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Στη σημερινή εποχή, δεν μπορούμε να φανταστούμε κάποιον που θα 

θελήσει να αναζητήσει θέση εργασίας στον ιδιωτικό ή το 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 EuroStart, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες εκπαίδευσης που 

απαιτούν ευελιξία και γρήγορα αποτελέσματα σε μικρό χρονικό διάστημα, 

δημιούργησαν μία πολύ εύχρηστη ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η πλατφόρμα  

e-Linguaphone δίνει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο να μάθει από την αρχή 

και σωστά την αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα σε 

όσους θέλουν «να φρεσκάρουν» τις γνώσεις τους, να εξασκήσουν τη γλώσσα 

με τους δικούς τους ρυθμούς και ανάλογα με τις δικές τους ανάγκες, μέσω  

e-learning.  

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει τέσσερα εκπαιδευτικά προγράμματα: 1) το 

πρώτο πρόγραμμα Αγγλικά Α1-Α2 απευθύνεται σε αρχάριους σπουδαστές, 

2) το δεύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αγγλικά Β1-Β2 είναι προχωρημένο και 

απευθύνεται σε όσους γνωρίζουν να μιλούν, να γράφουν και να διαβάζουν τη 

γλώσσα σε βασικό επίπεδο, 3) το τρίτο πρόγραμμα Επαγγελματικών 

Αγγλικών (Business English) απευθύνεται σε όσους γνωρίζουν ήδη αγγλικά σε 

μέσο επίπεδο και δραστηριοποιούνται στον επαγγελματικό χώρο και οι οποίοι 

επιθυμούν να βελτιώσουν τις γλωσσικές δεξιότητές τους σε επαγγελματικό 

επίπεδο και 4) το τέταρτο πρόγραμμα Αγγλικά Β2 Exam Preparation 

απευθύνεται σε όσους γνωρίζουν τη γλώσσα σε προχωρημένο επίπεδο και 

επιθυμούν να προετοιμαστούν κατάλληλα για την απόκτηση αναγνωρισμένου 

πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2. 

 

Τι είναι η πλατφόρμα e-Linguaphone 

Η EuroStart, αντιπρόσωπος της εταιρίας Linguaphone για την Ελλάδα, 

ακολουθώντας τις εξελίξεις και τις ανάγκες της εποχής, αναβαθμίζει τις 

υπηρεσίες που παρέχει στην εξ αποστάσεως ξενόγλωσση εκπαίδευση μέσω 

e-learning. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ, προτείνει τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα e-Linguaphone, τέσσερα ευέλικτα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε σπουδαστή και του 

παρέχουν τη δυνατότητα να μάθει αγγλικά σα να έκανε ιδιαίτερο μάθημα από 

απόσταση μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η Linguaphone θεωρείται 

πρωτοπόρος στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αφού πρώτη εφηύρε και 

ανάπτυξε το 1901 το σύστημα αυτοδιδασκαλίας, το οποίο με την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας έχει σήμερα εξελιχθεί στο γνωστό e-learning. 

Με ολιγόλεπτη μόνο καθημερινή μελέτη, ο εκπαιδευόμενος αναπτύσσει 

και βελτιώνει τις γλωσσικές του δεξιότητες με απόλυτη ευελιξία, από όποιο 

σημείο και να βρίσκεται, αλλά και σε όποιο σημείο τον εξυπηρετεί. Εφόσον ο 

εκπαιδευόμενος διαθέτει προηγούμενες γνώσεις στην αγγλική γλώσσα, μπορεί 

να επιλέξει το πρόγραμμα που θα παρακολουθήσει κάνοντας το κατατακτήριο 



τεστ που περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Όλα τα προγράμματα 

περιλαμβάνουν επίσης tests αξιολόγησης της προόδου του εκπαιδευόμενου, 

για την εξασφάλιση του επιδιωκόμενου αποτελέσματος. Παράλληλα, με την 

ολοκλήρωση του προγράμματος που παρακολουθεί, κάθε εκπαιδευόμενος 

μπορεί να συμμετάσχει σε αναγνωρισμένες επίσημες εξετάσεις πιστοποίησης 

της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα e-Linguaphone καλύπτουν όλες τις 

ανάγκες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και ανταποκρίνονται άριστα σε όλα τα 

μέσα πρόσβασης στην υπηρεσία, προκειμένου να μπορεί ο εκπαιδευόμενος 

να μελετά με άνεση από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το smartphone ή το 

tablet του. Τα προγράμματα είναι ιδιαίτερα φιλικά προς τον εκπαιδευόμενο, 

ενώ στο τέλος της εκπαίδευσης χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.  

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα e-Linguaphone υποστηρίζονται από τους 

Εκπαιδευτικούς Συμβούλους της EuroStart, οι οποίοι είναι πάντα διαθέσιμοι για 

να λύσουν οποιαδήποτε απορία ή τυχόν δυσκολία που θα συναντά ο 

εκπαιδευόμενος στην ηλεκτρονική πρόσβαση και τη μελέτη του. 

 

Γιατί να μάθω Αγγλικά; 

Οι λόγοι που η αγγλική γλώσσα είναι χρήσιμη είναι αμέτρητοι, αφού 

αποτελεί την κύρια γλώσσα επικοινωνίας σε όλο τον κόσμο. Η Linguaphone 

στηρίζει τη φιλοσοφία της στην αρχή ότι ποτέ δεν είναι αργά να μάθει κάποιος 

μια ξένη γλώσσα, καθώς όσες περισσότερες γνώσεις αποκτά τόσο πιο πολύ 

αναπτύσσει τα εφόδια και το μορφωτικό του επίπεδο, ενώ παράλληλα 

βελτιώνει και την επαγγελματική του κατάρτιση. Η γνώση δεν έχει όρια ούτε 

ηλικία, οπότε δεν υφίσταται κανείς ανασταλτικός παράγοντας που θα μας 

εμποδίσει να κάνουμε πράγματα για τον εαυτό μας και κυρίως να διευρύνουμε 

τους ορίζοντες μας.  

 

Συμμετοχή των Δήμων του Δικτύου στο Πρόγραμμα 

Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την εταιρία EuroStart, 

παροτρύνουμε κάθε Δήμο της χώρας να στηρίξει και να επιδοτήσει τις 

οικογένειες που είναι οικονομικά ασθενέστερες ώστε να αποκτήσουν ετήσια 

πρόσβαση σε όποιο από τα τέσσερα προγράμματα που είναι διαθέσιμα στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-learning) της Linguaphone επιθυμούν.  

Η συμμετοχή του ΟΤΑ μέλους αφορά πρωτίστως στη δυνατότητα 

παροχής των προγραμμάτων στους οικονομικά ασθενέστερους δημότες και 

άλλες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, μέσα από την επιδότηση από τον ΟΤΑ 

με μόλις 1,5 ευρώ το μήνα (πλέον ΦΠΑ) για κάθε κωδικό – οικογένεια, 

παρέχοντας ετήσια συνδρομή στα προγράμματα της πλατφόρμας  

e-Linguaphone με ένα πολύ μικρό κόστος. 


