
  ΟΛΟΙ ΜΑΘΑΜΕ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΑ Κ.Ξ.Γ.
  Τα Κ.Ξ.Γ. αποτελούν τμήμα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας στην Ελλάδα. Όλοι όσοι μιλούν 

και κατανοούν κάποια ξένη γλώσσα την έχουν μάθει στα Κ.Ξ.Γ. Στη διδασκαλία δεν αρκεί το 
«θέλω να είμαι δάσκαλος». Απαιτείται γνώση, οργάνωση, κόπος και συνεχής ενημέρωση. 
Όσοι μιλάμε Ελληνικά, δεν σημαίνει ότι μπορούμε και να διδάξουμε. Έτσι και στην ξένη 
γλώσσα π.χ. ότι μιλάς την αγγλική γλώσσα δεν σημαίνει έχω δικαίωμα και τα προσόντα να 
ασκήσω το επάγγελμα του δασκάλου.

  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Κ.Ξ.Γ.
  Το Κ.Ξ.Γ. είναι συνυφασμένο με την ποιότητα στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. Από τις 

junior τάξεις μέχρι το Proficiency, το Κ.Ξ.Γ. προσφέρει συστηματική οργάνωση και μετάδοση 
μάθησης: οργανώνει αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών σε συνάρτηση με την ηλικία και το 
επίπεδο των μαθητών, χρησιμοποιεί τεχνολογικά μέσα και κατάλληλες υποδομές, επιλέγει 
βιβλία με γνώμονα την αρτιότητά τους και την εκπαιδευτική τους αντίληψη, συνεργάζεται με 
καθηγητές που καλύπτουν και εγγυώνται πέρα της απαραίτητης εκπαιδευτικής γνώσης και 
εμπειρίας την υγιεινή και ασφάλεια των μαθητών, όπως οι θεσμοί της πολιτείας απαιτούν.

  ΣΤΑ Κ.Ξ.Γ. ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΑ 
  Η μάθηση της αγγλικής γλώσσας στα Κ.Ξ.Γ. από την Α junior μέχρι την Lower τάξη απαιτεί 6 με 7 

χρόνια, δηλαδή 750 - 800 ώρες και το κόστος για όλα αυτά τα χρόνια είναι της τάξης των 3500 
με 4000 ευρώ συνολικά ή 4 με 5 ευρώ κόστος η ώρα. 

  ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
  Στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία που ζούμε, τα παιδιά μας χρειάζονται ένα ευρύ φάσμα 

ικανοτήτων, προκειμένου να αναπτύξουν το δυναμικό τους. Πολλοί θα εργαστούν σε θέσεις 
εργασίας που δεν υπάρχουν ακόμη και απαιτούν αναπτυγμένες γλωσσικές, διαπολιτισμικές 
και επιχειρηματικές ικανότητες. Οι κηδεμόνες αναζητούν να επενδύσουν σε μια διαφορετική 
εκπαίδευση για τα παιδιά τους, πέρα από ένα στείρο μάθημα με γραμματικούς κανόνες και 
λεξιλόγιο. Αναζητούν Κ.Ξ.Γ. που όχι μόνο διδάσκουν ακαδημαϊκές γνώσεις αλλά και εμπνέουν 
ανθρώπινες αξίες που αναπτύσσουν σχέσεις σεβασμού, υπεύθυνης συμπεριφοράς και 
αποδοχής της διαφορετικότητας. Το μεγάλο διακύβευμα της εποχής μας, όπως και κάθε εποχής, 
είναι να μάθουμε στα παιδιά μας πώς να είναι ευτυχισμένα και να αντλούν ικανοποίηση από 
την ίδια τη ζωή. Γιατί κανείς δεν μπορεί να μάθει, αν δεν βρίσκει κάποιο νόημα και ενδιαφέρον 
σε αυτό που καλείται να μάθει.

  ΤΑ Κ.Ξ.Γ. ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 
  Βιώνουμε όλοι μας τα αποτελέσματα της οικονομικής ύφεσης. Αποτελέσματα που δεν αφορούν 

μόνο την οικονομική μας κατάσταση αλλά αγγίζουν την ψυχή και τα συναισθήματά μας. 
  Με ανοιχτές συζητήσεις στην περιοχή τους (ενδεικτικά: άγχος και θυμός των μαθητών, 

διαδικτυακός εθισμός των παιδιών, η “κλειστή πόρτα” των εφήβων), τα Κ.Ξ.Γ. ενημερώνουν 
γονείς και μαθητές για όλα όσα τους αφορούν. Προωθούν την παρουσία τους και γίνονται 
διακριτά έναντι των ανταγωνιστών τους οι οποίοι ανεξέλεγκτα καρπώνονται το ρόλο του 
δασκάλου και αφαιρούν με αθέμιτο ανταγωνισμό εισοδήματα από τα Κ.Ξ.Γ. 

  Όσο περισσότερο και πολύπλευρα ενημερωμένοι είμαστε, τόσο καλύτερα αντιστεκόμαστε 
και προχωράμε.
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