
Πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών 

Την περίοδο που διανύουμε η διγλωσσία και ειδικά η γνώση των Αγγλικών 
είναι απαραίτητο εφόδιο για την αγορά εργασίας. Το κόστος εκμάθησης όμως 
φροντιστήρια ή ιδιαίτερα, είναι για τις οικογένειες με οικονομικά προβλήματα 
δυσβάσταχτο. Επιπλέον υπάρχει η ανάγκη για την απόκτηση εξειδικευμένων 
Αγγλικών-business English. Είναι βέβαιο ότι η ανεργία δημιουργεί και επιβαρύνει 
την υγεία του κόσμου (ψυχική και όχι μόνο), μιας και δεν έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες 
για την πρόσβαση στην ΓΝΩΣΗ! 

Με γνώμονα το ανωτέρω το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - 

Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) σε συνεργασία με την Linguaphone,  

ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες εκπαίδευσης, που απαιτούν ευελιξία και 

αποτελεσματικότητα στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα, δημιούργησε ένα 

σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον, την ηλεκτρονική πλατφόρμα  Linguaphone 

Digital School μέσω της οποίας ο εκπαιδευόμενος μπορεί να μάθει μια ξένη γλώσσα 

ή να ‘’φρεσκάρει’’ και να εξασκήσει τη γλώσσα που ήδη γνωρίζει με το δικό του 

ξεχωριστό ρυθμό και σύμφωνα με τις   προσωπικές του ανάγκες (e-learning). 

Η μέθοδος περιλαμβάνει δύο εκπαιδευτικά προγράμματα: το πρώτο English 

Course  αφορά την εκμάθηση Γενικών Αγγλικών και το δεύτερο  Business English 

αφορά την εκμάθηση της γλώσσας και βελτίωση των δεξιοτήτων σε επαγγελματικό 

επίπεδο. 

General English Course 
 
 Το εκπαιδευτικό υλικό English Course καλύπτει τα δύο επίπεδα των αρχαρίων 
Α1 & Α2 (σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης). 
 
 Απευθύνεται σε όσους δεν έχουν κάνει καθόλου μαθήματα αγγλικών στο 
παρελθόν ή δεν έχουν ασχοληθεί με την αγγλική γλώσσα . Επίσης είναι ιδανικό για 
όσους έχουν κάποια γνώση της γλώσσας και θέλουν να τη βελτιώσουν όπως επίσης  
και για όσους γνωρίζουν τη γλώσσα αλλά έχουν πρόβλημα στην προφορική 
επικοινωνία (δεν έχουν ευχέρεια λόγου). 
 
 Το εκπαιδευτικό υλικό English Course αποτελεί έναν πρωτοποριακό τρόπο να 
μάθει ο ενήλικας την αγγλική γλώσσα πρακτικά, γρήγορα και αποτελεσματικά. Ο 
εκπαιδευόμενος εισάγεται στη γλώσσα και μπορεί να επικοινωνεί από τα πρώτα 
μαθήματα ενώ παράλληλα μαθαίνει σε βάθος όλες τις δομές και τα συστήματα της 
γλώσσας και αναπτύσσει τις γλωσσικές του δεξιότητες. 
 

Business English 

 To εκπαιδευτικό υλικό Business English αφορά στα επίπεδα Β1, Β2 & C1 
(σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης) και έχει 
περισσότερο επαγγελματικό προσανατολισμό. 



 Απευθύνεται σε όσους βρίσκονται τουλάχιστον σε επίπεδο Β1 και θέλουν να 
μάθουν τη γλώσσα πρακτικά, γρήγορα και αποτελεσματικά καθώς και να δώσουν 
μεγαλύτερη έμφαση στην επιχειρηματική – επαγγελματική ορολογία και δεξιότητες. 
Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει περισσότερο περίπλοκες δομές της γλώσσας και μέσα 
από τις περιπτώσεις μελέτης (case studies) κατανοεί και χρησιμοποιεί τη γλώσσα 
που μαθαίνει μέσα στο περιβάλλον στο πλαίσιο της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας.  
 
 Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος έχει καλύψει το 
επίπεδο για να προετοιμαστεί για τις εξετάσεις BULATS του Πανεπιστημίου του 
Cambridge. 
 

  Tο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει επιλέξει την μέθοδο 
Linguaphone Business English για να παρέχει εκπαίδευση Επαγγελματικών Αγγλικών 
(Business English-Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης), στο οποίο η 
Linguaphone διατηρεί την εκπαιδευτική εποπτεία και επιμέλεια. 

