
 

 

 

 

School Newspaper 
Μαθαίνω μια ξένη γλώσσα – ανοίγω ένα παράθυρο στον κόσμο   (teacher’s page) 

Σε όλες τις γλώσσες, και φυσικά και τα Αγγλικά που είναι όπως λέει ο λατινικός όρος lingua franca, δηλαδή 

παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας, η μελέτη και η δυνατότητα να μιλάς να γράφεις και να καταλαβαίνεις δεν 

σημαίνει απλά ότι μπορείς να επικοινωνείς με άλλους ανθρώπους σε άλλες χώρες. Φυσικά και μπορείς, αλλά δεν 

είναι μόνο αυτό. Είναι κάτι πολύ παραπάνω. Πολύ πιο ενδιαφέρον, πολύ πιο συναρπαστικό και πολυδιάστατο. 

Όταν μαθαίνεις μια ξένη γλώσσα έρχεσαι σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς. Μαθαίνεις τον 

τρόπο σκέψης άλλων λαών, πως εκφράζονται, τι συνήθειες έχουν, τι εορτάζουν. Διότι είναι τελείως αδύνατο να 

εξετάσεις και να μελετήσεις μια γλώσσα μεμονωμένα από αυτόν που την μιλάει. Διότι αν το κάνεις είναι σαν να 

εξετάζεις ένα πτώμα, ή ένα απολίθωμα. Κάτι πεθαμένο. Και προσπαθείς να πείσεις τους μαθητές ότι ο κόπος 

τους αξίζει διότι «στο μέλλον θα σου είναι χρήσιμα τα Αγγλικά», κάτι που είναι τελείως λάθος. Τώρα είναι η 

στιγμή που είναι και χρήσιμα και ενδιαφέροντα. Να το πω αλλιώς, το μέλλον ξεκινάει ακριβώς από τώρα! 

Για αυτό ακριβώς τον λόγο στο Κέντρο μας όση αξία δίνουμε να διδάξουμε την γραμματική, τους κανόνες, την 

έκθεση, άλλη τόση αξία δίνουμε στο να κάνουμε την εκμάθηση των Αγγλικών ένα υπέροχο ταξίδι! Ένα ταξίδι με 

εμπειρίες, με καινούριες εικόνες, με καινούριες γνώσεις, με όμορφες συζητήσεις, με μπόλικη γεωγραφία, 

ιστορία, και φυσικά ακόμα και παροιμίες και ανέκδοτα από τις Αγγλόφωνες χώρες! Και έτσι καθότι είναι και η πιο 

ομιλούμενη γλώσσα σε όλη την γή, ουσιαστικά μας ανοίγει ένα τεράστιο παράθυρο σε όλες τις γωνιές του 

κόσμου! 

Πάντοτε από το 1987 που ξεκίνησε το Κέντρο μας την λειτουργία του φροντίζαμε τα βιβλία που επιλέγαμε να τα 

έχουμε σύμμαχο σε αυτή μας την προσπάθεια. Θυμάμαι πολύ έντονα τότε και εγώ ως μαθητής στα θρανία που 

τώρα είμαι απέναντι και διδάσκω, να μαθαίνουμε Αγγλικά διαβάζοντας για τα υπέροχα νησιά Γκαλαπάγκος και 

την ασύγκριτα πλούσια πανίδα και χλωρίδα, να βλέπουμε βίντεο στην Βρετανία όπου μας ταξίδευαν άλλοτε στην 

Οξφόρδη την διάσημη Πανεπιστημιούπολη, και άλλοτε σε παραλιακά θέρετρα της νότιας Αγγλίας, με παραλίες 

γεμάτες κόσμο και μαρίνες γεμάτες ιστιοφόρα, με τα Αγγλάκια να ρουφάνε τον ακριβοθώρητο ήλιο της Βόρειας 

Ευρώπης. 

