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Η Κα Πόλυ Αμυγδάλου έχει σπουδάσει Οικονομικά στην Αγγλία (B.A. , Manchester M. University), και έχει κάνει
μεταπτυχιακές σπουδές (M.Sc. Cardiff Business School, UK) με ειδίκευση στα διεθνή οικονομικά, Banking and
Finance. Έχει δουλέψει σε πολυεθνικές Τράπεζες στην Αθήνα και τη Νέα Υόρκη. Πρόσφατα ολοκλήρωσε τις
σπουδές της στο δεύτερο μεταπτυχιακό της με τίτλο, Μ.Ed με εξειδίκευση στη δίγλωσση εκπαίδευση
(Bilingual/ESL/ Multicultural concentration), στο College of Education, University of Massachusetts. Έχει
δουλέψει πάνω από 10 χρόνια σε σχολεία της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη, στο Κονέκτικατ, και τη
Μασσαχουσέτη διδάσκοντας Ελληνικά ως ξένη ή 2η γλώσσα σε παιδιά όλων των ηλικιών και σε ενήλικες. Είναι
υπεύθυνη του τμήματος Greek Regents και του εξεταστικού κέντρου στο St. George Cathedral Greek Afternoon
School, Hartfort, CT.
Η ερευνητική εργασία με τίτλο: « Η απήχηση της Εξέτασης της Νεοελληνικής Γλώσσας (Greek Regents) ως
εξέτασης επίδοσης σε ξένη γλώσσα» παρουσιάστηκε στην αγγλική γλώσσα στο ετήσιο συνέδριο του College of
Education, University of Massachusetts, το Νοέμβριο του 2017. Έχει παρουσιάσει επίσης και άλλη σχετική
ερευνητική εργασία σε Πανεπιστημιακό συνέδριο στην αγγλική με θέμα: «Η εκπαίδευση στη Γλώσσα της
Κληρονομιάς. Επεξεργασία ιδεών απο μια ερευνητική μελέτη» (“Heritage Language Education. Insights from a
Research Study”).

Ellinopoula.com overview
Ο σκοπός του www.ellinopoula.com είναι η μάθησης της Ελληνικής γλώσσας και η μετάδοση του Ελληνισμού
στην επόμενη γεννεά με τη λύση τριών απο τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Ελληνικά
σχολεία της Διασποράς σήμερα:
1. Απουσίες για διάφορους λόγους, π.χ. κακοκαιρία, πολυάσχολοι γονείς, μακρινές αποστάσεις, κλπ.
2. Σχολική εργασία, πολλά παιδιά δε θέλουν να κάνουν την καθιερωμένη σχολική εργασία.
3. Μείωση εγγραφής για τους ανωτέρω λόγους.
Το Ellinopoula.com προσφέφει επίσης εργαλεία στους δασκάλους για να μπορούν να χρησιμοποιούν νέες
μεθόδους διδασκαλίας, όπως Data Driven και Differentiated Instruction.
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Η κ. Άννα Σακκή είναι πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας και για ένα διάστημα εργαζόταν ως δασκάλα, αλλά
σύντομα άλλαξε κατεύθυνση. Πριν από 45 χρόνια εισήλθε στο χώρο της ΙΤ τεχνολογίας και ήταν απο τις πρώτες
γυναίκες σε αυτό τον τεχνολογικό κλάδο. Εργάστηκε για 40 χρόνια ως ΙΤ software engineer στη δημιουργία
εμπορικών εφαρμογών, και τα τελευταία 15 χρόνια ως Διευθύντρια Έργων σε συστήματα ΙΤ στην Τράπεζα Wells
Fargo. Ανέλαβε τη διεύθυνση του ellinopoula.com πριν απο 3,5 χρόνια. Προσέλαβε σ’ αυτό το έργο μιά ομάδα
απο Έλληνες δασκάλους στην Ελλάδα και την Αμερική, διευθυντές Ελληνικών σχολείων, σχεδιαστές,
ζωγράφους και καλλιτέχνες κινουμένων σχεδίων, δημιουργούς παιχνιδιών και ΙΤ software μηχανικούς για να
αναπτύξουν τα ellinopoula.com ως την πρώτιστη εφαρμογή ελληνικής μάθησης. Η μεγάλη επιτυχία του έργου
οφείλεται στη συνεχή συνεργασία με τα σχολεία και στην προσοχή με την οποία αντιμετωπίζεται η
ανατροφοδότηση των δασκάλων που το χρησιμοποιούν.

