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Καλώς ήρθατε στο British Council
Αγαπητοί γονείς,
Είμαστε πανευτυχείς που επιλέξατε ένα από τα προγράμματα του British Council για το παιδί
σας.
Το British Council πρωτοστατεί στη
διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας
παγκοσμίως. Έχουμε περισσότερα
από 80 χρόνια εμπειρίας και 91
διδακτικά κέντρα σε 57 χώρες. Μέσα
από αυτό το δίκτυο μοιραζόμαστε τις
βέλτιστες πρακτικές στη διδασκαλία
εφαρμόζοντας μια πολιτική συνεχούς
επαγγελματικής ανάπτυξης για όλους
τους εκπαιδευτικούς μας.
Το κέντρο μας στην Αθήνα είναι ένα από τα πρώτα στην ιστορία του οργανισμού.
Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε στο παιδί σας μια εποικοδομητική, ευχάριστη και θετική
εμπειρία. Παράλληλα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η εκπαίδευση των παιδιών είναι ακόμη πιο
αποτελεσματική όταν οι γονείς και οι δάσκαλοι συνεργάζονται.
Αυτός ο οδηγός και η ιστοσελίδα μας parent centre περιγράφουν τους στόχους και την
εκπαιδευτική προσέγγισή μας και σας δίνει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να καταλάβετε τι
συμβαίνει στην τάξη. Ελπίζουμε ότι θα απαντήσει στις περισσότερες από τις ερωτήσεις σας
σχετικά με εμάς. Ωστόσο είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε σε περαιτέρω ερωτήσεις, γι’
αυτό μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας βρίσκονται στην
τελευταία σελίδα του οδηγού.
Θα χαρούμε να καλωσορίσουμε εσάς και το παιδί σας στο British Council.
Φιλικά,
Κλιφ Πάρρυ
Διευθυντής του Διδακτικού Κέντρου
British Council, Ελλάδα
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Γιατί να μάθει το παιδί μου Αγγλικά μαζί σας;
Είμαστε ένας διεθνής οργανισμός που μπορείτε
να εμπιστευτείτε. Το British Council έχει
παγκόσμια φήμη που πηγάζει από 80 χρόνια
εμπειρίας στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας
σε περισσότερα από 100 εκατομμύρια άτομα σε
100 χώρες. Η φήμη μας βασίζεται στην
ποιότητα, τον επαγγελματισμό και την
αξιοπιστία μας. Δίνουμε προτεραιότητα στη
δημιουργία ενός ασφαλούς και γόνιμου
περιβάλλοντος για τα παιδιά και ενδιαφερόμαστε για την προσωπική ανάπτυξη και ασφάλειά
τους.

Πώς θα ωφεληθεί το παιδί μου;
Τα μαθήματα Αγγλικών που
προσφέρουμε έχουν σχεδιαστεί για να
προάγουν την πρόοδο των μαθητών.
Γνωρίζουμε ότι επιθυμείτε το καλύτερο για
το παιδί σας και θέλετε να το δείτε να
πετυχαίνει. Είμαστε πρωτοπόροι στη
διδασκαλία της Αγγλικής παγκοσμίως, και
γνωρίζουμε τον μοναδικό τρόπο με τον
οποίο μαθαίνουν τα νεαρά μυαλά. Τα
μαθήματά μας έχουν σχεδιαστεί ειδικά για
τον σκοπό αυτόν. Είναι διαδραστικά,
επικοινωνιακά, και προσεκτικά δομημένα
για να χτίζουν σταδιακά τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση των παιδιών.
Συνδυάζουμε αποτελεσματικές τεχνικές διδασκαλίας με τεχνολογία αιχμής για να αναπτύξουμε
τις τέσσερις βασικές δεξιότητές τους στα Αγγλικά: την προφορική κατανόηση, την προφορική
επικοινωνία, τη γραπτή κατανόηση και τη γραφή. Επίσης, δίνουμε πρόσβαση σε μια σειρά
διαδικτυακών εργαλείων παγκοσμίου κύρους για να σας βοηθήσουμε να υποστηρίξετε την
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εκπαίδευση των παιδιών στο σπίτι. Το παιδί σας θα είναι πλήρως εξοπλισμένο για να μπορεί να
προοδεύει. Εμείς θα σας ενημερώνουμε τακτικά για τα επιτεύγματά του αλλά και τους τομείς
που πρέπει να βελτιωθούν.