Γιατί να μάθω αγγλικά; 

Αυτή είναι ίσως η πρώτη ερώτηση που μας έρχεται στο νου σε όσους ήδη 
έχουμε αφήσει πίσω μας τα θρανία είτε πολλά είτε λίγα χρόνια. Αυτή η διαδικασία 
της εκμάθησης ίσως είναι μία ευκαιρία  να ταξιδέψουμε και να ανταποκριθούμε 
στο μαγικό κόσμο της αγγλικής γλώσσας, μιας γλώσσας που είναι από τις πιο 
διαδεδομένες στον κόσμο, καθώς και από τις πιο προτιμητέες. 

Τα αγγλικά είναι μία διεθνής γλώσσα που κατέχει κυρίαρχη θέση στους 
τομείς των επιχειρήσεων, της επιστήμης, των επικοινωνιών, της πολιτικής, της 
διπλωματίας, της αεροναυτιλίας,  των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της 
ψυχαγωγίας. 

Η κατοχή της Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη σε πολλούς τομείς της 
ζωής μας. Σε προσωπικό επίπεδο διευρύνονται οι πνευματικοί μας ορίζοντες, 
αυξάνεται η κριτική ικανότητα, δημιουργούνται νέοι τρόποι σκέψης και τέλος 
ενισχύεται η αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση μας. 

Η χρησιμότητα των αγγλικών στον εργασιακό χώρο 

Σε επαγγελματικό επίπεδο, η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς επίσης αποτελεί και το εισιτήριο για να 
ενταχθεί  κάποιος στην αγορά εργασίας. 

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αν κάποιος θελήσει  να εξελίξει τις σπουδές 
του μέσω μίας ειδίκευσης, ενός μεταπτυχιακού ή διδακτορικού  η γνώση των ξένων 
γλωσσών είναι απαραίτητη και ειδικά όλα τα παραπάνω πρέπει να συνοδεύονται 
από την πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η απαραίτητη γνώση των 
γλωσσών και ειδικά των Αγγλικών φαίνεται ακόμη από τις σπουδές που επιλέγουμε 
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να κάνουμε στο εξωτερικό, ή την συμμετοχή μας ως φοιτητές σε προγράμματα 
ανταλλαγής φοιτητών. 

Όταν είμαστε σε διαδικασία εύρεσης εργασίας πόσες φορές δεν έχουμε 
παρατηρήσει ότι η άριστη γνώση ειδικά των αγγλικών είναι ένα από τα βασικά 
προσόντα; Ας σκεφτούμε ακόμη πόσες επαγγελματικές ευκαιρίες, στην Ευρώπη και 
όχι μόνο, θα αδράξουμε γνωρίζοντας μόνο αγγλικά; Πόσοι ορίζοντες θα ανοίξουν 
μπροστά μας από την γνώση τη ξένης γλώσσας στην χώρα μας επιλέγοντας να 
εργαστούμε στον τουρισμό; 

Η χρησιμότητα στην καθημερινότητα 

Αν είμαστε λάτρεις των βιβλίων, μπορούμε να διαβάσουμε  πολλές 
κατηγορίες βιβλίων από αξιόλογους συγγραφείς που δεν έχουν μεταφραστεί ακόμη 
στα Ελληνικά. 

Ακόμη και στον κόσμο της μουσικής, γνωρίζοντας τι μας λένε οι στίχοι 
μπορούμε να «ταξιδέψουμε» και να αντιληφθούμε αυτή τη μορφή μαγείας μέσα 
από τη γαλήνη και την αρμονία που εκφράζει η μουσική. Το ίδιο ισχύει και για την 
διασκέδαση, ειδικά όταν πρόκειται για τα video games, η γνώση της αγγλικής 
γλώσσας εδώ είναι απαραίτητη. 

Συμμετοχή των Δήμων του Δικτύου στο 
Πρόγραμμα 

Στο πλαίσιο  αυτό το Δ.Σ. του ΕΔΔΥΠΠΥ ομόφωνα αποφάσισε να προτείνει να 

συμμετάσχουν στο καινοτόμο αυτό πρόγραμμα. Η συμμετοχή του Δήμου αφορά 

πρωτίστως τη δυνατότητα παροχής του Προγράμματος στους οικονομικά 

ασθενέστερους δημότες και άλλες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, μέσα από την 

επιδότηση από τον Δήμο τους, ώστε να αποκτήσουν ετήσια συνδρομή στην  

πλατφόρμα e-learning / digital school της LINGUAPHONE, με 1.5 ευρώ ανά μήνα για 

κάθε κωδικό-οικογένεια (πλέον φ.π.α) 

Επιπλέον η συμμετοχή του Δήμου αφορά την ενημέρωση για όλους τους 

υπόλοιπους δημότες, αλλά και επιχειρήσεις (ακόμη και φροντιστήρια ξένων 

γλωσσών!), θα δοθεί η δυνατότητα με ένα πολύ μικρό ποσό 2 ευρώ / μήνα (πλέον 

φ.π.α.), να αποκτήσουν μία ετήσια συνδρομή. 

 


