσσας και της κουλτούρας.
• Literature Readers έξτρα μελέτη Αγγλικών βιβλίων.
• Τεχνολογία στην τάξη παράλληλα με την παραδοσιακή μέθοδο του Katsianos School.
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COURSES
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ

‘’ From AP right through to Proficiency, students are exposed to a structured learning environment in which the Dual Teachers Approach – British and Greek Teachers
– is used. Therefore, the school ethos and mentality of hard work is fostered from
the very beginning in a stable environment in which there are clear goals for the
students and teachers alike through a deliberate step by step process.’’

ENGLISH

B’ class students in the role of researcears

From A’ preliminary class to Proficiency / Από την ‘Α Προκαταρκτική
έως την Proficiency:
Οι Μαθητές μας ξεκινούν
τη σπουδή της Αγγλικής
Γλώσσας από τη Β’ ή Γ’
Δημοτικού του Ελληνικού
Σχολείου

και με βάση τη διεθνή
βιβλιογραφία. Η σπουδή
εμπλουτίζεται κι
εμπεδώνεται μέσα από
πληθώρα δραστηριοτήτων,
σε ένα οικείο σχολικό
περιβάλλον.

• Τα παιδιά διδάσκονται
τον γραπτό και προφορικό
λόγο, από την πρώτη
στιγμή της φοίτησής
τους, από Έλληνες και
Βρετανούς Καθηγητές

• Οι μαθητές φοιτούν σε

• Το πρόγραμμα σπουδών
καταρτίζεται με απόλυτα
επιστημονικό τρόπο,
σύμφωνα με τις μεθόδους
που ακολουθεί και ερευνά
η διεθνής εκπαιδευτική
επιστημονική κοινότητα

«
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μία μόνο Προκαταρκτική
τάξη
Με το εξαιρετικά
μελετημένο και πλούσιο
πρόγραμμα σπουδών της
‘Α προκαταρκτικής τάξης,
ο μαθητής προετοιμάζεται
και προάγεται απ’ευθείας
στην Α’ Κανονική
τάξη, χωρίς άλλη
προκαταρκτική τάξη.
• Στις τάξεις A’, B’, C’ &

D’ Κανονική, ο μαθητής
προετοιμάζεται με
λεπτομέρεια και επιμονή
για την απόκτηση και
εδραίωση βαθιάς γνώσης
της Αγγλικής, με στόχο
πάντα τις εξετάσεις του
First Certificate in English
(Lower) , και στη συνέχεια
του Proficiency
• Στους μαθητές

της E’ Class (Upper
Intermediate), εφόσον
οι επιδόσεις τους
είναι ικανοποιητικές,
δίνεται η δυνατότητα
να διαγωνιστούν στις
εξετάσεις Lower
Cambridge ή Michigan.
• Έναρξη σπουδής

Proficiency απ’ ευθείας
μετά τις εξετάσεις
Lower, ώστε να μη χαθεί
πολύτιμος χρόνος.
• Ολοκλήρωση των
σπουδών στην Αγγλική
Γλώσσα σε κατάλληλο
χρόνο πρίν τις
εισαγωγικές εξετάσεις για
τις ανώτερες κι ανώτατες
σχολές. Η αγγλική
σπουδή δεν επηρεάζει
την προετοιμασία
για τις εξετάσεις των
Ελληνικών Σχολών.
Επίσης, διαγωνιζόμενοι
στις εξετάσεις Αγγλικής
γλώσσας, οι μαθητές
αποκτούν αυτοπεποίθηση
και εμπειρία εξετάσεων.

Αναλυτική πληροφόρηση για το εκπαιδευτικό σύστημα και
πρόγραμμα σπουδών γίνεται προσωπικά στους γονείς κατά
την περίοδο των εγγραφών, 1-10 Σεπτεμβρίου

COURSES
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ

Cambridge FCE
and CPE Classes
(Lower – Proficiency)
Michigan ECCE and ECPE
(Lower – Proficiency)

Οι μαθητές μας κατακτούν εξαιρετική
βαθμολογία στις εξετάσεις Πτυχιων
και Πιστοποίησης, κι εξασφαλίζουν
Σπουδές και Εργασία στο Εξωτερικό.

Επίσης:

Ενήλικες που στοχεύουν για
Εργασία, Σεμινάρια, Σπουδές
στο Εξωτερικό προετοιμάζονται
κατάλληλα και ξεχωριστά, αποκτούν
απαραίτητα εφόδια για την
επικοινωνία τους.

IELTS (British Council) To διεθνές

σύστημα εξέτασης της Αγγλικής
Γλώσσας του Πανεπιστημίου
Cambridge. Για όσους επιθυμούν
να σπουδάσουν σε Βρετανικά
Πανεπιστήμια
TOEFL (Hellenic American Union)
Οι εξετάσεις διεξάγονται σε
ηλεκτρονική μορφή. Το TOEFL
είναι πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
προκειμένου να ενταχθεί κάποιος
σε πανεπιστημιακά ή μεταπτυχιακά
προγράμματα Αγγλόφωνων
Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του
εξωτερικού.
TOEIC (Test of English for International Communication) Είναι
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για τη
διεθνή αγορά εργασίας.
Ιδιαίτερη και ξεχωριστή σημασία
δίδεται στην προετοιμασία και
Πιστοποίηση Γλώσσας για σπουδές
στη Βρετανία και τις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής, και
γενικότερα στο Εξωτερικό.

«

English for Adults / Αγγλικά
για Ενήλικες:

English for Greek School
Exams / Ενισχυτικά Τμήματα
για τις εξετάσεις Αγγλικών στα
πλαίσια των Πανελλαδικών
Εξετάσεων:
Ενισχύουμε την προσπάθεια των
μαθητών για τις εξετάσεις Αγγλικών
των Πανελλαδικών Εξετάσεων, με
εξαιρετικά αποτελέσματα.

