
Τα κέντρα Ξένων Γλωσσών Μιχαλόπουλος με 47 χρόνια παρουσίας στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, ανταποκρίνονται και φέτος στις οικονομικές 
συνθήκες. Προσφέρουμε επιπλέον εκπτώσεις στα δίδακτρα οι οποίες προστίθενται αθροιστικά και μπορούν να φτάσουν και στο 35%.  

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ: 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Μία έκδοση των Κέντρων Ξένων Γλωσσών  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
  Εθν. Αντίστασης 30,    Αλεξάνδρεια     

Τηλ. 23330 22890, what’s up & Viber: 6976222700        

   

 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

 

 

Αρ. φύλλου 16 

82. Σαμαράς Γιώργος 
83. Φωτιάδου Παναγιώτα 
84. Παπακωνσταντίνου Θεοδώρα 
85. Ντόντη Κωνσταντίνα 
86. Τσέλα Ιωάννα 

87. Γκονέσι Τζώνη 
88. Κουμαντζιά Βασιλική 
89. Κορώνας Νικόδημος 
90. Ταμπακάκου Ειρήνη 
91. Σαββίδου Κυριακή 
92. Μανούκα Γιολίντα 
93. Μερτζιμεκίδου Ραφαηλία 
 

VELLUM English for Young Learners – 

Basic B 
94. Μιχαλόπουλος Γιώργος 
95. Παπαδήμας Θάνος 
96. Παπαδήμας Αντώνης 
97. Νατσικόπουλος Χρήστος 
98. Μακρή Αγγελική 
99. Καραλιοπούλου Κωνσταντίνα 
100. Σούλα Εύα 

101. Δαλκιράνη Έλενα 
102. Σωτηριάδου Ευαγγελία 
103. Σιφνιός Παναγιώτης 
104. Παναγιωτίδης Γιώργος 
105. Μπάλιος Ορέστης 
106. Πολυζοπούλου Μαρία 
107. Χαριτάκης Κωνσταντίνος 
108. Μάρτου Στεργία 

109. Δημητρίου Γεωργία 
110. Μαρκόπουλος Μανώλης 
111. Γκλαβινοπούλου Έφη 
112. Γιαννούσης Θωμάς 
113. Zhow Bo 
114. Τζήκα Ανιέζα 
115. Μήτσιου Χρύσα 
116. Μπαντή Εύη 

117. Ανεμοπούλου Αγγελίνα 
118. Γκλεζάκου Βιολέτα 
119. Αθανασιάδης Κωνσταντίνος 
120. Ευαγγελόπουλος Χρήστος 
121. Γουναράς Ευάγγελος 
122. Παπαγιαννόπουλος Αθανάσιος 
123. Χολέβα Μαγδαληνή 
 

 

 

VELLUM English for Young Learners 
– Elementary 
41. Ευαγγέλου Στέλλα 
42. Καραλιοπούλου Μαριέττα 
43. Πέτσας Γιώργος 

44. Αντωνιάδης Δημήτρης 
45. Αντωνιάδης Αντώνης 
46. Σινάνι Αντώνης 
47. Δαλιγκάρος Αντώνης 
48. Δαλιγκάρου Θεοδώρα 
49. Τσιτούρας Θανάσης 
50. Κατσάρας Δημήτρης 
51. Σωτηριάδου Μαρία 
52. Χύτας Δημήτρης 

53. Τάσι Διαμαντής 
54. Καλφούντζος Γιάννης 
55. Δημητριάδου Ιουλία 
56. Παπαγιαννόπουλος Αντώνης 
57. Σταμουλόπουλος Δημήτρης 
58. Μαρκόπουλος Δημήτρης 
59. Μπελαγιάννης Αχιλλέας 
60. Βογιατζής Κωνσταντίνος 

61. Σουλεϊμάνι Άγγελος 
 

VELLUM English for Young Learners 
– Basic A 
62. Πετκάκη Νικολέτα 
63. Παπακώστα Εύη 
64. Τζικόπουλος Άγγελος 
65. Λαμπριανίδου Γεωργία 

