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 ‘’ Today a Reader,  
tomorrow a Leader ‘’ 
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                 ONLINE       17/4/2021 

BOOK CLUB COMPETITION 

Μαθητές των παραπάνω τάξεων συμμετείχαν στον διαδικτυακό διαγωνισμό 

βιβλίου EUROLINGUA- QLS Book Club Competition μέσω της 

εκπαιδευτικής πλατφόρμας QLS iLearn, διαβάζοντας τα αγγλικά 

λογοτεχνικά βιβλία της επιλογής τους και απαντώντας στα Activities . Με 

την ευγενική χορηγία της Burlington οι μαθητές ανακάλυψαν μέσα από την 

ανάγνωση ,τα μυστικά του κάθε βιβλίου και των ηρώων του! Oι νικητές 

κέρδισαν μετάλλια και πλούσια δώρα. 
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Συγχαρητήρια στην μαθήτριά μας 
Παυλίνα Ανδρικοπούλου  

από το επίπεδο Α1 (Senior b’) 
που κέρδισε την 2η θέση ανάμεσα 

σε 60 συμμετέχοντες στο 
επίπεδό της 



Εξετάσεις Γλωσσομάθειας θερινής 
περιόδου Μαΐου- Ιουνίου 2021 

CAMBRIDGE    29/5 & 13/6       FCE(B2)   PET(B1)  YLE (A1/A2)  
      

ECPE                   9/5/2021               C2 
                 

ESB                     30/5/2021          B1         B2       C2 
 

TOEIC               20/6/2021           B2 
 

GOETHE              22/5-30/5           B2 
 

DELF                        15/5/ 2021            B1 5 
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https://www.qls.gr/you-have-the -power/ 

Ένα νέο Challenge για όλους τους 

μαθητές μας από 

 Junior- Upper Intermediate Level 

με σκοπό την ενημέρωση και την 

ευαισθητοποίηση της μαθητικής 

κοινότητας πάνω στους 17 στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. 

Για έναν κόσμο δικαιότερο, πιο 

ειρηνικό και υγιή μέχρι το έτος 2030 !! 

 

Συμμετοχές μέχρι 10/5/2021 ! 

 Επιλέγω έναν από τους 17 στόχους του ΟΗΕ 

 Ζωγραφίζω τον υπερήρωα μου ,που ταιριάζει 

με το στόχο  

 Γράφω μια σύντομη περιγραφή στα αγγλικά 

 Γράφω το ονοματεπώνυμό μου στα αγγλικά, 

την ηλικία μου και την τάξη 

 Γράφω EUROLINGUA 

 Στέλνω τη ζωγραφιά μου σε jpg ή pdf στο 

eurolingua@yahoo.com 

https://www.qls.gr/you-have-the-power/
https://www.qls.gr/you-have-the -power/
https://www.qls.gr/you-have-the -power/
https://www.qls.gr/you-have-the -power/
https://www.qls.gr/you-have-the -power/
https://www.qls.gr/you-have-the -power/
https://www.qls.gr/you-have-the -power/
https://www.qls.gr/you-have-the -power/


  Λίγο ακόμα… 
 

￮ Το Κ.Ξ.Γ Eurolingua  ανταποκρίθηκε  άμεσα και 
αποτελεσματικά στις έκτακτες συνθήκες, με 
αξιοπιστία και υπευθυνότητα με πολυετή γνώση και 
εμπειρία στην τηλεκπαίδευση. 

￮ Ήμασταν έτοιμοι να διδάξουμε με τρόπο μεθοδικό 
και αποδοτικό δια ζώσης και εξ αποστάσεως. 
Συνεχίσαμε κανονικά τις δράσεις μας σε μια 
προσπάθεια να ομορφύνουμε την δύσκολη περίοδο 
που διανύουμε. 

 

Πλησιάζοντας  προς τις διακοπές του 
Πάσχα , θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό 
μας πως τώρα είναι αναγκαίο να 
ξεκουραστούμε, να χαρούμε τις 
οικογένειές μας και να δώσουμε στον 
εαυτό μας την ευκαιρία να κάνει ένα 
pause από την καθημερινή ρουτίνα. 

 

Όλοι αυτοί οι μήνες ήταν ιδιαίτερα 
απαιτητικοί για γονείς, μαθητές και 
καθηγητές λόγω των συνθηκών. 
Φτάνουμε όμως στο στόχο μας !! 

 

Ας κάνουμε μια γενική επανάληψη, ας 
εντοπίσουμε τα κενά ή τις πιθανές 
ελλείψεις μας και ας βαδίσουμε με 
βεβαιότητα και σιγουριά προς την 
επιτυχία. 

           ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

 
 

7 



8 

‘Πάντα ένα βήμα μπροστά             

                 στην  

Ξενόγλωσση Εκπαίδευση’ 

www.eurolingua.edu.gr 

Fb : eurolingua.korinthos 

Mail : eurolingua@yahoo.com 
Tel :   27410 24672 

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ευρύτερα 

γνωστός με τον όρο GDPR (General Data Protection Regulation - EE 2016/679), ισχύει από τις 25 

Μαΐου 2018 και αφορά όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων με προσωπικά στοιχεία πολιτών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στο Κ.Ξ.Γ EUROLINGUA φροντίζουμε να τηρούμε όλους τους κανόνες απορρήτου και ασφάλειας 

για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παραχωρείτε για την παροχή επιλεγμένων 

υπηρεσιών. Αυτές αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αποστολή  ενημερωτικών εντύπων (π.χ. 

newsletters) και προσκλήσεων σε εκδηλώσεις (και άλλα συναφή) ηλεκτρονικά μέσω e-mail ή μέσω 

ταχυδρομείου, τηλεφωνικών μηνυμάτων (SMS) ή με απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία. 

Εγγραφές-

Eπανεγγραφές 

για την νέα εκπαιδευτική 

χρονιά 2021-22  από 

10/5 – 30/6 

Book your Seat !!!  

http://www.eurolingua.edu.gr/
mailto:eurolingua@yahoo.com