Oral Skills Workshops /
Ειδικά Μαθήματα ενίσχυσης
του Προφορικού Λόγου:

Ειδικά μαθήματα προφορικής
εξάσκησης, σε εξειδικευμένα
θέματα.
Τα μαθήματα αυτά είναι
χρήσιμα σε επαγγελματίες που
χρειάζονται αναβάθμιση των
επικοινωνιακών τους ικανοτήτων για

Academic English /
Τμήματα απόκτησης
Πτυχίων και Πιστοποίησης
Γλώσσας απαραίτητης για
εισαγωγή σε Πανεπιστήμια
και Πανεπιστημιακά
Προγράμματα ή πρόσληψη
σε Εργασια:

επαγγελματικούς λόγους.

ENGLISH

Μrs Agnes with Miss Caroline and Miss Fiona
(talking about FCE Cambridge Exam)

Writing Skills Workshops
Ειδικά Μαθήματα ενίσχυσης
του Γραπτού Λόγου:

Μαθήματα με ιδιαίτερη Μέριμνα στην
Καλλιέργεια του Γραπτού Λόγου. Ο
μαθητής εξασκείται στη συγγραφή
άρθρων, διηγημάτων, στην σύνταξη
εκθέσεων βάσει γραφημάτων,
σε διηγηματικές, περιγραφικές
κι επιχειρηματολογικές
εκθέσεις, καθώς και επίσημες,
επαγγελματικές, εμπορικές
επιστολές. Επίσης, μαθαίνει να
γράφει κριτικές για κείμενα ή
γεγονότα. Writing Skills Workshops / Ειδικά Μαθήματα ενίσχυσης
του Γραπτού Λόγου: Μαθήματα με
ιδιαίτερη Μέριμνα Καλλιέργειας
του Γραπτού Λόγου. Ο μαθητής
εξασκείται στη συγγραφή άρθρων,
διηγημάτων, στην σύνταξη εκθέσεων
βάσει γραφημάτων, σε διηγηματικές,
περιγραφικές κι επιχειρηματολογικές
εκθέσεις, καθώς και επίσημες,
επαγγελματικές, εμπορικές
επιστολές.

Post Proficiency Courses

Για όσους επιθυμούν να διατηρήσουν
το Ακαδημαϊκό επίπεδο γραπτού και
προφορικού λόγου μετά το Proficiency

With over 36 years’ experience we are completely
focused on our students’ exam success
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COURSES
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ

FRENCH

ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Έναρξη σπουδών
Ε’ ή ΣΤ’ Δημοτικού

Στόχοι μας:
• Η καλλιέργεια
της Γαλλικής παιδείας.
• Προετοιμασία και απόκτηση
των διπλωμάτων Β1, Β2, DALF
C2, Sorbonne C2 μέχρι την Γ’
Γυμνασίου ή Α’
Λυκείου.
Πραγματοποιείται μεθοδική
δουλειά, ενώ παράλληλα το
πρόγραμμα εμπλουτίζεται με
δραστηριότητες που
εξοικειώνουν τα παιδιά με
τη Γαλλική νοοτροπία και τον
πολιτισμό της σπουδαίας αυτής
χώρας.
ΠΤΥΧΙΟ Β1: Απαιτούνται 3-4
χρόνια για να αποκτήσουν το

ΙΤΑΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
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πτυχίο παιδιά Δημοτικού.
ΠΤΥΧΙΟ Β2: Απαιτείται ένα
έτος μετά από το πτυχίο Β1.
ΠΤΥΧΙΟ C2: Ολοκληρώνεται
ένα έτος μετά το πτυχίο Β2.
Μαθήματα δύο φορές την
εβδομάδα ή για μικρές τάξεις
μια φορά την εβδομάδα.

Έλληνες και Γάλλοι
καθηγητές διδάσκουν
σε όλα τα τμήματα.

«

Βράβευση του Σχολείου μας
Το Σχολείο μας βραβεύτηκε για την συμβολή του
στην προώθηση της Γαλλοφωνίας στην Ελλάδα!
Η Γαλλική Πρεσβεία και το Γαλλικό Ινστιτούτο
απένειμαν τιμητική πλακέτα στο École Katsianos
σε ειδική εκδήλωση που έγινε στο
auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου.

ITALIAN

• Λειτουργούν τμήματα φοιτητών ενήλικων - μαθητών (CELI 1 ,2 ,3 ,4, 5).
• Συνολική φοίτηση 3 χρόνια,
μαθήματα 2 φορές την εβδομάδα ή και
μόνο μία φορά.
• Το πρώτο έτος οι μαθητές μας

αποκτούν μια καλή γνώση της
Γλώσσας και το πτυχίο Β1 (Celi 1-2).
• Με την ολοκλήρωση του 2ου έτους
γνωρίζουν πολύ καλά τη γλώσσα και
αποκτούν το
πτυχίο Β2 ή το DIPLOMA DI LINGUA

ITALIANA (Celi 3).
• Στο 3 έτος σπουδών μπορούν
να χειριστούν άριστα την Ιταλική
γλώσσα επιπέδου C1 ή C2 (Celi 4 + 5).
Εξετάσεις Università per Stranieri di
Perugia.

COURSES
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ
GERMAN
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Έναρξη σπουδών
Ε’ ή ΣΤ’ Δημοτικού

Στόχοι μας:
• Η κατοχύρωση των παιδιών
μας με πτυχία Β1, Β2, C1, C2,
μέχρι την Γ’ Γυμνασίου ή Α’
Λυκείου.
• Η εξοικείωση με την
κουλτούρα της Γερμανικής
Γλώσσας.

“Μέσα από την κατεύθυνση
του συνολικού προγράμματος
του Σχολείου μας, δίνεται
στους μαθητές μας η ευκαιρία
να αγαπήσουν και να κάνουν
κτήμα τους την Γερμανική
Γλώσσα”.
ΠΤΥΧΙΟ Β1: Παιδιά
Δημοτικού: Αρχίζουν Ε’ ή
ΣΤ΄και τελειώνουν σε 31/2 -4

Τμήματα δύο φορές την εβδομάδα ή μια
φορά την εβδομάδα.