66. Παπαχατζή Νένα 
67. Μητσιάνη Θεοδώρα-Μαρία 
68. Γιαννόπουλος Αποστόλης 
69. Θεολόγης Αναστάσης 
70. Δημητρίου Δήμητρα 
71. Βασιλειάδης Νίκος 
72. Βασιλειάδης Θάνος 
73. Μαργαριτίδης Κωνσταντίνος 

74. Πανταζοπούλου Αναστασία 
75. Νίτσιου Φανή 
76. Σαματόπουλος Αργύρης 
77. Πέπελας Βασίλης 
78. Βαφοπούλου Γεωργία 
79. Ανδρεανίδου Ελένη 
80. Σιγκούνα Θεοδώρα 
81. Σιγκούνας Θωμάς 

 

35 ευρώ / 

μήνα η 

τάξη A’ 

Junior 

 

124. Γκουγκουλάρα Μαρία 
125. Αναστασίου Αντώνης 
 
VELLUM English for Young Learners 
– Basic C 

126. Πύρτσες Γιώργος 
127. Απικέλλης Τάσος 
128. Μήτσιου Χριστιάνα 
129. Τασιούλα Νεφέλη 
130. Λούπας Τάσος 
131. Καρπούζης Αντώνης 
132. Δημητριάδου Αριάδνη 
133. Χατζόπουλος Γιάννης 
134. Τσιβούλα Κατερίνα 

135. Βουλγαροπούλου Ανθή 
136. Σινάνι Χρήστος 
137. Μπαντώλας Γιώργος 
138. Αντωνιάδης Σωτήρης 
139. Βλαχοδήμος Παναγιώτης 
140. Τζήκα Βασιλική 
141. Καπατζάς Χρήστος 
 

VELLUM English for Young Learners 
– Β1 Pre-Lower 
142. Τσιαπανίτης Αντώνης 
143. Βολονάκης Γιάννης 
144. Τσακυρίδης Χάρης 
145. Νίτσιος Ευάγγελος 
146. Ντόντης Δημήτρης 
147. Τασιούλας Χριστόφορος 

148. Παπακωνσταντίνου Ορέστης 
149. Μπρανέσυ Τζώνη 
150. Καλφούντου Ευαγγελία 
151. Απικέλλης Αναστάσιος 
152. Παπαδημα Μαρία 
153. Φεζοπούλου Ευγενία 
154. Χαρίζι Κατερίνα 
155. Τάκης Βασίλης 

156. Ταμπουρά Ηλιάννα 
157. Χαρίζι Νουριέ 
158. Γουναράς Μιχάλης 
159. Πουλιοπούλου Πένυ 
160. Πουλιοπούλου Φανή 
161. Σουλεϊμάνι Ηλίας 
162. Τούφα Αλέξης 
 

 

Δεύτερο παιδί: 10% 

 
Τρίτο παιδί: ΔΩΡΕΑΝ 

 

Άνεργοι-

Πολύτεκνοι: 15% 

 

2η Ξένη Γλώσσα: 15% 

 

Εφάπαξ καταβολή 

διδάκτρων: 10% 

 

ΔΩΡΕΑΝ χρήση 

υπολογιστών σε ειδικά 
διαμορφωμένη αίθουσα. 
 

ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή σε 
εξετάσεις προσομοίωσης μέσα 
στην Ελληνοαμερικανική 
Ένωση. 

 

ΔΩΡΕΑΝ ενισχυτική 
διδασκαλία (ατομικά 
μαθήματα) 
 

ΔΩΡΕΑΝ tablet 

μετά από 

κλήρωση. 
 

ΔΩΡΕΑΝ η Baby-
junior τάξη για 
μαθητές 5-6 ετών. 
 

ΔΩΡΕΑΝ η Pre-junior 
τάξη για μαθητές Α και Β 
Δημοτικού. 
 