Πώς θα διδάξετε το παιδί μου;
Το παιδί σας θα εκπαιδευτεί από ειδικούς
στη διδασκαλία της Αγγλικής. Οι καθηγητές
μας είναι πολύ έμπειροι και ειδικά
εκπαιδευμένοι.
Είναι όλοι επαγγελματίες που έχουν
αφιερώσει πολλά χρόνια βελτιώνοντας τη
διδακτική τους κατάρτιση. Εστιάζουν στις
ανάγκες του κάθε παιδιού για να το
βοηθήσουν να επιτύχει τους στόχους του. Οι
καθηγητές μας αγαπούν τη διδασκαλία και
ξέρουν πώς να ενθαρρύνουν τα παιδιά ώστε αυτά να επωφεληθούν από τα μαθήματά τους και
να προοδεύσουν. Η πιο σημαντική ικανότητά τους είναι να παρακινήσουν, να εμπνέουν και να
μεταφέρουν αξίες στα παιδιά.
Ως πρωτοπόροι στη διδασκαλία της Αγγλικής, γνωρίζουμε ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα
όταν διασκεδάζουν. Γι’ αυτό όλα τα μαθήματά μας προάγουν την αβίαστη και ευχάριστη
μάθηση. Οι καθηγητές μας δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά είναι ελεύθερα να
εκφραστούν, εξασκώντας τις νέες γλωσσικές δεξιότητές τους με νέους φίλους. Αυτός είναι ο
ιδανικός τρόπος για να αποκτήσουν τα παιδιά αυτοπεποίθηση και να μπορούν να συνομιλούν.
Και είναι κάτι που λατρεύουν.
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Τι κάνει τα μαθήματα στο British Council
διαφορετικά;
Βοηθάμε το παιδί σας να αναπτυχθεί,
αλλά όχι μόνο στη γλώσσα. Η επιτυχία
δεν έχει να κάνει μόνο με τις γλωσσικές
δεξιότητες. Τα μαθήματά μας έχουν
σχεδιαστεί για να καλλιεργούν τη
δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη
των παιδιών. Πολλές από τις
δραστηριότητες στην τάξη είναι
διαδραστικές και γίνονται σε ομάδες, που
επιτρέπουν στο παιδί σας να αναπτύξει
πολύτιμες κοινωνικές δεξιότητες. Αυτές οι
δεξιότητες καλλιεργούν ολοκληρωμένες προσωπικότητες και βοηθούν τα παιδιά να αποδίδουν
καλύτερα στο σχολείο. Παράλληλα ανοίγουν τον δρόμο της επιτυχίας στη μετέπειτα ζωή τους.
Οι καθηγητές μας, τα διδακτικά μας κέντρα, το εκπαιδευτικό υλικό μας και τα ηλεκτρονικά
εργαλεία μας είναι όλα σχεδιασμένα για να προάγουν την ανάπτυξη και ασφάλεια του παιδιού
σας. Μέσα από τα μαθήματά μας προσφέρουμε στα παιδιά μια διεθνή προοπτική αλλά και η μια
ξεχωριστή εικόνα της βρετανικής κουλτούρας και τα βοηθάμε να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν
τον ευρύτερο κόσμο γύρω τους.