χρόνια.
Παιδιά Γυμνασίου: Τελειώνουν
σε 2-2 1/2 χρόνια.
Φοιτητές - Ενήλικες:
Ολοκλήρωση σπουδών σε 1-1
1/2 χρόνια.
ΠΤΥΧΙΟ Β2: Απαιτείται ένα
Σχολικό έτος μετά το Β1 για
την απόκτησή του.
ΠΤΥΧΙΟ C1, C2: Συνήθως

«

απαιτείται 1 έτος για την
απόκτηση του C1 ή C2
αναλόγως της προόδου κάθε
μαθητή.

Έλληνες και
Γερμανοί
καθηγητές
διδάσκουν σε όλα
τα τμήματα.

ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

SPANISH

«

• Τμήματα φοιτητών - ενήλικων - μαθητών.
• Συνολική φοίτηση 3 χρόνια, μαθήματα 2 φορές την εβδομάδα
ή και μόνο μία φορά.
• Το πρώτο έτος έχουμε καλή γνώση Ισπανικών και το πτυχίο Β1.
• Στο 2 έτος, το πτυχίο Β2 και πολύ καλή γνώση.
• Στο 3 έτος μπορούμε να κατοχυρωθούμε με το πτυχίο C2 (SUPERIORE)
και άριστη γνώση.

KINEZIKO ΤΜΗΜΑ
Η γνώση της Κινεζικής γλώσσας είναι στις
μέρες μας μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση.

• Στο σχολείο μας λειτουργούν τρία έτη
σπουδών μέχρι και το πτυχίο Β2.
Πραγματικά αξίζει σήμερα κάποιος

να μάθει Κινέζικα γιατί εκτός από τις
δυνατότητες εύρεσης εργασίας γνωρίζει
και τον πολιτισμό του κινεζικού λαού.

CHINESE
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OUR
TEACHERS

A group of Teachers just after a research projects presentation Assembly
Ομάδα Καθηγητών μετά από συνεδρίαση

All our teachers, British and Greek,

are fully trained and experienced professionally and provide high quality lessons
offering exceptional care and personal
attention to each student for all levels.
They receive constant in-service training
and they take part in research projects in
relation to their Teaching Development.

Οι Καθηγητές μας είναι άριστα

καταρτισμένοι, έχουν έγνοια και φροντίδα
για τους μαθητές, στους οποίους
συμπεριφέρονται με αγάπη, ευθύνη και
γενναιοδωρία.
Συνεργάζονται αρμονικά, Έλληνες και
Βρετανοί συνάδελφοι, ώστε να φέρουν
σε πέρας το απαιτητικό και πλούσιο
εκαπιδευτικό πρόγραμμα του Σχολείου.
Επιμορφώνονται διαρκώς, καθώς η
επιμόρφωση δεν είναι απλώς απαίτηση
των καιρών, αλλά επιλογή για τη διαρκή
εξέλιξη του υψηλού επιστημονικού
επιπέδου του Σχολείου μας.

Η Miss Emma καταθέτει τη μαρτυρία της.
Για τη συνεργασία μεταξύ των

καθηγητών:
“I have shared a close relationship with
both the British and the Greek Teachers
and have valued their help and support. I
don’t count them as simply colleagues but
also friends.
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I admire the massive amounts of enthusiasm for their work, and the great relationship they have with their students.”
«Η σχέση μου με τους Βρετανούς κι
Έλληνες καθηγητές είναι εξαιρετική,
εκτιμώ την ειλικρινή συνεργασία
και υποστήριξή τους. Αισθάνομαι
ότι είναι περισσότερο φίλοι παρά
απλώς συνάδελφοί μου. Θαυμάζω τον
ανεξάντλητο ενθουσιασμό για τη δουλειά
τους και την υπέροχη σχέση που έχουν
αναπτύξει με τους μαθητές τους».

Για τον ρόλο της Mrs Agnes Katsianos
στην εκπαίδευση των καθηγητών:
“As a Teacher Trainer you strive to get the
best out of every teacher. I have often left
our meetings feeling as though I personally don’t do enough (research, reflection etc)
in comparison to you, leaving me inspired
to improve the way I work and become a
better teacher ”.
“Ως Teacher Trainer, πασχίζετε να
αναδείξετε τον καλύτερο εαυτό και τα
χαρίσματα των Καθηγητών σας. Συχνά,
μετά από τις συνεδριάσεις μας, σκέπτομαι
ότι έχω πολλά ακόμη να κάνω όσον
αφορά την έρευνα και την αξιολόγηση της
παρουσίας μου στην τάξη, σε σχέση με το
δικό σας έργο, και το παράδειγμά σας είναι
πηγή έμπνευσης για να βελτιωθώ ως
εκπαιδευτικός”.

REMEDIAL CLASSES
and TEACHERS
Οι Καθηγήτριες Μελέτης
και ο ρόλος τους

Additional help is always available to
students at Katsianos School and Teachers are highly trained to give advice on a
variety of techniques
Ειδικά εκπαιδευμένες καθηγήτριες
διδάσκουν στα μαθήματα μελέτης. Αυτά
παρέχονται δωρεάν, ώς μέρος των
γενναιόδωρων παροχών του Σχολείου μας.
Έχουν σκοπό την επανάληψη κι εμπέδωση
του μαθήματος καθώς και την προετοιμασία
των εργασιών για την επόμενη εβδομάδα.
Τα πρωτοποριακά αυτά μαθήματα
καθιερώθηκαν από το Σχολείο μας εδώ
και πολλά χρόνια, με στόχο την περαιτέρω
ενίσχυση των παιδιών και την ξεχωριστή
φροντίδα ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες
του κάθε παιδιού. Τα μαθήματα Μελέτης δεν
είναι απλώς μια δραστηριότητα, δεν είναι
μια ενισχυτική διδασκαλία. Είναι κι εδώ
παρούσα η επιστημονική προσέγγιση που
διέπει το Σχολείο Κατσιάνου. Οι καθηγήτριες
μελέτης καθοδηγούνται και προετοιμάζονται
ειδικά για τα μαθήματα αυτά, καθώς
απαιτείται εδώ η ενίσχυση της κριτικής
σκέψης του μαθητή, ώστε να αφομειώσει
και να προσλάβει τις απαραίτητες
πληροφορίες μεθοδικά και να οικοδομήσει
στέρεα γνώση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Agnes Katsianos, the Director of Studies,
provides leadership, direction and training to
Teachers and is highly qualified and widely experienced
in TEFL both academically and professionally.
«Teacher’s Diary Writing» Speaker: Mrs Agnes