ΔΩΡΕΑΝ χορήγηση 
βιβλίων γραμματικής 
γραμμένα από εμάς. 
 

ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή 

σε  επιμορφωτικά 

σεμινάρια για τους γονείς. 

 

Michalopoulos Schools 

MICHIGAN ECCE – LOWER 
1. Γιαννόπουλος Ιάκωβος 
2. Γιαννούση Ελισσάβετ 
3. Δίτσα Ελένη 
4. Καραολανίδου Κυριακή 

5. Κατράνας Αχιλλέας 
6. Κούντζας Απόστολος 
7. Κοντοπούλου Σοφία 
8. Κοτσιόπουλος Σπύρος 
9. Κωνστάντος Χρήστος 
10. Μερτζιμεκίδου Αρετή 
11. Μιχαλόπουλος Γεώργιος 
12. Μποχούσι Ενρίκο 

13. Μπρουσκέλη Κυριακή 
14. Πούλιου Ασημίνα 
15. Τζικόπουλος Μάριος 
16. Τσίλα Ραφαέλα 
17. Τσιτούρας Γεώργιος 
18. Τσορμπατζή Ανδρέας 
19. Φωτιάδου Κωνσταντίνα 
 

TOEIC – LOWER B2 
20. Στάκταρης Νικόλαος 
21. Φανιού Ρεγγίνα 
22. Μουχταροπούλου Νίκη 
23. Κατσιανού Αναστασία 
24. Αιγυπτιάδης Τηλέμαχος 
25. Αρβανιτίδης Θεόδωρος 
26. Κοϊνάκης Κωνσταντίνος 

27. Τσέτουρας Δημήτριος 
LRN B2  
28. Τέλας Άρης 
29. Αλίνι Άννα-Μαρία 
MICHIGAN ECPE – PROFICIENCY 
30. Καραλιοπούλου Μαρία 
31. Μιχαλοπούλου Ζωήνα 
32. Πετρίδης Θεοφάνης 

33. Σαπουνάς Κωνσταντίνος 
34. Τραγιαννοπούλου Ευαγγελία 
LRN C2 – PROFICIENCY 
35.Κάλλης Μάριος 
36. Ρεσινιώτη Αθανασία 
37. Θεολόγη Κωνσταντίνα 
38. Μπαλτζή Ανθή 
39. Μπρουσκέλη Νικολέτα 

40. Παπαδήμα Αθανασία 
 

 

 

 

 
 



      
 

 

 

 

 
  

Τα ΚΞΓ Μιχαλόπουλος διαθέτουν καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών που ορίζεται από τους Διευθυντές Σπουδών 

Κων/νο και Θωμά Μιχαλόπουλο. Κάθε χρόνο ανανεώνουμε το πρόγραμμα σπουδών, εφαρμόζοντας καινοτόμες  

 
  

 

 

 

 
 
 

  
 

 

       
  
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Μέλος του QLS – πρώτο κλειστό Εξεταστικό Κέντρο του CAMBRIDGE 

 

 

ιδέες και τρόπους διδασκαλίας, με τη 

χρήση διαδραστικού πίνακα και 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, επισφρα-

γίζοντας την εκμάθηση της ξένης 

γλώσσας και την επιτυχία στις 

εξετάσεις. Παρέχουμε ενισχυτική 

διδασκαλία (ατομικά μαθήματα), 

διασφαλίζοντας την τυχόν δημιουργία 

γνωστικών κενών, χωρίς καμία 

επιπλέον επιβάρυνση σε εσάς.  

Παρέχουμε συνεχή και άμεση 

ενημέρωση στο γονέα. 

 

 

Γνωρίζετε ότι κάποιοι ιδιοκτήτες κέντρων ξένων γλωσσών 

 δεν έχουν σπουδάσει στο πανεπιστήμιο αλλά έχουν μόνο το Proficiency; 

Οι διευθυντές μας κ Κων/νος και Θωμάς Μιχαλόπουλος είναι κάτοχοι 

του πτυχίου Γλωσσολογίας από το πανεπιστήμιο Reading της Αγγλίας. 

