SCUOLA DELL'INFANZIA (a gestione privata)

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ιδιωτικό)

• Attività ludico-didattiche e di laboratorio, propedeutiche alla
frequenza della scuola primaria

• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, παιχνίδι και εργαστήρια με στόχο
την προετοιμασία για τη φοίτηση στο δημοτικό

SCUOLA PRIMARIA

∆ΗΜΟΤΙΚΟ

• Iniziative che stimolano l’apprendimento, l’integrazione e la
socializzazione in un clima di fiducia reciproca
• Stretta collaborazione con le famiglie per favorire la crescita globale

SCUOLA MEDIA
• Insegnamento mirato allo sviluppo della personalità e alla crescita
dell’autonomia personale degli studenti
• Formazione multidisciplinare
• Approfondimento delle tecnologie informatiche

ΝUOVO LICEO SCIENTIFICO
• Preparazione finalizzata all’accesso alle università italiane ed
europee
• Pre-corsi di Matematica - Italiano - Inglese - Tedesco
• Certificazioni linguistiche secondo gli standard europei
• Una lezione settimanale di Lingua Tedesca aggiuntiva pomeridiana
• Corsi di rinforzo e potenziamento nel corso dell’anno scolastico
• Stages di Orientamento universitario presso università italiane
• Scambi culturali con Paesi Europei, in particolare con Italia e
Germania; partecipazione alle conferenze internazionali MUN
(Model United Nations) e a reti internazionali
• Viaggi d’istruzione ad alto contenuto formativo rivolti alle culture
europee

• ∆ραστηριότητες που διευκολύνουν τη μάθηση, την ενσωμάτωση
και την κοινωνικοποίηση σ'ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης
• Στενή συνεργασία με τις οικογένειες για μια ολοκληρωμένη μόρφωση
των παιδιών

SCUOLA STATALE ITALIANA DI ATENE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI
SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E NUOVO LICEO SCIENTIFICO

• Πολυπολιτισμικό περιβάλλον ήρεμο και φιλόξενο
• Μεθοδολογία της διδασκαλίας που ενθαρρύνει την αυτονομία και την κριτική
αξιολόγηση των μαθητών
• Οι εκπαιδευτικοί διορίζονται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας
• ∆ιδάσκονται δύο κοινοτικές γλώσσες: Αγγλικά και Νεοελληνικά. Από την 1η Λυκείου:
Γερμανικά
• Όλα τα μαθήματα διδάσκονται στα Ιταλικά (εκτός από τις ξένες γλώσσες)
• Χρήση πολυμέσων σύγχρονης τεχνολογίας (υπολογιστές, βίντεο, διαδραστικοί
πίνακες, κλπ), εξειδικευμένες αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια
• Ενισχυτική διδασκαλία και εξωσχολικές δραστηριότητες (αθλητισμός, θέατρο, τέχνες)
• Ψυχολόγος στη διάθεση μαθητών και γονέων
• Συμμετοχή σε προγράμματα εκπαιδευτικών ανταλλαγών διεθνούς επιπέδου
(Erasmus, Erasmus Plus)
• Πολιτιστικά απογεύματα και δραστηριότητες ποικίλου ενδιαφέροντος ανοικτές σε όλους
Η Σχολή διαθέτει κυλικείο με δυνατότητα μικρών γευμάτων στη διάθεση των φοιτητών
και του προσωπικού

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
• ∆ιδασκαλία που στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας
και στην ενθάρρυνση της αυτονομίας των μαθητών
• Μόρφωση βασισμένη στην διαθεματικότητα
• Εμβάθυνση στην πληροφορική

NEO ΛΥΚΕΙΟ
• Εκπαιδευτικό σύστημα θετικής κατεύθυνσης
• Ενδελεχής προετοιμασία για τα ιταλικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια
• Προπαρασκευαστικά μαθήματα (πριν από την έναρξη του σχολικού έτους)
στα Μαθηματικά – Ιταλικά – Αγγλικά – Γερμανικά
• Πιστοποίηση γλωσσών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
• Ένα επιπλέον μάθημα Γερμανικής γλώσσας εβδομαδιαίως
• Ενισχυτική διδασκαλία στα βασικά μαθήματα
• Stages γνωριμίας σε ιταλικά πανεπιστήμια
• Προγράμματα πολιτιστικών σχολικών ανταλλαγών με ευρωπαϊκές χώρες
• Εκδρομές υψηλών εκπαιδευτικών στόχων