«Classroom Manners»
Speaker: Dr Luke Prodromou

Τeacher’s
Diary Writing

Η διευθύντρια Σπουδών
Agnes Katsianos διαρκώς

οδηγεί κι εκπαιδεύει τους
πεπειραμένους και ικανότατους
Καθηγητές του Σχολείου, ώστε
να παρέχουν υψηλό επίπεδο
επιστημονικής διδασκαλίας
στα παιδιά και ταυτόχρονα να
εξελίσσονται επιστημονικά κι
επαγγελματικά.
Στο Σχολείο μας πραγματοποιείται
Έρευνα, στην οποία συμμετέχουν
οι Καθηγητές λαμβάνοντας
μέρος σε research projects, τα
αποτελέσματα και συμπεράσματα
των οποίων παρουσιάζονται
στις συνεδριάσεις και
χρησιμοποιούνται στην πράξη.
Τα Εκπαιδευτικά θέματα και οι
τεχνικές που αναλύονται και
διδάσκονται στις συνεδριάσεις
των Καθηγητών αναδεικνύουν
τον απόλυτα επιστημονικό
προσανατολισμό του Σχολείου,
το οποίο πραγματικά αποτελεί
Πρότυπο Κέντρο Σύγχρονης
Επιστημονικής Διδασκαλίας και
Εκπαίδευσης Μαθητών και
Καθηγητών:

Θέματα όπως:

Motivation
Mediation and Autonomous
Learning
Action Research
Reflection
Tools of reflection: self-observation, questionnaires, diary writing
Critical Thinking
Error Correction
Languaging and Lifelong Learning
Originality

Classroom Manners
Teachers as Reflective
Practitioners
Creative and Flexible Learning
Students’ Needs Analysis
Students’ Temperament and Personality Types
Indifferent Students
Causes of Discipline Problems
Growing up in the digital era
How Information Computer Technology enhances Learning

TEFL READING COMMUNITY
BRITISH TEACHERS Interactive Panel
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OUR
STUDENTS

“In Katsianos School one admires the quality of the students,
who are a pleasure to teach”

«

Το σύστημα του Σχολείου καλλιεργεί Άριστους μαθητές και
ταυτόχρονα ενισχύει και κινητοποιεί τους πιο αδύνατους
μαθητές να αποδόσουν καλύτερα και να νιώσουν την αξία της
προσπάθειάς τους

Είναι τα λόγια των Βρετανών
Καθηγητών μας:
«Στο Σχολείο Κατσιάνου
θαυμάζει κανείς την
ποιότητα των μαθητών.
Eίναι χαρά να διδάσκεις
τέτοια παιδιά».
H Miss Caroline γράφει
ιδιαιτέρως τιμητικά λόγια
για το Σχολείο:

«Students at Katsianos School of
foreign languages are highly motivated, disciplined and devoted to
their studies
The school system cultivates
excellence whilst also enabling
even the weakest students to
make the very most of their
potential.
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The academic level achieved by
students as young as 14 in the
Proficiency Classes is something
which even the best Schools in
England would be proud of.»
«Οι μαθητές του Σχολείου
Κατσιάνου είναι παιδιά
αφοσιωμένα στις σπουδές τους,
με πειθαρχία και υψηλά κίνητρα.
Το σύστημα του Σχολείου
καλλιεργεί Άριστους μαθητές
και ταυτόχρονα ενισχύει και
κινητοποιεί τους πιο αδύνατους
μαθητές να αποδώσουν καλύτερα
και να νιώσουν την αξία
της προσπάθειάς τους.
Το επίπεδο Ακαδημαϊκής
Αγγλικής που αποκτούν μαθητές
14 ετών στην τάξη Proficiency,
είναι κάτι για το οποίο ακόμη και
τα καλύτερα Σχολεία στην Αγγλία
θα ήταν περήφανα.”

Our Students are taking
Tests at Brunel
University, London

Oral practice
with Miss Sarah

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ
British Teachers speak about our School

Mrs Agnes with a group
of happy Elementary
class boys
Η Φιλοσοφία και η γενικότερη
ατμόσφαιρα που επικρατεί στο
Σχολείο μας αποδίδεται, πιστεύουμε,
από τους ίδιους τους Καθηγητές.
Προτιμούμε να παραθέσουμε τα λόγια
τους, τα οποία μιλούν για το Σχολείο,
όπως το οραματιζόμασταν ήδη από τα
πρώτα χρόνια.
Οι ομολογίες των Καθηγητών και
οι ανεξάντλητες και πολυεπίπεδες
Επιτυχίες του Σχολείου δικαιώνουν
τις προσπάθειες και τις επιλογές μας.

Mr Sean:
The Katsianos School is not a
factory churning out successful
students as if they were num
numbers. A great deal of compas
compassion and understanding goes into
identifying the students’ needs. Each
student is treated as an individual.
Weak students are not discriminated against
and this human element is key. The secret of the
school is love and hard work. It is that simple!
Students are expected to work diligently and

teachers are expected to prepare meticulously. It
is a wonderful school!

Miss Emma:

The school’s success speaks volumes.
There is a general appreciation amongst
students and also parents that Katsianos
School has unlocked the recipe for success and it is greatly appreciated
There is a warm atmosphere around the
school. All the students I have encountered feel lucky to be at the school, which
itself is testament to the school system.