 

Θωμάς Μιχαλόπουλος 

Πτυχίο Γλωσσολογίας 

BA Linguistics  

University of Reading 
 

Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος 

Πτυχίο Γλωσσολογίας 

BA Linguistics  

University of Reading 
 

  Κέντρα Ξένων Γλωσσών 

    ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μιχαλόπουλος με την 

υποστήριξη του δικτύου QLS, πρωτοπορώντας για μία 

ακόμη φορά, προσφέρουν εντελώς δωρεάν την 

εφαρμογή «Qls Michalopoulos» για τη νέα σχολική 

χρονιά. Με τη χρήση της mobile app μπορείτε 

οποιαδήποτε στιγμή να ενημερωθείτε άμεσα για την 

επίδοση του παιδιού σας καθώς και τις εργασίες που 

έχει για το σπίτι. Μια εύκολη και αμφίδρομη 

επικοινωνία με το σχολείο μας! 

Η βραβευμένη Διαδικτυακή Πλατφόρμα i-learn 
 

Μέσω του QLS, αναπτύξαμε και δημιουργήσαμε την Πλατφόρμα  

i-learn, με την οποία οι μαθητές μας θα μπορούν να λύνουν 

ασκήσεις, να κάνουν επανάληψη και να έρχονται σε επαφή με τους 

καθηγητές τους από το κινητό τους, τον υπολογιστή, το τάμπλετ ή το 

κινητό τους, όπου και να βρίσκονται! 
 

 



   
 

 

 

Την ποιότητά μας την αισθάνεσαι από την πρώτη στιγμή, τη ζεις σε όλη 

τη διάρκεια των μαθημάτων, σε προτρέπει στη μάθηση και σε οδηγεί 

στην επιτυχία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ως μέλος τους QLS, το σχολείο μας αξιολογήθηκε από ανεξάρτητους επιθεωρητές και πήρε εγγύηση 

ποιότητας. Αυτό αποδεικνύει ότι πληροί τα κριτήρια ποιότητας του φορέα (πάνω από 150 σημεία ελέγχου) 

μέσα από μια πλήρη επιθεώρηση των καθηγητών, του τρόπου διδασκαλίας, της διδακτέας ύλης, των 

εγκαταστάσεων, των μέσων διδασκαλίας, ακόμη και την ειλικρίνεια της διαφήμισης.  

 

To QLS (Πανελλήνια Ένωση Πιστοποιημένων Κέντρων Ξένων Γλωσσών) είναι μία ένωση Σχολείων από την 

Ξάνθη μέχρι το Ηράκλειο. Αυτή τη στιγμή αποτελείται από 43 Σχολεία τα οποία έχουν χιλιάδες μαθητές και 

εκατοντάδες καθηγητές. Το QLS έχει βραβευτεί αρκετές φορές για την προσφορά του στην Εκπαίδευση. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Κέντρα Ξένων Γλωσσών 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Μ Επιμορφωτικά σεμινάρια για τους γονείς των μαθητών μας μ 

 

   

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μιχαλόπουλος, καινοτομώντας και στην τεχνολογία 

ήταν προετοιμασμένα στις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της 

πανδημίας του covid-19. Μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας, τα μαθήματα 

συνεχίστηκαν κανονικά από την πρώτη μέρα της καραντίνας και δεν χάθηκε 

καμία διδακτική ώρα καλύπτοντας όλη την ύλη με επιτυχία. Για μία ακόμη 

χρονιά δηλώνουμε πανέτοιμοι εάν χρειαστεί, να παρέχουμε ένα πλήρες διδακτικό 

πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης. Οι μαθητές μας δε θα μείνουν μετέωροι αλλά θα 

συνεχίσουν να παρακολουθούν τα μαθήματά τους με τις ψηφιακές δυνατότητες 

που τους παρέχουμε.  
 