Το ίδιο και σήμερα, 35 χρόνια μετά, (τα κλείσαμε ακριβώς αυτόν τον Σεπτέμβριο), φροντίζουμε εκτός από την 

αντιγραφή και την ορθογραφία, να γυρίζουμε τους μαθητές μας στο χάρτη και να ταξιδεύουμε από την μια 

πολιτεία της Αμερικής στην άλλη, όπως στο εκπληκτικό φυσικό πάρκο της Βόρειας Καρολίνας, ή το θεματικό 

πάρκο στο Σαν Ντιέγκο με μουσεία και έναν υπέροχο τεράστιο ζωολογικό κήπο με σπάνια ζώα, και μετά να 

διαβάζουμε στα κείμενα των βιβλίων μας για μια σύγχρονη πόλη της Βραζιλίας, για την ιστορία της μεγαλύτερης 

πόλης της Ολλανδίας, και μετά να μεταφερόμαστε στην Ιαπωνία και στην Φουκουσίμα που χτυπήθηκε από 

εκείνο το φοβερό τσουνάμι που προκάλεσε πυρηνικό ατύχημα. 

Και τώρα φυσικά έχουμε και άφθονο υλικό λόγω της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας μέσα στις αίθουσες 

διδασκαλίας οπότε τα κείμενα και τον χάρτη έρχονται να ζωντανέψουν οι εικόνες και τα βίντεο από κάθε γωνιά 

του πλανήτη, πλαισιώνοντας το μάθημα και κάνοντας την παρουσία των μαθητών στην τάξη μας κάτι πολύ 

παραπάνω από εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας : μια εμπειρία που πλουτίζει, μορφώνει και δίνει στον κόπο των 

παιδιών μας νόημα και σημασία. 
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Botanical building 

SAN DIEGO 

One of my favorite cities is SAN DIEGO. SAN DIEGO is a city in the U.S state of 

California on the coast of the Pacific Ocean. SAN DIEGO is beautiful place and I 

really love its Spanish tradition. 

Population (2020) 

 • Total  1,386,932 

 • Rank: 8th in the United States (2nd in California) 

SAN DIEGO BAY is “the surface expression of a north-south-trending, nested 

graben”. The Rose Canyon and Point Loma fault zones are part of the San Andreas Fault system. 

About 40 miles east of the bay are the Laguna Mountains in the Peninsular Ranges which are part 

of the backbone of the American continents. 

WHAT TO DO FOR FUN:      BALBOA PARK 

Ever changing.  Always amazing.  Where culture, science, and 

nature collide, Balboa Park is home to more than 16 museums, 

multiple performing arts venues, lovely gardens, trails, and 

many other creative and recreational attractions, including the 

San Diego Zoo. With a variety of cultural institutions among its 

1,200 beautiful and lushly planted acres, there is something 

for everyone. 

 

https://www.balboapark.org/ 

 

                    

 
 
 
 

 

AARON CHANG GALLERY                               SEA WORLD 
 

  

 

 

 

 

 

 

     https://aaronchang.com/ 

 

https://seaworld.com/ 
 

https://aaronchang.com/
https://seaworld.com/


La Jolla 

Del Mar 

Solana (sunny) beach  

Pacific beach 

 

THE BEST BEACHES IN SAN DIEGO 
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Written by Marina E Senior student. 

 

Από τα readers μας διαλέξαμε και σας παρουσιάζουμε τις πιο συναρπαστικές 

πληροφορίες!  

 It is the snake, whose 3,000 species crawl the Earth both day and night. 

Over 600 of those species are venomous snakes! 

(Υπάρχουν 3.000  είδη φιδιών που ζούνε και σέρνονται πάνω στην γή μέρα και νύχτα. Πάνω από 

600 από αυτά είναι δηλητηριώδη!) 

 Venomous snakes are native to every country in the world except for 

Iceland, Greenland, Ireland, and New Zealand. 