We love our students and they return that love to us
Φροντίζουμε τα παιδιά μας
προσωπικά και ξεχωριστά,
ανάλογα με τις ανάγκες, τις
ιδιαιτερότητες και το
χαρακτήρα τους.
Δεν διακρίνουμε τα παιδιά.
Κάθε παιδί είναι ξεχωριστά
σεβαστό και λαμβάνει φροντίδα
και αγάπη, μέσα σε πνεύμα
ομαδικότητας και συνεργασίας.

Η ανθρώπινη
προσέγγιση είναι διάχυτα
εμφανής, προς τους
μαθητές, τους γονείς, τους
συναδέλφους, προς όλους.
Το μυστικό της επιτυχίας μας
δεν είναι άλλο από την αγάπη
και τη σκληρή δουλειά.
Καλλιεργούμε και
επιβραβεύουμε την επιμέλεια

και την προσπάθεια των
μαθητών, όπως εξασφαλίζουμε
την αφοσιωμένη προετοιμασία
των Καθηγητών.
Είναι ένα Σχολείο Μοναδικό
και Θαυμαστό. Η επιτυχία
του Σχολείου είναι σε όλους
γνωστή. Χαίρει μεγάλης
εκτίμησης των μαθητών και
των γονέων, είναι ένα Σχολείο

αποδεδειγμένα και διαχρονικά
Επιτυχημένο.
Είναι όμως κι ένα σχολείο
όπου τα παιδιά απολαμβάνουν
φροντίδα και γενναιοδωρία,
σε ένα ζεστό περιβάλλον, με
απέραντη αγάπη. Οι μαθητές
μας αισθάνονται πραγματικά
τυχεροί που φοιτούν σε ένα
τέτοιο Σχολείο.

Mr James is talking to our students
on a Day Trip

Autonomous learning
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THE DIRECTOR
OF STUDIES

Agnes Katsianos (Teacher, Teacher Trainer, Teacher
Researcher) founded Agnes Katsianos School of English
and other languages in Athens Greece 36 years ago.

Mrs Agnes’ academic interests are
mainly in teaching English and Methodology as well as training teachers.
She graduated from Aston University
Birmingham U.K and has a Master of Science in Teaching English as a foreign language. Her PhD research is focused on
Collaborative Action Research as a need for
on-going education.
Today along with her husband’s unceasing support (a Teacher of Maths ) as well as
the distinctive contribution of devoted and
caring teachers and hardworking administrative staff , they have managed to establish
this thriving school which embraces thousands of wonderful students.

As a Teacher Mrs Agnes (as she is

called at school) deeply loves children and
believes profoundly in their autonomous
learning and personal strengths, something
which is reflected in the school syllabus designed by her and the system of teaching and
learning she has adopted in her School.
She loves allocating duties and roles to
all students of the School starting from a
very young age as she strongly believes in
the empowerment of students as regards

their English study. She has a great amount
of both Academic and Practical knowledge
to deal with the stumbling blocks that Greek
students face in several levels of learning
their English.

As a Teacher Trainer she has
conducted a wide range of seminars and plenary meetings to the teachers of her school
in relation to Teaching Development and
students’ Language Acquisition and welfare.
She also delivers teacher training seminars
to young teachers (Katsianos School graduates) who gradually and methodically develop into effective Teachers and Researchers
later.
As a Teacher Researcher she
is the Leader of Research Reflection Projects
conducted by Teacher Researchers of the
School annually whose data are analysed
and discussed at the meetings.
As a Director of Studies she
has provided numerous Assessment Reports and References to both British and
Greek Teachers after having conducted their
classroom observation
She is the Author of «Fit for Proficiency» and has also written more than 300
Booklets and Leaflets in order to support her
students with:Text language Analysis,Lexical
Items Interpretation, Grammar support,Tests
and Exam Guidelines.
She has taken part in various talks
and events held by the University of Cambridge both in England and Greece and has
contributed to Lower and Proficiency exam
format modifications and material designing.She has participated in the Cambridge

Η Mrs Agnes διδάσκει μαθητές της Lower τάξης
Teaching Lower class students
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With Jeremy Harmer and Bee

With Princess Anne
Mε την Πριγκίπησα Άννα
της Μεγάλης Βρετανίας

round table session entitled «Revising the
FCE exam» conducted by Dr Hargreaves
at Cambridge University and later by Roger
Johnson in Athens.

Since 2007 she has been the organizer of the TEFL Reading Community of her
School. She is a TESOL Member and attends
a series of Plenary Meetings and workshops
conducted annually by highly qualified Academics and Educators from both the U.K and
the USA.
She takes pride in her school’s high
quality of students and teachers and believes
in class enthusiasm ,methodical and organized work and constant learning.
Her motto is: «Lucky students are
those whose Teachers have the key to their
own process of self improvement by acknowledging that they, too, are travellers and
still have far to go».
Mrs Agnes is heartily devoted to her
School and works with passion for her students’ and teachers’ success , for whom she
feels deeply grateful.

H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ
Αt St John’s College, Cambridge
Τα ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα
επικεντρώνονται κυρίως στη διδασκαλία
της Αγγλικής Γλώσσας και Μεθοδολογίας
καθώς επίσης και στην Εκπαίδευση
καθηγητών. Eίναι απόφοιτος του
Πανεπιστημίου, Αston Βirmingham U.K
με Master στη διδασκαλία της Αγγλικής ως
ξένης Γλώσσας. Η διδακτορική της έρευνα
(PhD) επικεντρώνεται στο Collaborative
Action Research ως ανάγκη διαρκούς
εκπαίδευσης των καθηγητών.

