
Ενημέρωση 
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• Πρόοδος  

• Καινοτομίες 

• Προσφορές 

• Ανησυχίες 



Η πρόοδος των Μαθητών. 

 Στόχοι 

 Προσπάθεια 

 Αποτέλεσμα 

 Η κάθε επιτυχία είναι 

σχετική. 

 Ψυχολογία μαθητή. 

 Ανθεκτικότητα. 

 Οργάνωση. 



Να σας συστηθώ… 

ΒΑ Marketing 

MA Special Needs Education 



Χριστουγεννιάτικη Γιορτή! 

 Κυριακή 14/12 

 «Γαλαξίας» 

 Διαγωνισμός 

 Κλήρωση 

Facebook 

 Τραγούδια 

 Ποιήματα 

 Απονομή Πτυχίων 



www.foreign-languages.gr 



Our Site 
www.foreign-languages.gr 

• Education Evolver 

• Downloads 

• Facebook 

• Subscribe to our mailing list 

• Edu4schools 

• English Attack 



Education Evolver 



Downloads 



Facebook 
 Our Page Emmanouella Christodoulou 

Foreign Languages 

 Κάνοντας Like στη 
σελίδα ενημερώνεστε 
άμεσα για ότι συμβαίνει 
στο Κέντρο. 

 Στέλνοντας επιπλέον 
μήνυμα με το όνομα 
του μαθητή μπαίνετε 
στην κλήρωση για ένα 
ολοκληρωμένο πακέτο 
βιβλίων της χρονιάς. 

 
Η κλήρωση θα γίνει 14/12 στη γιορτή 



Facebook 

 My Profile Maria Misyri 

 Friend Request 

 Άμεση επικοινωνία 

 Στείλτε μήνυμα 

 Ενημερωθείτε για 

ότι αφορά την 

εκπαίδευση. 



Subscribe to our 

mailing list 

• Εισάγετε την ηλεκτρονική 

σας διεύθυνση και δέχεστε 

mail από το κέντρο μας με 

τις ενημερώσεις που σας 

αφορούν άμεσα. 

• Τα πάντα γίνονται μέσα από 

τη σελίδα μας.  

 

   www.foreign-languages.gr 



www.foreign-languages.gr 

    



edu4schools 



English Attack! 

 Διαγωνισμός 

 Πρόοδος 

 Υποχρεωτικό ή Όχι; 



Τι είναι το English Attack??? 



Point system Game 
Διαχείριση Τάξης 

• IT IS JUST A GAME ! 
• Δίνει Κίνητρα 

• Δεν έχει να κάνει με την επίδοση 
• Έχει να κάνει με την προσπάθεια 

• Έχει να κάνει με τη συμμετοχή 

• Έχει να κάνει με τη συμπεριφορά 

• Δεν εφαρμόζεται ανεξέλεγκτα 
• Λαμβάνουμε υπ’ όψιν την 

προσωπικότητα 

• Λαμβάνουμε υπ’ όψιν τα όρια του 

καθενός 

• Όλοι θα κερδίσουν μέσα στο έτος 

απαραίτητα 

• Δεν αποκαρδιώνουμε κανέναν 

• Δεν το παίρνουμε και πάρα πολύ στα 
σοβαρά δημιουργώντας άγχος. 



Ταξίδι στο Παρίσι 

& Disney Land 

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι: 

Παρασκευή 5/12/14 



We need this report card back! 



 