Τι είναι το πρόγραμμα Connecting Cultures;
Ένα νέο στοιχείο έχει προστεθεί στις τάξεις Primary και Secondary Plus. Οι μαθητές έχουν
πλέον την ευκαιρία να συνδεθούν διαδικτυακά με μαθητές του British Council σε άλλες χώρες.
Για παράδειγμα, μαθητές στην Ελλάδα λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες μαζί με μαθητές
από την Ισπανία, την Ιταλία, το Μπαχρέιν ή το Χονγκ Κονγκ.
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Κατά κανόνα, οι μαθητές μαθαίνουν Αγγλικά σε μονόγλωσσες τάξεις. Το πρόγραμμα
Connecting Cultures δημιουργεί ευκαιρίες για να μιλήσουν τα παιδιά Αγγλικά με συνομηλίκους
τους σε άλλες χώρες. Αυτή είναι μια πολύτιμη και ουσιαστική εμπειρία.
Η επικοινωνία με μαθητές από όλον τον κόσμο δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να εκτεθούν στο
άκουσμα διαφορετικών προφορών της γλώσσας, αλλά και να μάθουν να γίνονται κατανοητά
όταν έχουν ξεχάσει ή δεν γνωρίζουν μια λέξη. Μαθαίνουν έτσι να ανταποκρίνονται σε
πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας.
Παράλληλα, η επικοινωνία με μαθητές από διαφορετικές χώρες δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά
να μάθουν για άλλους πολιτισμούς και να δημιουργήσουν φιλίες με παιδιά από όλον το κόσμο.
Ο ρόλος του British Council είναι να καλλιεργεί και να αναπτύσσει τη σχέση μεταξύ
διαφορετικών πολιτισμών. Έτσι, με το πρόγραμμα Connecting Cultures το British Council βοηθά
τα παιδιά να γίνουν πολίτες του κόσμου.
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Τι είναι η πλατφόρμα learning hub;

Οι μαθητές των προγραμμάτων Primary και Secondary Plus έχουν αποκλειστική πρόσβαση
στην πλατφόρμα learning hub. To learning hub ενισχύει την εργασία που κάνει το παιδί σας
στην τάξη και του προσφέρει τη δυνατότητα να κάνει επιπλέον εξάσκηση της γραμματικής και
του λεξιλογίου μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες και βίντεο.

Πώς θα πιστοποιήσει το παιδί μου τα Αγγλικά του;
Δίνουμε από νωρίς στα παιδιά την ευκαιρία να
πιστοποιήσουν το επίπεδό τους στα Αγγλικά. Θέλουμε να
έχουν αυτήν την αναγνώριση, και τους την προσφέρουμε
μέσω των εξετάσεων για τις πιστοποιήσεις Cambridge
English, αλλά και τη βέλτιστη προετοιμασία τους.
Οι πιστοποιήσεις Cambridge English έχουν δημιουργηθεί
για να βοηθούν τα παιδιά να κάνουν συνεχή πρόοδο και
να βελτιώνουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες.
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Αναγνωρίζονται από πανεπιστήμια σε όλον τον κόσμο και έτσι διευρύνουν την προοπτική των
παιδιών για σπουδές και εργασία στο εξωτερικό.

Το British Council προσφέρει ένα ασφαλές
περιβάλλον;
Η υγεία του παιδιού σας είναι προτεραιότητά μας
Ακολουθούμε τις συμβουλές των αρμόδιων αρχών και εφαρμόζουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα.
Δεσμευόμαστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε ένα ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον για
τους μαθητές και το προσωπικό μας.
Έχουμε λάβει επιπρόσθετα μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλειά των παιδιών στα
διδακτικά μας κέντρα:

Σχολαστική καθαριότητα
Για να μειώσουμε την πιθανότητα διασποράς του ιού SARS-CoV-2, όλοι οι χώροι μας
καθαρίζονται σχολαστικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι τάξεις, τα θρανία και οι καρέκλες
καθαρίζονται και απολυμαίνονται πριν την έναρξη κάθε μαθήματος.

Περιορισμένη πρόσβαση
Η πρόσβαση στους ορόφους των τάξεων επιτρέπεται μόνο στους μαθητές και το προσωπικό.
Παρακαλούμε τους γονείς, τους κηδεμόνες και τους συνοδούς να συνοδεύουν το παιδί τους
μέχρι την είσοδο και να μην εισέρχονται στο κτήριο. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το
προσωπικό του διδακτικού μας κέντρου, μπορείτε να κλείσετε τηλεφωνικά ένα ραντεβού ή να
αφήσετε τα στοιχεία σας στο προσωπικό ασφαλείας στο ισόγειο, και θα επικοινωνήσουμε μαζί
σας το συντομότερο δυνατόν.