Σήμερα με την αμείωτη βοήθεια του
συζύγου της (καθηγητή μαθηματικών) και
την πολύτιμη συνεισφορά αφοσιωμένων
δασκάλων ,εργατικών γραμματέων και
βοηθών έχει κατορθώσει να λειτουργεί αυτό
το εξαιρετικό Σχολείο το οποίο αγκαλιάζει
χιλιάδες επιτυχημένων παιδιών.
Ως καθηγήτρια Αγγλικών

η Mrs Agnes (όπως προσφωνείται στο
Σχολείο) αγαπάει βαθειά τους μαθητές της,
πιστεύει ακράδαντα στις δυνάμεις τους και
μέσα από το Σύστημα του Σχολείου, το οποίο
έχει λεπτομερώς μελετήσει όλα αυτά τα
χρόνια ,καλλιεργεί την αυτόνομη μάθηση.
Ως εκ τούτου πιστεύει ότι αναθέτοντας
ρόλους και ευθύνες στα παιδιά ξεκινώντας
από τη πολύ μικρή ηλικία, τα βοηθάει να
καλλιεργήσουν υψηλή αυτοεκτίμηση και να
εμπεδώσουν μια άριστη Αγγλική.
Έχει τεράστια εμπειρία και ακαδημαϊκές
γνώσεις στο να καθοδηγεί το μαθητή να
αντιμετωπίζει τις δυσκολίες κατά τη διάρκεια
της Αγγλικής σπουδής του και κυρίως τον
ενθαρρύνει να θέτει υψηλούς στόχους.

Επίσης ως Teacher Trainer

έχει διεξάγει μεγάλο αριθμό συνεδριάσεων
σε σχέση με την επιμόρφωση του καθηγητή
και την εμπέδωση Γλώσσας αλλά και την
ευημερία του μαθητή στην τάξη και στη
ζωή αργότερα. Εκπαιδεύει με ιδιαίτερο
ενθουσιασμό και αγάπη νέες καθηγήτριες
(απόφοιτες του Katsianos School) οι οποίες
σταδιακά και μεθοδικά εξελίσσονται σε
επιτυχημένες καθηγήτριες και μέλη της
Ερευνητικής ομάδας του Σχολείου.

Ως Teacher Researcher

είναι επικεφαλής των ερευνητικών Project
τα οποία διεξάγονται από τις καθηγήτριες
του Σχολείου, τα αποτελέσματα των οποίων
συνεισφέρουν στην επιμόρφωση τους και
στην πρόοδο των μαθητών μας.

Το Agnes Katsianos School ιδρύθηκε από
την Αγνή Κατσιάνου στην Αθήνα πριν από
36 χρόνια.

Τeaching Proficiency Students

διαρκούς μελέτης σε σχέση με τη διδασκαλία
της Αγγλικής.

Είναι μέλος του TESOL, όπου
παρακολουθεί σε ετήσια βάση σειρά ομιλιών
από διακεκριμένους Ακαδημαϊκούς και
Ερευνητές της Αγγλίας και της Αμερικής
με σκοπό την επιμόρφωση και ενημέρωση
για τις νέες μεθόδους της διδασκαλίας και
μάθησης της Αγγλικής.

Είναι συγγραφέας του
βιβλίου « Fit for Proficiency» καθώς και

Μέσα στα καθήκοντα της ως
Διευθύντρια Σπουδών ,είναι υπεύθυνη για
την αξιολόγηση των Βρετανών και Ελλήνων
καθηγητών (class observation) για τους
οποίους γράφει κείμενα αξιολόγησης
και συστατικές επιστολές έχοντας
παρακολουθήσει το μάθημά τους.
Έχει λάβει μέρος σε σειρά

συζητήσεων και εκδηλώσεων του
Πανεπιστημίου Cambridge στην Αγγλία
και την Ελλάδα ενώ έχει συνεισφέρει στη
διαμόρφωση των Exam Formats και στο
σχεδιασμό της ύλης για τις εξετάσεις FCE και
CPE.

Από το 2007 έχει οργανώσει το
TEFL Reading Community του Σχολείου
το οποίο στοχεύει στην επιμόρφωση
των καθηγητών και την ενθάρρυνση της

ενός μεγάλου αριθμού Booklet και Leaflet
(πανω απο 300) όπως: Ανάλυση κειμένων,
Γραμματικών ασκήσεων, φυλλάδια
λεξιλογίου, TESTS, και Exam Guidelines
προκειμένου να στηρίξει τους μαθητές του
Σχολείου της

Καμαρώνει με αγάπη και
θαυμασμό για την υψηλή ποιότητα των
μαθητών και καθηγητών του Σχολείου και
πιστεύει στον ενθουσιασμό της τάξης ,τη
μεθοδική και οργανωμένη εργασία και τη
συνεχή εκπαίδευση των δασκάλων.

Η αρχή της είναι : Οι δάσκαλοι
πρέπει να αισθάνονται ταξιδιώτες που έχουν
μακρύ δρόμο να διανύσουν καθώς η διαρκής
επιμόρφωση και βελτίωση είναι το καθήκον
τους. Είναι το ταξίδι τους! Είναι τυχεροί οι
μαθητές όταν έχουν τέτοιους δασκάλους.
Η Mrs Agnes έχει αφοσιωθεί στο
Σχολείο της για πάνω από 36 χρόνια με όλη
της την καρδιά και δουλεύει ολόψυχα για
την επιτυχία των μαθητών και συναδέλφων
της στους οποίους εκφράζει μεγάλη
ευγνωμοσύνη και αγάπη.

Ομιλία στους γονείς
Talking to Parents
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OUR STUDENTS’
ACHIEVEMENTS
Τι επιτυγχάνουν οι μαθητές μας
DEBATES - GROUP DISCUSSIONS

Proficiency students are conducting a debate

Katsianos School stu-

dents gain valuable experience
through debates which equips
them both for their oral exams
and for their future academic
and professional success. They
are given a platform to express
themselves while exercising
their ability to use rhetoric and
persuade others in a foreign
language.

Participating in debates

contributes to producing
happy, confident students who
feel they have accomplished
something tangible in return
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for the time and effort invested
in learning English.

Στο Σχολείο μας οι

μαθητές από την Β’ Class έως
και την Proficiency αποκτούν
πολύτιμη εμπειρία στη
δομημένη επιχειρηματολογία,
το διάλογο και την
αντιπαράθεση απόψεων. Η
αξία αυτής της εμπειρίας
είναι σημαντική όχι μόνο για
τις προφορικές εξετάσεις
γλώσσας, αλλά και για το
ακαδημαικό και επαγγελματικό
τους μέλλον, όπου τέτοιες
τεχνικές χρησιμοποιούνται
ευρέως.