Δωρεάν το Pre-Junior τμήμα. 
 

Προσαρμόζουμε το πρόγραμμα της Pre-junior ώστε να προετοιμάσουμε τους μαθητές μας  για την 
ύλη του βιβλίου των Αγγλικών που θα διδαχθούν στη Γ’ Δημοτικού. 
Η Pre-Junior τάξη απευθύνεται σε παιδιά Α’ και Β’ Δημοτικού και παρέχεται από εμάς εντελώς 
δωρεάν και χωρίς καμία επιπλέον δουλεία στο σπίτι για τον μαθητή. Σκοπός του προγράμματος είναι 

το παιδί να αγαπήσει την Αγγλική Γλώσσα διασκεδάζοντας και μαθαίνοντας. Χρησιμοποιούμε τις 
κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους ώστε οι μικροί μαθητές μας να αναπτύξουν αρμονικά τις βασικές 
δεξιότητες στην Αγγλική γλώσσα(παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου). Με τη χρήση του 
διαδραστικού πίνακα το μάθημα γίνεται πιο ελκυστικό και με περισσότερες δυνατότητες αφού οι 
μαθητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους πιο γρήγορα μέσα από δημιουργικές ενασχολήσεις, 

αφομοιώνοντας τις γνώσεις με τραγούδια, παιχνίδια και σκετς. Η Pre-Junior τάξη θέτει τις σωστές 
βάσεις και παρέχει επαρκείς γνώσεις για την ευκολότερη ένταξη του παιδιού στην επόμενη τάξη.  

 

 

 

 

 
 

 
 

                               

 Αποσπάσματα από τις γιορτές της προκαταρκτικής τάξης Pre-Junior (Β΄ Δημοτικού). 

Δωρεάν τμήματα για μαθητές Α΄ και Β΄ τάξης Δημοτικού. 
 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

Μέλος του QLS – πρώτο κλειστό Εξεταστικό Κέντρο του CAMBRIDGE 

 

 

 

 

  

 

 



 

Step by Step English Grammar by G. Michalopoulos 
 

Ο Διευθυντής του Σχολείου μας κ. Γεώργιος Μιχαλόπουλος έχοντας ενεργή διδακτική παρουσία στην 
τάξη για περισσότερα από 30 χρόνια και γνωρίζοντας ότι η ποιοτική εκπαίδευση προστάζει παροχές 

υψηλού επιπέδου έγραψε και προσφέρει στους μαθητές της A’ και Β’ Junior το βιβλίο της 
γραμματικής. Τα βιβλία είναι άριστα γραμμένα με κατανοητή θεωρία, πολυάριθμες ασκήσεις, 
παραδείγματα και εικονογράφηση με σκοπό να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του μαθητή ώστε να 
αφομοιώσει εύκολα όλα τα γραμματικά φαινόμενα. Ανταποκρίνονται στη σύγχρονη και ιδιαίτερα 

απαιτητική εκπαιδευτική πραγματικότητα και παρέχουν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό εργαλείο 
για τον μαθητή. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψιν τις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες η δωρεάν 
διανομή του βιβλίου απαλλάσσει τους γονείς των μαθητών μας από ένα επιπλέον έξοδο. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Συμμετοχή του Σχολείου μας στην 6η μαθητική συνάντηση 

Οι μαθητές του Σχολείου μας συμμετείχαν στην 6η μαθητική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο αγρόκτημα δραστηριοτήτων «Κυδωνιές» στη 

Θεσσαλονίκη. Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να παίξουν με μαθητές άλλων σχολείων από τη Βόρειο 

Ελλάδα. Οι μαθητές μας ταξίδεψαν στον κόσμο του παιχνιδιού, της χαράς και της δημιουργικότητας μέσα στη φύση, σε έναν υπέροχα διαμορφωμένο 

χώρο με παιδότοπους, γήπεδα, στάβλους με άλογα και ένα πλήθος άλλων δραστηριοτήτων όπως τοξοβολία, σκοποβολή, αναρρίχηση, ποδηλασία, κυνήγι 