Φυσικές αποστάσεις ασφαλείας
Ακολουθούμε όλα τα μέτρα όπως ανακοινώνονται από τις αρμόδιες αρχές. Για την πλήρη
συμμόρφωση με τις οδηγίες, τα κλασικά θρανία μας έχουν αντικατασταθεί με μονά θρανία και τα
μαθήματα ξεκινούν και θα τελειώνουν διαφορετικές ώρες. Δεν επιτρέπουμε περισσότερες από
δύο τάξεις με κοινό διάλειμμα στον ίδιο χώρο, την ίδια χρονική στιγμή. Οι μαθητές πρέπει να
κρατούν την οριζόμενη απόσταση ασφαλείας κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
www.britishcouncil.org
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Χρήση μάσκας
Ζητάμε από τους μαθητές, τους επισκέπτες και το προσωπικό μας (συμπεριλαμβανομένων των
καθηγητών μας και του υπόλοιπου προσωπικού του διδακτικού μας κέντρου) να έχουν μαζί
τους και να φοράνε μάσκες προστασίας καθόλη τη διάρκεια παραμονής τους στο κτήριο.
Έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την είσοδο σε όσους δεν φορούν μάσκα, εκτός εάν έχουν
βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρεωτική χρήση μάσκας σύμφωνα με τις οδηγίες των
αρμόδιων αρχών.

Καθαρισμός και απολύμανση
Υπάρχουν αντισηπτικά χεριών σε κάθε όροφο και κάθε τάξη. Συνιστούμε τη συχνή χρήση
αντισηπτικού από όλους τους μαθητές, τους επισκέπτες και το προσωπικό μας.

Φυσικός αερισμός εσωτερικών χώρων
Τα παράθυρα των τάξεων και οι πόρτες παραμένουν ανοιχτά ώστε να διευκολύνεται ο φυσικός
αερισμός των εσωτερικών χώρων. Όλα τα κλιματιστικά έχουν καθαριστεί και χρησιμοποιούνται
όταν κρίνεται απαραίτητο.

Άρνηση εισόδου
Έχουμε δικαίωμα να αρνηθούμε την είσοδο σε προσωπικό ή επισκέπτες που γνωρίζουμε ότι
βρίσκονται σε καραντίνα ή παρουσιάζουν τα παρακάτω συμπτώματα:
•

πυρετό

•

βήχα

•

δυσκολία στην αναπνοή

•

πονόλαιμο

Εάν τα παιδιά εμφανίσουν κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα, πρέπει να περιμένουν σε
ένα ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο μέχρι να τα παραλάβει ο γονέας, ο κηδεμόνας ή ο συνοδός.
Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Διαδικτυακά μαθήματα
Εάν χρειαστεί να ανασταλεί η λειτουργία των διδακτικών μας κέντρων, είτε λόγω Covid-19 είτε
λόγω απουσίας του καθηγητή, τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά μέχρι οι οδηγίες από τις
αρμόδιες αρχές να επιτρέψουν τη συνέχισή τους με φυσική παρουσία των μαθητών στις τάξεις.

www.britishcouncil.org
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Είναι το παιδί μου ασφαλές στο British Council;
Στο British Council λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την προστασία και
ασφάλεια του παιδιού σας. Είμαστε ο ένας από τους λίγους διεθνείς
οργανισμούς που έχουν πιστοποιηθεί με Keeping Children Safe
Level 1 Certification.
Προσφέρουμε ένα πλήρες πλαίσιο προστασίας των παιδιών.
Ακολουθούμε τα διεθνή πρότυπα για την προστασία τους από
σωματικές βλάβες και ανταποκρινόμαστε κατάλληλα όταν
προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα.
Το British Council πρεσβεύει ότι όλα τα παιδιά έχουν δυνατότητες και ότι κάθε παιδί είναι
σημαντικό – παντού στον κόσμο. Η ακλόνητη πεποίθησή μας είναι ότι όλα τα παιδιά έχουν το
δικαίωμα να προστατεύονται από κάθε μορφή κακοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 της
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC) του 1989.
Εφαρμόζουνε επίσης συγκεκριμένους και στοχευμένους κανόνες για την προστασία των
παιδιών κάτω των 5 ετών.
Οι κανόνες αυτοί αφορούν οδηγίες προς το προσωπικό για την προστασία των παιδιών,
διαδικασίες για τη φροντίδα της υγιεινής τους και μέτρα για την προστασία από κακοποίηση που
προκύπτει μέσω της χρήσης κινητών τηλεφώνων.
Εφαρμόζουμε ειδικές Διαδικασίες Ατομικής Υγιεινής για παιδιά κάτω των 5 ετών.
Περιλαμβάνουν τη βοήθεια των παιδιών σε θέματα ατομικής υγιεινής που δεν μπορούν να
κάνουν μόνα τους λόγω της ηλικίας, της ωριμότητας ή της ικανότητάς τους. Αυτά
περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:
•