Μέσα από τη δραστηριότητα

αυτή, έχουν τη δυνατότητα της
προσωπικής έκφρασης και της
έκφρασης της άποψής τους για
διάφορα θέματα.

Ιδιαίτερα αναπτύσσονται
η ρητορική τους ικανότητα,
η πειθώ, και είναι πολύ
σημαντικό ότι καταφέρνουν
να εκφέρουν δομημένα
επιχειρήματα σε μια γλώσσα
διαφορετική από τη μητρική
τους.
Ενισχύεται η
αυτοπεποίθηση, η πίστη στις
προσωπικές δυνάμεις και η

ικανοποίηση για την ικανότητά
τους στη χρήση της Ξένης
Γλώσσας, έτσι αισθάνονται
δικαίωση για το χρόνο
και τις προσπάθειες που
καταβάλλουν για την εκμάθησή
της.

Το επίπεδο Ακαδημαϊκής
Αγγλικής που αποκτούν
μαθητές 14 ετών στην τάξη
Proficiency, είναι κάτι
για το οποίο ακόμη και τα
καλύτερα Σχολεία στην
Αγγλία θα ήταν περήφανα

The academic level achieved by students as young
as 14 in the Proficiency Classes is something
which even the best Schools in England would be
proud of
Autonomous learning

«

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΣ

Οι Μαρτυρίες των Καθηγητών δείχνουν την εκτίμησή τους για τους μαθητές.
Οι καθηγητές χαρακτηρίζουν τα παιδιά μας πολύ εργατικά, ευγενή, έξυπνα,
χαρούμενα, πρόθυμα. Εντυπωσιάζονται από την ικανότητα τους να χειρίζονται
και να μιλούν την Αγγλική Γλώσσα με αυτοπεποίθηση και γνώση, με πλούσιο
λεξιλόγιο και άριστη γραμματική, και τους ξεχωρίζουν. Εντυπωσιάζονται επίσης
από το σεβασμό που τους δειχνουν, μαζί με την αστείρευτη διάθεση για μάθηση.
Οι καθηγητές ελπίζουν σε αυτά τα παιδιά.

Miss Emma:

Miss Sarah:

It has been a great pleasure
teaching the Katsianos
School students. They are
polite and courteous and
show a great deal of respect
towards their teachers and
their peers.

With regards to the pupils of
the school, the overwhelm
overwhelming majority of students are
a pleasure to teach as their
intelligence and enthusiasm
for English really shine
in the classroom.

«

Miss Andrea:

I think that the students of Katsianos School are very friendly,
respectful and hardworking. I
am very proud of their achievements and I’m especially pleased
with their excellent written and
spoken skills

«

«

Miss Fiona:

After teaching students from
across the world, I must admit
that the students at Katsianos
School are among the most hardworking and autonomous. They
excel in all aspects of the language and exude confidence
in their conversational
skills.

«

Mr Peter:

Mr Tom:

I’ve just examined B’ Class students for their May oral exams.
They were just amazing. Very
fluent, eager to speak and narrate stories. I really enjoyed it!
Bravo!

«

Being an official examiner
myself, I can see the huge difference between the Katsianos
students and other candidates
in terms of Fluency, Vocabulary and Grammar. They do
excel in knowledge!

«
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THEATRE
AND TALENT SHOW
A wonderfully entertaining and educational event

Οι μαθητές μας καλλιεργούν τη γλώσσα μέσα από το θέατρο.
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ

στην Ελλάδα & Αγγλία - Ιρλανδία
Day Trips and Trips to England - Ireland
Στόχος: Η Βιωματική Μάθηση

Ice cream week with Victor and Elvie
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AGNES KATSIANOS
SCHOOL IS A COMMUNITY
Οι Βρετανοί Καθηγητές, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας
του Σχολείου, παρότι προερχόμενοι από διαφορετικές κοινωνίες και χώρες, διαπιστώνουν
αυτό το ομαδικό και οικογενειακό πνεύμα, το πνεύμα κοινότητας και συνεργασίας που
επικρατεί στο Σχολείο μας και ευθύνεται για την επιτυχία του.
Η συνεργασία των καθηγητών, η αφοσίωση τους στο εκπαιδευτικό τους έργο, η επικοινωνία
και η αλληλοβοήθεια μεταξύ τους, καθώς και η επικοινωνία με τους γονείς αναγνωρίζονται
και περιγράφονται από τους Βρετανούς Συναδέλφους, αναδεικνύοντας για μιά φορά ακόμα τη
Συνοχή των εκπαιδευτικών λειτουργών αυτού του Σχολείου.

Miss Rosy’s Voice:
“Mrs Agnes is always
learning and because of
this she passes on what
she learns, not only to her
many students, which is to
be expected, but also to her
teachers.
This means that the school
is always ready for what
is new in the world and in
language learning, and that
students end up speaking
beautifully, reading beauti-

fully, writing beautifully,
in the languages they
study”.
Η Miss Rosy,
Καθηγήτρια του
Σχολείου μας
επί σειρά ετών,
περιγράφει τη
φιλοσοφία και
την προσπάθεια
αυτού του
Σχολείου:

“ Η Mrs Agnes πάντα
μαθαίνει και
μεταδίδει τη
γνώση όχι μόνο
στους πολλούς
Μαθητές της,
αλλά και στους
Καθηγητές
Αυτό σημαίνει
ότι το Σχολείο
είναι πάντα
έτοιμο για ό,τι
καινούριο
υπάρχει στον

I have witnessed many teachers with massive amounts of
enthusiasm for their work and
teachers who I believe have
a great relationship with their
students.

Working alongside a variety
of Greek teachers has been a
wonderful experience as I find
they are honest and willing to
help.

I am incredibly impressed
by my colleagues, whose
dedication to their classes
is evident in every staffroom conversation, in their
feedback to parents and in
their daily preparations for
each class.
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Miss Sini (U.S.A.):

Αυτό άλλωστε είναι το
Σχολείο Κατσιάνου. Είναι
μια ζωντανή, πολυπληθής
και ανοιχτή εκπαιδευτική
κοινότητα που προάγει τη
γνώση, τη συνεργασία και
την έρευνα.

