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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

‘‘ Πάντα ένα βήμα μπροστά στην 
ξενόγλωσση εκπαίδευση’’ 



     

 

 Αγαπητοί γονείς, 
 

To Κέντρο Ξένων Γλωσσών  EUROLINGUA  σας ενημερώνει  ότι                                      

 η  φετινή εκπαιδευτική  χρονιά  ολοκληρώνεται για τις τάξεις των  ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

 την  Δευτέρα  31/05/2021 για τα επίπεδα Β1, Β2, C2 (δηλαδή για τις τάξεις  

 από Senior D’ και άνω)  

και την Τρίτη  15/06/2021 για τα επίπεδα Pre-junior έως και Α1, Α2  

(δηλαδή για τις τάξεις Junior A’, Junior B’, Senior A’, Senior B’, Senior C’) 

 

Τα μαθήματα όλων των υπολοίπων γλωσσών ολοκληρώνονται επίσης  

Την Δευτέρα  31/05/2021. 

  

Οι βαθμοί προόδου για  το Β’ τετράμηνο για όλες τις διδασκόμενες γλώσσες 

θα δοθούν την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου καθώς και το Πιστοποιητικό  

Φοίτησης της τάξης για όσα παιδιά δεν συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης 

του επιπέδου τους. 

 

                 

               ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 

 
Σύμφωνα με τους εξεταστικούς φορείς οι εξετάσεις πιστοποίησης για τα επίπεδα   

Β1(Pre-Lower) , B2 (Lower) και C2 (Proficiency) θα διεξαχθούν 

μεταξύ 23/5 – 30/5 .Βέβαια οι ημερομηνίες αυτές δύνανται να τροποποιηθούν,      

δεδομένων των συνθηκών και των περιορισμών που θα ισχύουν λόγω covid-19. 

 

Όσον αφορά στις εξετάσεις Cambridge οι οποίες πραγματοποιούνται στο χώρο 

μας ως επίσημο εξεταστικό κέντρο, σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν μεταξύ  

29/5 και 12-13/6 του 2021, πάντα σύμφωνα με τα τότε υγειονομικά δεδομένα  

λόγω covid-19. Θα ενημερωθείτε εγκαίρως για τις ακριβείς  ημερομηνίες εξετάσεων. 

 

• Θα ενημερωθείτε άμεσα για τις προθεσμίες συμμετοχής στις εξετάσεις καθώς 

 και το κόστος των εξετάστρων  στην ομαδική των τάξεων στο viber. 

 

 

 



     ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Καλοκαίρι 2021 

 Το καλοκαίρι πραγματοποιούνται  θερινά  εντατικά  τμήματα 

προετοιμασίας στα  Αγγλικά  : 

 

    α)  για παιδιά που πιστεύουν ότι χρειάζονται περισσότερη   

         εξάσκηση στην Έκθεση και στα Προφορικά 

 

    β)  για παιδιά που επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις   

         πιστοποίησης του Δεκεμβρίου 2021  B2 ( Lower), C2 (Proficiency)   

          αντί του Μαϊου 2022, κερδίζοντας έτσι σε χρόνο προετοιμασίας. 

 

    γ)  για όσους ενδιαφέρονται για σπουδές  ή εργασία στο                 

         εξωτερικό (εξετάσεις IELTS) 

 

    δ)  Τμήματα Ενηλίκων 

  

   Οι   εγγραφές   για  τα  θερινά  μαθήματα   πραγματοποιούνται 

   όλο το Μάιο ενώ τα μαθήματα θα γίνουν  

 από  18/06/21  έως  30/07/21 

 

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος καλέστε στο 27410 24672 



ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-22 
 

Με σκοπό τον έγκαιρο προγραμματισμό σας ενόψει του νέου σχολικού 

έτους, θα μπορείτε να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των τάξεων της 

επόμενης χρονιάς  από το  site μας: www.eurolingua.edu.gr  ήδη από 

το Μάιο-Ιούνιο 2021.  