Πλύσιμο

•

Τουαλέτα

•

Ντύσιμο και γδύσιμο (συμπεριλαμβανομένης της κολύμβησης)

•

Εφαρμογή κρεμών / φαρμάκων (π.χ. αντηλιακές κρέμες, κρέμες εκζέματος)

www.britishcouncil.org
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Συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των Διαδικασιών
Ατομικής Υγιεινής, όπως οι καθηγητές των τάξεων, μέλη της γραμματείας και οι Ακαδημαϊκοί
Διευθυντές.
Ζητούμε από τους γονείς των παιδιών κάτω των 5 ετών να παραμένουν στον χώρο και να
βοηθούν με την ατομική φροντίδα των παιδιών τους όπου απαιτείται.
Στα διδακτικά μας κέντρα στο Κολωνάκι και την
Κηφισιά, υπάρχει επίσης προσωπικό που είναι
υπεύθυνο για την παράδοση των παιδιών στους
γονείς μετά το τέλος του μαθήματος. Το
προσωπικό διασφαλίζει ότι τα παιδιά
παραλαμβάνονται μόνο από εξουσιοδοτημένα
άτομα. Τα παιδιά κάτω των 13 ετών απαγορεύεται
να αποχωρήσουν από το British Council
ασυνόδευτα.
Για παιδιά άνω των 13 ετών, πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του γονέα που επιτρέπει
στο παιδί να προσέρχεται ή να αναχωρεί από το διδακτικό κέντρο ασυνόδευτο. Μην
ενθαρρύνετε το παιδί σας να σας συναντήσει ή να σας περιμένει σε μέρος έξω από τον
ελεγχόμενο χώρο του British Council και την είσοδό του.
Μερικές φορές φωτογραφίζουμε ή βιντεοσκοπούμε τα μαθήματα για την εκπαίδευση και συνεχή
κατάρτιση του προσωπικού μας. Αυτές οι φωτογραφίες ή τα βίντεο προορίζονται μόνο για
εσωτερική χρήση και διαγράφονται μόλις χρησιμοποιηθούν. Επικοινωνούμε με όλους τους
γονείς για να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή τους σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση:
www.britishcouncil.gr/about/child-protection.
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Τι θα κάνει το παιδί μου στο πρώτο μάθημα;
Το παιδί σας θα έχει ένα πολύ θερμό
καλωσόρισμα.
Στο πρώτο μάθημα αφιερώνουμε χρόνο για
να γνωριστούμε, να ενθαρρύνουμε τα παιδιά
να κάνουν νέους φίλους και να τα
βοηθήσουμε να νιώσουν άνετα και χαλαρά. Ο
καθηγητής του παιδιού θα ορίσει το
πρόγραμμα του μαθήματος, τους κανόνες της
τάξης και τους κανόνες καλής συμπεριφοράς.
Ορισμένες τάξεις συντάσσουν στο πρώτο
μάθημα έναν κοινώς αποδεκτό Κώδικα Συμπεριφοράς. Αυτό το πρώτο μάθημα κοντά μας
προσφέρει και στους γονείς την ευκαιρία να οργανώσουν ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα για το
παιδί.
Παρακαλούμε φροντίστε να έρχεστε στα μαθήματα έγκαιρα και να παραλαμβάνετε το παιδί σας
αμέσως μετά το τέλος του μαθήματος.
Ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη είναι 14 παιδιά. Κάθε τάξη έχει έναν υπεύθυνο καθηγητή ο
οποίος συχνά υποστηρίζεται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες από έναν συνάδελφο.
Στο πρώτο μάθημα το παιδί πρέπει να φέρει ένα τετράδιο και το αγαπημένο του στυλό ή μολύβι.
Ο καθηγητής του θα του δώσει μια λίστα με όλη τη γραφική ύλη που θα πρέπει να έχει μαζί του
στα υπόλοιπα μαθήματα.

