
 
Πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών 

 



Τι είναι 

• Ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον, που προσφέρει εκμάθηση 
αγγλικών από αρχάριους μέχρι και Business English: 

 

 

 

1. Αποτελεσματικά 

 

2. Ευέλικτα 

 

3. Με συμβολικό κόστος 

 

  Για τους δημότες και τις οικογένειές τους 



• Ολοκληρωμένα  από το Α στο Ω 

• Πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη με έμπειρους 
καθηγητές 

• H παρακολούθηση μπορεί να ολοκληρωθεί σε 12 
μήνες ή 300 ώρες  

• Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας υπολογιστής με 
σύνδεση στο διαδίκτυο. 

 

Η μόνη πλατφόρμα που σου δίνει τόσο χρόνο 
εκπαίδευσης, τόσο οικονομικά 

 

 

 



• Εύκολο και απλό στη χρήση 

 

• Διαδραστικό και ευχάριστο 

 

• Μελετάς με το δικό σου ρυθμό, στο δικό σου 
χρόνο 

 



English Course 
Ένα πρόγραμμα για όλους 

για να μάθεις – βελτιώσεις – εξασκήσεις - φρεσκάρεις τα Αγγλικά 

• Μαθαίνεις να μιλάς πρακτικά, γρήγορα και 
αποτελεσματικά 

 

• Μαθαίνεις να μιλάς σαν Άγγλος 

 

• Καλύπτει όλες τις καθημερινές δραστηριότητες 

 

• Εστιάζει στην επικοινωνία 



Business English 
Ένα πρόγραμμα για όλους τους επαγγελματίες & εργαζόμενους 

• Μαθαίνεις να μιλάς τη γλώσσα του management 

 

• Αναπτύσσεις δεξιότητες για παρουσιάσεις, 
διαπραγματεύσεις, κλπ 

 

• Μαθαίνεις μέσα από case studies 

 

• Καλύπτεις το επίπεδο για τις εξετάσεις BULATS & BEC του 
Πανεπιστημίου του Cambridge, οι οποίες αναγνωρίζονται 
από το ΑΣΕΠ 

 



Σε ποιους απευθύνεται 

       Στο πλαίσιο αυτό το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων καλεί τους 
Δήμους μέλη του να συμμετάσχουν ενεργά στο πρόγραμμα, κοινοποιώντας το 
ευρέως στους Δημότες και στους επιχειρηματίες της πόλης τους. Το κόστος που 
έχει συμφωνηθεί με την Linguaphone, ειδικά για το Διαδημοτικό Δίκτυο, είναι 
μόλις 2€ ανά κωδικό (δηλ. ανά δημότη που μπορεί να συμπεριλάβει την 
οικογένεια του) το μήνα (πλέον ΦΠΑ) και καταβάλλεται ετησίως. Ειδικά για τις 
φτωχές οικογένειες και τις άλλες ευπαθείς ομάδες, ο Δήμος έχει την προνομιακή 
δυνατότητα να αναλάβει την εκπαίδευση αυτής της ειδικής κατηγορίας των 
δημοτών τους, μόνο με 1.5€ το μήνα σύμφωνα με τα ανωτέρω  

 