Παρακαλείστε να πραγματοποιήσετε την επανεγγραφή ή εγγραφή σας 

το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να εξασφαλιστεί η θέση στο 

τμήμα που επιθυμείτε 

Με την εγγραφή για τη νέα σχολική χρονιά θα σας δοθούν από τη 

γραμματεία 

 1) το Book List  με τα βιβλία της τάξεως που θα χρειαστούμε το 

Σεπτέμβριο 

2) το κόστος των διδάκτρων     

3)  Και αναλυτικές οδηγίες  για τον τρόπο λειτουργίας σε περίπτωση 

που εξακολουθούν να υφίστανται μέτρα για τον covid-19. 

 

Οι  Εγγραφές- Επανεγγραφές  για τη νέα σχολική χρονιά  2021-2022   

θα  λάβουν χώρα το Μάιο και τον Ιούνιο και τα μαθήματα θα 

ξεκινήσουν την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021. 

 

 
       Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα λειτουργήσουν τμήματα : 

 

-  Pre-junior  για παιδάκια  ηλικίας  4-6 ετών με  σκοπό τη γνωριμία  τους  

   με  την ξένη γλώσσα και μία εισαγωγή στη γραφή και ανάγνωση. 

-  Tμήματα παιδικά –εφηβικά όλων των επιπέδων σε όλες τις γλώσσες. 

-  Τμήματα ενηλίκων για σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό (ΙΕLTS). 

-  Τμήματα αρχαρίων ενηλίκων σε όλες τις γλώσσες  (πρωϊνά και απογευματινά) 

-  Τμήματα ενηλίκων προχωρημένου επιπέδου για εξετάσεις πιστοποίησης  

  (ΑΣΕΠ) 

-  Τμήματα προετοιμασίας για Ειδικό μάθημα Πανελληνίων 

-  Τμήματα για στελέχη επιχειρήσεων 

-  Ιδιαίτερα μαθήματα σε όλες τις γλώσσες και για όλες τις ηλικίες 

-  Ειδικά προγράμματα για επαγγελματίες(ορολογία) και φοιτητές. 
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             Για οποιαδήποτε πληροφορία  ή  ενημέρωση  μπορείτε να επισκεφτείτε  

             τη σελίδα μας στο Internet:   www.eurolingua.edu.gr    

             ή στο facebook :                    eurolingua.korinthos  

             καθώς και στα τηλ.                2741024672  /  6942443622  

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 
    Τις τελευταίες χρονιές έχει παρατηρηθεί η προτίμηση των γονέων 

για μαζική  πληρωμή των διδάκτρων που σε συνδυασμό με την νέα 

μας υποχρέωση δήλωσης των αποδείξεων στο My Data στην ΑΑΔΕ 

επέρχεται επικαιροποίηση και στον τρόπο καταβολής τους.  

Έτσι , από την σχολική χρονιά 2021-22 αλλάζει ο τρόπος καταβολής 

διδάκτρων ως εξής :  

 
Τρόπος 1 : Τα δίδακτρα όλης της χρονιάς θα καταβάλλονται σε 

τρεις (3) ισόποσες δόσεις, ήτοι Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο-Μάρτιο.         

     Σε αυτήν την περίπτωση θα παρέχεται έκπτωση 5% στο αρχικό      

     συνολικό κόστος η οποία θα αφαιρείται στην 3η δόση. 

 

     Τρόπος 2  : Εφάπαξ καταβολή ολόκληρου του ποσού τον    

     Σεπτέμβριο. Σε αυτή την περίπτωση παρέχεται έκπτωση 10%  

     στο αρχικό συνολικό κόστος. 

 

Η καταβολή διδάκτρων μηνιαίως ως είθισται ως τώρα θα 

πραγματοποιείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν 

συνεννόησης με τη Διεύθυνση.  

      
  Φυσικά, όπως κάθε χρόνο παρέχονται  Οικoγενειακά  Πακέτα  όπως: 

       -  10 %  έκπτωση στο δεύτερο παιδί εάν πρόκειται για αδέρφια. 
       -  20 % έκπτωση στο τρίτο παιδί. 
       -  15 % έκπτωση στην  Δεύτερη  Ξένη  Γλώσσα  
        -  10 % Σε φοιτητές Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι 
       -  10% Στους κατόχους κάρτας ανεργίας σε ισχύ 
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