www.britishcouncil.org
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Θα δίνονται εργασίες για το σπίτι;
Ναι. Πιστεύουμε ότι η εργασίες στο σπίτι προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα, όπως:
•

βελτιώνουν την κατανόηση της ύλης που
έχει διδαχθεί στην τάξη

•

βοηθούν το παιδί να αναπτύξει δεξιότητες
μελέτης

•

καλλιεργούν την ανεξαρτησία και την
υπευθυνότητα του παιδιού

•

διδάσκουν στο παιδί πώς να διαχειρίζεται
τον χρόνο του

•

διδάσκουν το παιδί ότι η διαδικασία της
μάθησης συμβαίνει παντού, και όχι μόνο
στην τάξη

Γνωρίζουμε ότι το παιδί σας πιθανόν θα έχει πολλές εργασίες για το σπίτι από το σχολείο του,
και δεν θέλουμε να το επιβαρύνουμε υπερβολικά. Ωστόσο, σε κάθε μάθημα θα ορίζουμε
διάφορες εργασίες όπως ασκήσεις λεξιλογίου ή γραμματικής, ανάγνωση/μελέτη κειμένων, αλλά
και πιο δημιουργικές δραστηριότητες όπως, για παράδειγμα, οδηγίες για κατασκευές κ.λπ. Η
συχνότητα των εργασιών εξαρτάται από το επίπεδο και το είδος των μαθημάτων που
παρακολουθούν τα παιδιά. Οι τάξεις προετοιμασίας για εξετάσεις έχουν περισσότερη μελέτη
στο σπίτι.

Ποιους κανόνες πρέπει να ακολουθεί το παιδί μου;
Στο British Council πρεσβεύουμε τον σεβασμό και ενθαρρύνουμε τα παιδιά να σέβονται:
•

τον εαυτό τους

•

τα άλλα παιδιά

•

τον καθηγητή

•

το σχολείο

Εάν ένα παιδί δεν συμπεριφέρεται σωστά, θα λάβει αρχικά μια ανεπίσημη προειδοποίηση από
τον καθηγητή του. Εάν η συμπεριφορά συνεχιστεί, το παιδί θα λάβει μια δεύτερη – αλλά αυτή τη
φορά επίσημη – προειδοποίηση από τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή, ο οποίος καταγράφει το
www.britishcouncil.org
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γεγονός και ειδοποιεί τους γονείς. Εάν συνεχιστεί η σοβαρά κακή συμπεριφορά, διατηρούμε το
δικαίωμα να αποβάλουμε το παιδί. Κανένα παιδί δεν αποβάλλεται εάν προηγουμένως δεν
έχουμε συζητήσει με τους γονείς του.

