ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ST ANDREW’S COLLEGE
Το 2001 το St Andrew’s College δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Γλωσσικό Παράρτημα με στόχο
τη διδασκαλία της μητρικής αλλά και της εκμάθησης δεύτερης και τρίτης γλώσσας για τους
μαθητές που φοιτούν στο σχολείο των οποίων οι γονείς εργάζονται στην Ευρωπαϊκή
Κομισιόν, την Υπηρεσία Τροφίμων και Κτηνιατρικής και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα. Ένα ξεχωριστό
κτίριο κατασκευάστηκε για να στεγάσει το Παράρτημα. Αποτελείται από οκτώ αίθουσες
διδασκαλίας και ένα μικρό κοινόχρηστο χώρο που χρησιμοποιείται και ως βιβλιοθήκη. Το
κτίριο αυτό έχει γίνει γνωστό και ως «το Ευρωπαϊκό Χωριό». Καθ’ όλη τη διάρκεια της
σχολικής μέρας, το Ευρωπαϊκό Παράρτημα διατηρεί μιά έντονα διαπολιτισμική ατμόσφαιρα
και συχνά σφίζει από χρώμα μέσα από την αδιάκοπη δημιουργία και τα έργα των μαθητών
που διακοσμούν τους τοίχους των τάξεων παρουσιάζοντας δείγματα των πολιτισμών τους.
Όλες οι καθηγήτριες του Παραρτήματος κατέχουν τη γλώσσα που διδάσκουν ως μητρική. Το
Ευρωπαϊκό Παράρτημα αποτελείται από τις παρακάτω καθηγήτριες:
Συντονίστρια :

Monica Lynott

Βοηθός Συντονίστριας :

Laura Griffin

Γαλλικά :

Severine Reneaud, Estelle Breton, Cecilia Travers

Ιταλικά :

Alessandra Di Claudio, Maria Rosa Fry

Γερμανικά :

Kati Schultz

Ισπανικά :

Elba Agulla, Gara Torres

Σουηδικά :

Regina Harkin

Ουγγρικά :

Hajnal Harrach

Ελληνικά :

Irma Bochorishvili

Βουλγαρικά :

Susie Gogan

Ευρωπαΐκές Σπουδές :

Maria Rosa Fry

Διδασκαλία της μητρικής γλώσσας
Οι μαθήτριες και μαθητές του δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου παρακολουθούν
μαθήματα στην μητρική τους γλώσσα πέντε διδακτικές ώρες την εβδομάδα όσο οι
συμμαθήτριες/ές τους διδάσκονται Ιρλανδικά. Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα παρέχει επίσης
την διδασκαλία της μητρικής γλώσσας σε όσες μαθήτριες/ές επιθυμούν να ακολουθήσουν
το Διεθνές Απολυτήριο Λυκείου (International Baccalaureate) στις Β΄ και Γ΄ Λυκείου.
Διδασκαλία δεύτερης και τρίτης γλώσσας
Στις μαθήτριες/ές του γυμνασίου και λυκείου προσφέρονται 4-5 διδακτικές ώρες την
εβδομάδα και 3 διδακτικές στις μαθήτριες/ές του δημοτικού. Επιπλέον, οι μαθήτριες/ές του
δημοτικού παρακολουθούν μία διδακτική ώρα ευρωπαϊκών σπουδών την εβδομάδα.

Εξετάσεις
Οι μαθήτριες και μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν επιθυμούν να εξετασθούν
στην μητρική, δεύτερη ή τρίτη γλώσσα στις απολυτήριες εξετάσεις του γυμνασίου και του
λυκείου ή του Διεθνούς Απολυτηρίου Λυκείου (International Baccalaureate).
Η αγγλική ως δεύτερη γλώσσα
Οι μαθητές που χρειάζονται διδασκαλία της αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας παρακολουθούν
μαθήματα στις 8:15πμ. Στο δημοτικό αυτά τα μαθήματα διδάσκονται πέντε πρωινά την
εβδομάδα και στο γυμνάσιο και λύκειο ως απαιτείται. Εντατική εκμάθηση της γλώσσας
προσφέρεται σε μαθητές που γνωρίζουν λίγα ή καθόλου αγγλικά ερχόμενοι στην Ιρλανδία.
Το διδακτικό προσωπικό στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να
προσφέρει ένα ποικίλο πρόγραμμα διδασκαλίας απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του
κάθε μαθητή. Καθηγήτριες και γονείς έχουν προσάψει επαφές με σχολεία και
εκπαιδευτικούς οργανισμούς στις πατρίδες τους έτσι ωστε να διατηρούν την απαραίτητη
ενημέρωση γύρω από εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και νέες πρακτικές.
Η δημιουργία του του Ευρωπαϊκού παραρτήματος στο St. Andrew’s College υπήρξε μια πολύ
σημαντική συνεισφορά στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών των μαθητών του
εξωτερικού που βρίσκονται στην Ιρλανδία προσωρινά. Προσβλέπουμε προς την διεύρυνση
του ρόλου αλλά και την επέκταση των υλικοτεχνικών υποδομών του Ευρωπαϊκού Γλωσσικού
Παραρτήματος στο εγγύς μέλλον.