θησαυρού και Talent Show. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ημερίδα γονέων στην Αλεξάνδρεια από τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μιχαλόπουλος 
 
Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μιχαλόπουλος πραγματοποίησαν ημερίδα αφιερωμένη στην γονεϊκότητα. 
Η ημερίδα διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία. Δεκάδες  γονείς, μαθητών μας και μη, εκπαιδευτικοί και τοπικοί φορείς της πόλης μας 

παρακολούθησαν τους διακεκριμένους ομιλητές. 
Τόσο οι σχέσεις γονέων-παιδιών όσο  και οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους σύγχρονους 
προβληματισμούς της καθημερινότητας, αποτέλεσαν τα κυρίως θέματα που παρουσίασαν ο κ. Γιάννης Πετρόπουλος, Καθηγητής 
Πανεπιστημίου και ο κ. Σταύρος Καρπουχτσής, Ψυχολόγος-Συστημικός Ψυχοθεραπευτής.  
Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν με ουσιαστικό τρόπο στην διεργασία της ημερίδας, διατυπώνοντας 
ερωτήματα, απορίες και απόψεις. 

Η ημερίδα άφησε σε όλους τις καλύτερες εντυπώσεις και αποκόμισαν μια εξαιρετική εμπειρία όντας περισσότερο αισιόδοξοι και 
σίγουροι για τον ρόλο τους ως γονείς.  
 

 

 

 

 

 

 

   

   

 
 

Συμμετοχή των υποψηφίων μαθητών μας (LOWER και PROFICIENCY) σε διαδικτυακό σεμινάριο  
Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαδικτυακό σεμινάριο με τον κύριο Πετρόπουλο Ιωάννη της 
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, από όπου άντλησαν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο βαθμολογίας της έκθεσης στις εξετάσεις 

Lower και Proficiency του Michigan, γεγονός που ενδυνάμωσε το ηθικό τους. Οι συμμετέχοντες διδάχτηκαν τεχνικές ανάλυσης 
και τρόπους προσέγγισης, προσδιορίζοντας με σαφήνεια το θέμα της έκθεσης.  

 



 

 

Ταχύρυθμα τμήματα – Lower σε 5 χρόνια 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Προσφέροντας  ότι καλύτερο μπορούμε σε εσάς και τα παιδιά σας. 

Αγαπητοί γονείς,  η περσινή σχολική χρονιά έληξε με διαδικτυακά μαθήματα καθώς η λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών κάθε 

βαθμίδας είχε ανασταλεί λόγο της πανδημίας του κορονοϊού. Από την πρώτη μέρα που υπήρχε ισχυρή σύσταση να συνεχίσουν να 

λειτουργούν τα φροντιστήρια διαδικτυακά με τηλεμάθηση, το δικό μας σχολείο ξεκίνησε τα διαδικτυακά μαθήματα τηρώντας όλο 

το πρόγραμμα σπουδών και καλύπτοντας όλη τη ύλη στο ακέραιο. Φέτος η λειτουργία του σχολείου μας συνεχίζεται κανονικά με 

δια ζώσης μαθήματα τηρώντας όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.  

 

Τηρούμε τα νέα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. 
Πρώτη προτεραιότητά μας είναι να διασφαλιστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις ώστε το σχολείο μας να ανοίξει με ασφάλεια, 

δηλαδή να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ατομικής υγιεινής για το σύνολο των μαθητών μας. Για αυτό τον 

λόγο κάναμε ολική απολύμανση του χώρου, ορίζουμε ως  υποχρεωτική τη χρήση μάσκας σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, τηρούμε 

τις απαραίτητες αποστάσεις και απολυμαίνουμε συνεχώς όλες τις επιφάνειες.  

Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, δεν πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση του σχολείου μας. Οι φωτογραφίες 

που ακολουθούν είναι από την περσινή εκδήλωση των Κ.Ξ.Γ. Μιχαλόπουλος  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Η μάθηση είναι πρωτίστως μια κοινωνική δραστηριότητα και η συμμετοχή στην κοινωνική ζωή ενός σχολείου 

είναι βασική για να υπάρξει μάθηση. Τα ιδιαίτερα μαθήματα μπορεί να διευκολύνουν τους γονείς 

αποφεύγοντας τα δρομολόγια αλλά είναι μια μεγάλη παγίδα. Τις περισσότερες φορές οι “καθηγήτριες” των 

ιδιαίτερων δεν έχουν σπουδάσει στο πανεπιστήμιο ή δεν έχουν επαρκή κατάρτιση. Στην τάξη ο μαθητής 

ενθαρρύνεται να συμμετέχει ενεργά ώστε να αποφεύγεται η παθητική παρακολούθηση. Οι γνωστικές 

αλληλεπιδράσεις και ο παραγωγικός ανταγωνισμός που αναπτύσσονται μέσα στην τάξη, όντας ο μαθητής μέλος 

μιας μαθησιακής κοινότητας, συμβάλουν στη γνωστική ανάπτυξη και επιτρέπουν την κοινή επεξεργασία της 

ύλης του μαθήματος. Η βασική μας αρχή είναι ότι η γνώση δεν λαμβάνεται παθητικά αλλά χτίζεται ενεργητικά 

από τον μαθητή. Η απόκτηση γνώσης απαιτεί συνεχής εξάσκηση και ενεργή συμμετοχή. 

Διεξαγωγή εξετάσεων προσομοίωσης (mock exams) για τους μαθητές μας 

 
Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις προσομοίωσης μέσα στην Ελληνοαμερικανική Ένωση (φορέας των 

εξετάσεων Michigan) και να βαθμολογηθούν από τους επίσημους εξεταστές. Έτσι οι μαθητές μας πριν από τις επίσημες 
εξετάσεις ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους και συνηθίζουν τις συνθήκες διεξαγωγής αυτών.  

  

 



Ιδιαίτερα μαθήματα ή Φροντιστήριο; 

 

Αγαπητοί γονείς, 

Ποιόν θα εμπιστευτείτε φέτος για να διδάξει στα παιδιά σας; Η επιλογή του 

παράνομου ιδιαίτερου δεν είναι ο ιδανικός τρόπος εκμάθησης της αγγλικής 

γλώσσας: 

 

- Ανεπαρκής αριθμός διδακτικών ωρών με αποτέλεσμα να μην 

καλύπτεται πλήρως και διεξοδικά η διδακτέα ύλη. 

 

- Δυστυχώς υπάρχουν αμφίβολα προσόντα του δασκάλου και αμφίβολα 

αποτελέσματα σε ένα πτυχίο που δε θα έχει κάποιο ειδικό βάρος στον 

ιδιωτικό τομέα.  

 

Η αγγλική γλώσσα είναι η πιο αναγκαία επένδυση για το αύριο των παιδιών 

μας. Αξιολογήστε την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο της εκπαίδευσης και 

τις χιλιάδες επιτυχίες των μαθητών μας . 

 
 

-Χρήση διαδραστικού πίνακα στις αίθουσές μας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Χρήση υπολογιστών για την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας. 
 

Με την χρήση της αίθουσας υπολογιστών προσφέρουμε στους μαθητές μας τη δυνατότητα να αναπτύξουν 

περεταίρω όλες τις γλωσσικές δεξιότητες ( ομιλία, γραφή, σωστή ανάγνωση, ακουστική ικανότητα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Διδάσκουμε με την πιο προηγμένη τεχνολογία και οι μαθητές μας μαθαίνουν εύκολα, 

γρήγορα και ευχάριστα. Ο διαδραστικός πίνακας είναι η ζωντανή αναπαράσταση του 

βιβλίου όπου οι ήρωες του βιβλίου ζωντανεύουν και κάνοντας πολύ διασκεδαστικές 

δραστηριότητες, οι μαθητές εμπεδώνουν την ύλη με ευχάριστο τρόπο. Ενθαρρύνει την 

ομαδική συνεργασία και τους βοηθάει να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Σε περίπτωση 

μάλιστα που κάποιος μαθητής απουσιάζει, είναι δυνατή η εγγραφή του μαθήματος σε DVD. 