Μπορεί το παιδί μου να έχει κινητό τηλέφωνο στην
τάξη;
Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα ή τις συσκευές του British Council
με υπευθυνότητα.
Τα κινητά τηλέφωνα και τα tablet είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία στην τάξη και βοηθούν τα παιδιά
να μαθαίνουν, αλλά μπορεί να αποσπούν την προσοχή. Θέλουμε τα παιδιά να είναι ασφαλή στο
διαδίκτυο και να αξιοποιούν στο έπακρο τον χρόνο τους στην τάξη.
Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω κανόνες μαζί με το παιδί σας. Εάν έχετε ερωτήσεις ή
απορίες ρωτήστε τον καθηγητή της τάξης.
1. Μέσα στην τάξη, όλες οι κινητές συσκευές πρέπει να είναι σε σίγαση ή σε λειτουργία
πτήσης και να φυλάσσονται στην τσάντα.
2. Εάν ο καθηγητής ζητήσει να βγάλουν οι μαθητές τα κινητά τους τηλέφωνα για κάποια
δραστηριότητα, οι μαθητές πρέπει να αφήνουν το κινητό πάνω στο θρανίο όταν δεν το
χρησιμοποιήσουν.
3. Δεν επιτρέπεται η αποστολή, λήψη και ανάγνωση μηνυμάτων κατά τη διάρκεια του
μαθήματος.
4. Απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών ή βίντεο χωρίς την προηγούμενη έγκριση των
ατόμων που θα εμφανιστούν στη φωτογραφία ή το βίντεο.
5. Απαγορεύεται η ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς
την προηγούμενη έγκριση όλων των ατόμων που θα εμφανιστούν στις φωτογραφίες ή το
βίντεο.
6. Όταν ο καθηγητής επιτρέψει τη χρήση κινητών τηλεφώνων στην τάξη για κάποια
δραστηριότητα, οι μαθητές πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του.
7. Το British Council δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια ή βλάβη των κινητών
συσκευών των μαθητών. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα τους.
www.britishcouncil.org
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8. Εάν τα παιδιά δουν κάποιον στο διδακτικό κέντρο να παραβιάζει οποιονδήποτε από τους
κανόνες, ή εάν ανησυχήσουν ή αναστατωθούν για οτιδήποτε έχουν δει στο διαδίκτυο,
πρέπει να ενημερώσουν αμέσως έναν καθηγητή.
9. Οι μαθητές δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούν την κινητή συσκευή τους για να
εκφοβίσουν ή να βλάψουν άλλους.
10. Οι μαθητές πρέπει να σέβονται την ιδιωτική ζωή των άλλων και να μη χρησιμοποιούν
ποτέ το κινητό τους στις τουαλέτες.

Πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου με την
εκπαίδευσή του;
Αυτοί είναι μερικοί τρόποι που θα βοηθήσουν το παιδί σας:
•

Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας έχει έναν ήσυχο, καλά φωτιζόμενο χώρο για τη μελέτη του.

•

Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας έχει τα βιβλία που χρειάζεται, καθώς και ένα λεξικό.

•

Βοηθήστε το παιδί σας να διαχειριστεί τον χρόνο του, ορίζοντας μια συγκεκριμένη ώρα
που θα κάνει τις εργασίες του.

•

Υιοθετήστε μια θετική στάση και δείξτε ενεργό ενδιαφέρον για τα πράγματα που κάνει το
παιδί σας.

•

Προσφέρετε καθοδήγηση και ενθάρρυνση, αλλά όχι τις απαντήσεις των εργασιών.

•

Παρατηρήστε εάν το παιδί δείχνει σημάδια απογοήτευσης, και μιλήστε στον καθηγητή του
εάν πιστεύετε ότι αντιμετωπίζει κάποιο προβλήματα.

•

Επιβραβεύστε την προσπάθεια που κάνει το παιδί σας να ολοκληρώσει σωστά τις
εργασίες του.

•

Διαβάστε στο παιδί ιστορίες και ενθαρρύνετέ το να διαβάσει κι εκείνο ιστορίες σε σας.

•

Ενθαρρύνετε το παιδί να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα LearnEnglish Kids του British
Council.

•

Ελέγχετε το τετράδιο εργασιών του παιδιού και βεβαιωθείτε ότι το κρατά καθαρό και
τακτικό, και το ενημερώνει.

•

Ενθαρρύνετε το παιδί να σας μιλά για τα μαθήματά του.

www.britishcouncil.org
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•

Συμμετέχετε στις συναντήσεις, τα σεμινάρια και τις παρουσιάσεις που προσφέρουμε
μέσα στην ακαδημαϊκή χρονιά για την ενημέρωσή σας.