Miss Emma:

Miss Chloe:

Miss Sarah:

κόσμο και στην εκμάθηση
μιας γλώσσας, με
αποτέλεσμα οι Μαθητές του
να μιλάνε, να διαβάζουν
και να γράφουν όμορφα τη
γλώσσα που σπουδάζουν”.

Mr Dean:

I have a fantastic relationship
with the Greek teachers.
They are all very welcoming
and willing to help whenever
I have any questions/ problems, despite having
their own things to
deal with.

«How can I express with words all these feelings that I
have for my colleagues. In all these years of teaching I
have met so many gifted teachers in Katsianos School,
teachers with whom I have shared feelings, information
and class life. I will keep them in my heart forever as
they graced me with everlasting friendship»

Συνάντησα προικισμένες καθηγήτριες
στο Katsianos School όλα αυτά
τα χρόνια, μοιράστηκα μαζί τους
συναισθήματα και μοιραστήκαμε μαζί
σχολική ζωή. Θα τις έχω πάντα στην
καρδιά μου και θα με δένει μαζί τους
μια αιώνια φιλία

AGNES KATSIANOS
SCHOOL IS A COMMUNITY
Emphasising the Continuity and Loyalty to the School

Teachers of the School who were once students
Καθηγήτριες του Σχολείου μας οι οποίες υπήρξαν μαθήτριες

Το Σχολείο μας έχει διδάξει χιλιάδες

μαθητών. Σήμερα, πολλές από τις
παλιές μαθήτριες είναι Καθηγήτριες του
Σχολείου. Η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του
Σχολείου είναι διαχρονική, όπως και η
αγάπη των μαθητών του για αυτό. Είναι
ιδιαίτερη τιμή για ένα Σχολείο να
στελεχώνεται από Μαθητές του, αυτό
σημαίνει ότι δεν έπαψαν ποτέ να
πιστεύουν σε αυτό και να το αγαπούν.
Κυρίως, δεν έπαψαν να μπιστεύονται την
αξία ενός Σχολείου με επίκεντρο τη Γνώση
Maira ex student with friend Liz (Mres UCL)
Η Mάιρα πρώην μαθήτρια του Σχολείου, ως
μεταπτυχιακός του UCL σήμερα

και τη Διαρκή Επιμόρφωση.

Past Teachers have kept in touch or
still attend events held at the school
Καθήγητές που δίδαξαν παλιότερα
στο Σχολείο βρίσκονται σε διαρκή
επικοινωνία και συχνά παραβρίσκονται
σε εκδηλώσεις και σεμινάρια.
Η Καθηγήτρια
Miss Irene μας είπε:

“The School made me
feel like I was a part of
a family and this was
particularly important
to me as my family was
far away in Canada. So, Katsianos school
was like a “surrogate” family. I am very
fortunate as many of my colleagues have
now become very good friends
and in some cases they have even become family”.

Ένιωσα μέλος μιας οικογένειας, κι
αυτό ήταν σημαντικό για εμένα, αφού η
φυσική μου οικογένεια βρισκόταν στο
εξωτερικό. Ως «ανάδοχη οικογένεια»
λειτούργησε το Σχολείο
Κατσιάνου, και έχω σταθεί τυχερή που
πολλοί συνάδελφοί μου είναι πλέον
φίλοι, ή ακόμα και η πραγματική μου
οικογένεια.
Οι Μαθητές μας είναι διαρκή
μέλη της κοινότητας του Σχολείου.
Πολλοί βρίσκονται στο Εξωτερικό, για
ακαδημαικούς ή επαγγελματικούς

λόγους, και η ευγνωμοσύνη τους προς το
Σχολείο εκφράζεται με πολλούς τρόπους,
αφού η εξαίρετη γνώση της ξένης
γλώσσας είναι ένα ανεκτίμητο εφόδιο για
όσους αναζητούν το μέλλον τους, και η
παρακαταθήκη του
Σχολείου από αυτή την άποψη είναι
πραγματικά ανεξάντλητη.
Ο Μαθητής Π.Φ., ο οποίος
σπουδάζει στην Αγγλία, μας εκφράζει τη
ευγνωμοσύνη του:
“The large number of Compositions and
the wide range of Topics were a real asset to my studies abroad. The extensive
practice of summarizing several texts
did benefit me.
The exposure to the English Language
while being interviewed by British teachers was invaluable.
I am confident and able to communicate
in any situation. Thank you once again”.
«Ο μεγάλος αριθμός εκθέσεων για
ποικίλα θέματα ήταν ένα σπουδαίο εφόδιο
για τις σπουδές μου στο εξωτερικό.
Ωφελήθηκα ιδιαίτερα από την εκτεταμένη
πρακτική στη σύνταξη περιλήψεων και η
επαφή μου με την Αγγλική γλώσσα μέσα
από την προφορική εξάσκηση με τους
Βρετανούς Καθηγητές ήταν ανεκτίμητης
αξίας. Αισθάνομαι δυνατός γιατί είμαι
ικανότατος να επικοινωνώ στην Αγγλική
για κάθε λόγο και σε κάθε κατάσταση. Σας
ευχαριστώ και πάλι».

25

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Students enjoying a day trip with their British Teachers.
Εξασκώντας την Αγγλική με Βρετανούς Καθηγητές σε Εκδρομή
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Playing ping pong with Mr James

Looking forward to our visit to Ireland

SCHOOL
PREMISES

Τα κτίρια όπου σπουδάζουν οι μαθητές μας

Our School, 10 Spetson st. Ilioupolis

Our School, 5 Psaron st. Ilioupolis

Studying English and other foreign Languages at Katsianos School
can be one of the most exciting and rewarding experience of your life
opening the doors to a fantastic future
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SCHOOL
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Ε-mail: info@katsianos.gr | Web: www.agneskatsianos.gr