Έτσι ο μαθητής έρχεται προετοιμασμένος όταν αναπληρώνουμε το μάθημα όπου 

απουσίαζε. Επίσης κατά τη διάρκεια του διαλλείματος προβάλλονται ρεπορτάζ από το BBC 

ή το CNN, βοηθώντας τους μαθητές να συνηθίσουν το άκουσμα της ξένης γλώσσας με 

διαφορετική προφορά, βελτιώνοντας έτσι την επικοινωνιακή τους δυνατότητα. Βεβαίως η 

τεχνολογία από μόνη της δεν επιτυγχάνει την εξαιρετική δουλειά που επιδιώκουμε. Αυτό 

επιτυγχάνεται με το συνδυασμό του εξειδικευμένου προσωπικού και της σύγχρονης 

τεχνολογίας. 
 

 



 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Κέντρα Ξένων Γλωσσών 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
  Αλεξάνδρεια,  Ε. Αντίστασης 30     Τηλ. 23330-22890 

 
 

 

 Σημεία υπεροχής των ΚΞΓ Μιχαλόπουλος που οδηγούν στην 

απόκτηση αναγνωρισμένων πτυχίων 
-Ιδιοκτήτες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με ενεργή διδακτική 

 παρουσία στην τάξη  
- Προσαρμογή της ύλης Pre-junior στο βιβλίο των Αγγλικών που θα διδαχθούν στο δημοτικό 

- Συμμετοχή των μαθητών μας σε Πανελλήνια Μαθητικά Συνέδρια 

- Δωρεάν χορήγηση βιβλίων γραμματικής τα οποία έχει επιμεληθεί και  

γράψει ο Διευθυντής του σχολείου μας κ. Γιώργος Μιχαλόπουλος 

-Proficiency σε 1 χρόνο 

-Lower από την E’ Senior 

-Χρήση Διαδραστικού Πίνακα 

-Χρήση υπολογιστών για την εκμάθηση της γλώσσας 

-Περισσότερες διδακτικές ώρες 

(μέχρι και 14 ώρες/εβδομάδα στη LOWER) 

-Συμμετοχή σε English Summer Camp με καθημερινή παρακολούθηση  

μαθημάτων και πρακτική εξάσκηση της Αγγλικής Γλώσσας 

- Χρήση της ξένης γλώσσας στην τάξη με έμφαση στον προφορικό λόγο 

- Δανειστική βιβλιοθήκη 

-Επιμορφωτικά σεμινάρια για τους γονείς των μαθητών μας  

από έμπειρους παιδοψυχολόγους 

- Συγγραφή και διανομή των περιοδικών “Generations - Kids” και “Student’s Voice” 

- Μάθημα το Σαββατοκύριακο για τις τάξεις των πτυχίων 

-Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού 

- Προβολή ταινιών στην Αγγλική για τη βελτίωση της ακουστικής των μαθητών 

- Αγγλίδα καθηγήτρια 
 Για ακόμη μια χρονιά θέτουμε τον πήχη ψηλά με μοναδικό γνώμονα τη διακριτή 

μας θέση  σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό χώρο. 

Δίνοντας έμφαση τόσο στην ποιοτική διδασκαλία όσο και στις ανθρώπινες αξίες, 

στοχεύουμε στην παροχή μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης για τους μαθητές μας.  

Σας περιμένουμε στο χώρο μας για να γνωριστούμε και να χτίσουμε μαζί το μέλλον  

των παιδιών σας. 

 
 

 

Έκδοση βιβλίων γραμματικής που διανέμονται δωρεάν στους μαθητές μας 

μεcicy 

 

 