Θα με βοηθήσετε ώστε να υποστηρίξω σωστά την
εκπαίδευση του παιδιού μου;
Ναι. Διοργανώνουμε συναντήσεις που
προσφέρουν:
•

ενημέρωση στους γονείς παιδιών ηλικίας
6-12 ετών

•

μεθόδους που βοηθούν τους γονείς να
υποστηρίξουν την εκπαίδευση του παιδιού

•

πρακτικές συμβουλές που προσφέρουν στο
παιδί μια ευχάριστη και αξιόλογη μαθησιακή
εμπειρία

•

συμβουλές για το πώς μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν το παιδί να μαθαίνει από τον
κόσμο γύρω του

Δείτε ακόμη περισσότερες συμβουλές και ιδέες στη σελίδα μας:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/parents

www.britishcouncil.org
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Πώς αξιολογείτε την πρόοδο του παιδιού μου;
Τρεις λέξεις περιγράφουν την εκπαιδευτική μας προσέγγιση: θετική, ενθαρρυντική και
εποικοδομητική.
Η συνεχής αξιολόγηση στην τάξη αποτελεί σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής μεθόδου μας. Ο
καθηγητής συλλέγει και ενσωματώνει στοιχεία που αφορούν την πρόοδο του παιδιού από
διάφορες πηγές, όπως:
•

τις εργασίες στην τάξη

•

τις εργασίες στο σπίτι

•

μικρά ανεπίσημα τεστ

•

επίσημες εξετάσεις

Ο καθηγητής καταγράφει και αξιολογεί όλα τα παραπάνω έως ότου έχει μια σαφή εικόνα των
δυνατοτήτων και των αδυναμιών του παιδιού. Αυτή η διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης
μεγιστοποιεί τη ανάπτυξη της γλώσσας καθώς εντοπίζει ποια θέματα ή προβλήματα πρέπει να
ενισχυθούν σε μελλοντικά μαθήματα.

Πώς επικοινωνούμε με το British Council;
Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για να συναντήσετε τον καθηγητή του παιδιού σας, έναν
Ακαδημαϊκό Διευθυντή ή τη Γραμματεία οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του
προγράμματος.
Δύο φορές τον χρόνο, στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς και στο τέλος του πρώτου
τετράμηνου, έχετε συνάντηση με τον καθηγητή της τάξης. Επίσημη γραπτή αξιολόγηση της
προόδου του παιδιού σας λαμβάνετε στο τέλος του πρώτου τετράμηνου και στο τέλος της
ακαδημαϊκής χρονιάς.
Επικοινωνούμε επίσης με τους γονείς μέσω του ClassDojo, της ετήσιας έρευνας ικανοποίησης
πελατών, και των τακτικών ομάδων έρευνας αγοράς (focus groups) που διοργανώνονται από τη
Διεύθυνση Marketing.
Λαμβάνουμε πάντα υπόψη τις προτάσεις σας και χαιρόμαστε όταν αφιερώνετε χρόνο για να μας
μιλήσετε. Οι ανησυχίες σας είναι και δικές μας ανησυχίες, και κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για
να ανταποκρινόμαστε.

www.britishcouncil.org
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Τι είναι το ClassDojo και πώς θα συνδεθώ;
Το ClassDojo συνδέει το σχολείο και τους καθηγητές με τους μαθητές και τους γονείς, και
δημιουργεί μια ζωντανή και ενεργή σχολική κοινότητα. Μας βοηθά να ενημερώνουμε τους
γονείς για το τι συμβαίνει στην τάξη αλλά και για τις εργασίες που πρέπει να γίνονται από το
παιδί στο σπίτι. Έτσι, είμαστε όλοι ενωμένοι για να στηρίξουμε την πρόοδο του παιδιού σας.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ClassDojo στο κινητό σας μέσα από τις εφαρμογές για iOS και
Android, αλλά και από υπολογιστή στη διεύθυνση www.classdojo.com. Στην αρχή του
ακαδημαϊκού έτους, θα λάβετε ένα email με λεπτομερείς οδηγίες που θα σας εξηγούν πώς θα
συνδεθείτε με το σχολείο και τον λογαριασμό του παιδιού σας.

Επικοινωνία
Εξυπηρέτηση Πελατών
Email: customerservices@britishcouncil.gr
Τηλέφωνο: +30 210 36 92 333

Teaching Centre Registrar
Δήμητρα Χριστοπούλου
Email: Dimitra.Christopoulou@britishcouncil.gr
Τηλέφωνο: +30 210 36 92 315

Customer Experience Officer
Ελένη Σέντα
Email: Eleni.Senta@britishcouncil.gr
Τηλέφωνο: +30 210 36 92 311
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