(Τα δηλητηριώδη φίδια είναι ενδημικά σε όλες τις χώρες εκτός από την Ισλανδία, Γροιλανδία, Ιρλανδία και την Νέα 

Ζηλανδία!) 

Ocean zones! :     

1. The Sunlight Zone (Epipelagic 

Zone)   0-200 metres 

2. The Twilight Zone (Mesopelagic 

Zone) 200-1.000 metres 

3. The Midnight Zone (Bathypelagic Zone) 

1.000-4.000 metres 

4. The Abyss (Abyssopelagic Zone) 4.000-

6.000 metres 

5. The Trenches (Hadalpelagic Zone) 6.000-

11.000 (Mariana Trench, Pacific Ocean)

 



νωρίζουμε πια πως οι άνθρωποι (κάθε ηλικίας μάλιστα) δεν μαθαίνουν μόνο μελετώντας και πηγαίνοντας 

σχολείο ή σε σεμινάρια. Αλλά μαθαίνουν και παίζοντας! Το γεγονός πως όλοι μας έχουμε μια πολύ θετική 

διάθεση και νιώθουμε πολύ όμορφα όταν καθόμαστε να παίξουμε κάτι, μας κάνει αυτομάτως και άριστους 

δέκτες νέων πληροφοριών και γνώσεων! 

Σήμερα υπάρχουν πραγματικά άπειρα παιχνίδια, και εκπαιδευτικά αλλά και παιχνίδια στρατηγικής που οι 

παίκτες εξασκούνται στη σκέψη σε συνδυασμούς και φυσικά και στα Αγγλικά τους αφού τα περισσότερα 

κυκλοφορούν μόνο στα Αγγλικά! 

Για φέτος, στην Esenior, θα μελετήσουμε και θα μάθουμε ένα από τα 

πιο δημοφιλή επιτραπέζια στρατηγικής στον κόσμο. Το Agricola! 

Ο κάθε παίκτης λαμβάνει την θέση μιας αγροτικής οικογένειας που 

έχει ένα ξύλινο σπίτι δύο δωματίων και ένα χωράφι. Θα κληθεί να 

καλλιεργήσει τη γή, να γίνει κτηνοτρόφος, να μάθει επαγγέλματα, να 

μεγαλώσει και να βελτιώσει το σπίτι, να χτίσει φούρνο, να 

χρησιμοποιήσει εργαλεία. Το καλύτερο 

αποτέλεσμα σημαίνει περισσότερους 

πόντους νίκης, και άρα δηλώνει τον νικητή! 

Το παιχνίδι περιλαμβάνει εκτός από τις 

οδηγίες και πολλές κάρτες στα Αγγλικά τις 

οποίες θα μελετήσουμε σιγά σιγά στην τάξη, 

και στις διακοπές του Πάσχα θα είμαστε πια 

έτοιμοι να παίξουμε! 

 

 

 

 

The Polish gingerbread that hails from 

the medieval city of Toruń is a local 

sweet with a more than 700-year-old 

tradition! The Toruń gingerbread is 

known and loved around the world! 

Today it comes in many varieties but 

these Toruń cookies in the "uszatki" 

shape are particularly well known and adored by lovers of 

Gingerbreads from Toruń. The soft, delicate dough is made 

with the addition of eggs making it thicker and fluffier in 

taste. With a sweet icing covering the outer layer, these 

cookies offer a delicious, classic gingerbread taste!  A great 

treat that brings all the taste and sentiment of Polish history 

and tradition right to your home! 

Από την Πολωνία φέτος τα Χριστούγεννα, από το 

δημόσιο σχολείο του Wroclaw, λάβαμε 

καρτούλες και τα παραδοσιακά γλυκά τζίντζερ 

που τρώνε τα Χριστούγεννα ενώ οι φοβεροί 

μαθητές μας, στείλανε Ελληνικές σοκολάτες για να τις 

δοκιμάσουνε και να πάθουνε την πλάκα τους! 

Γ 


