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Στη σημερινή εποχή δεν μπορούμε να φανταστούμε κάποιον, που 

θα θελήσει να αναζητήσει θέση εργασίας στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο 

τομέα, χωρίς γνώσεις Αγγλικών σε όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο. 

Τα αγγλικά θεωρούνται η δεύτερη πιο σημαντική γλώσσα που κάποιος 

πρέπει να γνωρίζει. 

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του ΠΟΥ σε 

συνεργασία με την HIDALGO, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες 

ανάγκες εκπαίδευσης, που απαιτούν ευελιξία και γρήγορα αποτελέσματα 

σε μικρό χρονικό διάστημα, έχει δημιουργήσει μία πολύ εύχρηστη 

ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το ilingua-gymlish δίνει την ευκαιρία στον 

σπουδαστή να μάθει από την αρχή και σωστά μια ξένη γλώσσα. 

Επιπλέον προσφέρει τη δυνατότητα σε αυτούς που θέλουν «να 

φρεσκάρουν» τις γνώσεις τους, να εξασκήσουν τη γλώσσα με τους 

δικούς τους ρυθμούς και τις ανάγκες τις οποίες οι ίδιοι έχουν, μέσω (e- 

learning). 

Η μέθοδος εκμάθησης εμπεριέχει δύο εκπαιδευτικά προγράμματα: 

το πρώτο είναι οι Γενικές Γνώσεις Αγγλικών, η οποία αφορά τα άτομα 

που είναι αρχάρια έως και ακαδημαϊκό επίπεδο C1. Το δεύτερο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε σπουδαστές Επαγγελματικών 

Αγγλικών (Business English) και προτείνεται για την εκμάθηση της 

γλώσσας και την βελτίωση των δεξιοτήτων σε επαγγελματικό επίπεδο. 

Τι είναι το ilingua (gymlish) 

Η HIDALGO προσαρμόζεται στις ανάγκες της εποχής και 

αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της. Προτείνει λοιπόν σε συνεργασία με το 

ΕΔΔΥΠΠΥ το ilingua (gymlish), ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες που έχει ο κάθε σπουδαστής, στο οποίο μαθαίνει Αγγλικά 

κάνοντας ιδιαίτερο μάθημα από απόσταση ( μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας e-learning). Μελετώντας μόνο 15 λεπτά την ημέρα, ο 

εκπαιδευόμενος βελτιώνει και αναπτύσσει τις γλωσσικές του δεξιότητες, με 

απόλυτη ευελιξία από όποιο σημείο και να βρίσκεται, αλλά και σε όποιο 

σημείο τον εξυπηρετεί. Η Τεχνητή Νοημοσύνη εξασφαλίζει πλήρως 

 εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κάθε εκπαιδευόμενο. Το σύστημα 

είναι φιλικό προς τον εκπαιδευόμενο- αναγνωρίζοντας τις ανάγκες του 

ανταποκρίνεται στις εκάστοτε απαιτήσεις του (συχνές επαναλήψεις, 

χαρτοφυλάκιο, διαδικτυακό βιβλίο ασκήσεων)-, ενώ στο τέλος της εκπαίδευσης 

εκδίδεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 



Ο σπουδαστής λαμβάνει κάθε ,μέρα ένα μάθημα το οποίο έχει 

ολοκληρωμένη δομή ώστε να καλύπτει το γραπτό, ακουστικό και προφορικό 

κομμάτι της γλώσσας. Ο σπουδαστής ολοκληρώνοντας κάθε ενότητα, 

αποστέλλει τις απαντήσεις –ασκήσεις και ακολούθως λαμβάνει προσωπικό 

μήνυμα για την επίδοσή του όπως και την επόμενη «προσωποποιημένη» 

ενότητα.    Ο  σπουδαστής  μετά το 4ο  μάθημα μπορεί να επιλέξει η εκπαίδευση 

 να γίνεται στο πλαίσιο   της επαγγελματικής του δραστηριότητας. (πρόγραμμα 

PREMIUM- κατάλογος) 

Το σύστημα εκτός από την εκπαιδευτική πλευρά είναι πλήρες διαχειριστικά 

πχ αποστέλλεται υπενθύμιση στο σπουδαστή που δεν έκανε το μάθημα - 

αποστέλλονται στις Εταιρείες reports για την παρακολούθηση της πορείας των 

μαθημάτων και την πρόοδο των σπουδαστών Η επιτυχία του ilingua gymglish 

βεβαιώνεται από τους μέχρι σήμερα 5.000.000 χρήστες. Λόγω των 

προδιαγραφών, της ευελιξίας και του περιεχομένου του, το ilingua gymglish 

αποτελεί το ιδανικό σύστημα εκπαίδευσης 

Γιατί να μάθω Αγγλικά; 

Οι λόγοι που η Αγγλική γλώσσα είναι χρήσιμη είναι αμέτρητοι. 

Καταρχάς ποτέ δεν είναι αργά να μάθουμε μια ξένη γλώσσα, καθώς όσες 

περισσότερες γνώσεις έχουμε τόσο καλύτερο εφόδιο είναι και για το 

μορφωτικό μας επίπεδο, αλλά και στο να βελτιωθεί η επαγγελματική μας 

κατάρτιση. Η γνώση δεν έχει όρια, ούτε ηλικία οπότε δεν υπάρχει κανένας 

ανασταλτικός παράγοντας στο να μας εμποδίζει να κάνουμε πράγματα 

για τον εαυτό μας και κυρίως να διευρύνουμε τους ορίζοντες μας. 

 

Συμμετοχή των Δήμων του Δικτύου στο Πρόγραμμα 
 

Έτσι λοιπόν στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τη HIDALGO 

παροτρύνουμε τον κάθε Δήμο να στηρίξει και να επιδοτήσει τις οικογένειες 

που είναι οικονομικά ασθενέστερες, ώστε να αποκτήσουν ετήσια 

συνδρομή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-learning) της Linguaphone. 

Το κόστος θα διακυμανθεί αναλόγως πόσους κωδικούς θα επιλέξει να 

αγοράσει ο κάθε Δήμος. Σας παραθέτουμε τα κόστη ανάλογα με το 

πακέτο των κωδικών που θα επιλέξετε, τα οποία έχουν λάβει έκπτωση σε 

σχέση με το κόστος αγοράς μεμονωμένου κωδικού ύψους 250€. 


