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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

O Δήμοσ Μεγαρζων θα εντάξει ςτο Πρόγραμμα  
εκμάθηςησ Αγγλικών με την μζθοδο Linguaphone  

 εκατό (100) οικογζνειεσ οικονομικά αςθενζςτερεσ  
 

Στθν ςυνεδρίαςθ τθσ 26θσ Φεβρουαρίου 2019 το Δθμοτικό Συμβοφλιο 
αποφάςιςε ομόφωνα τθ ςυμμετοχι του Διμου Μεγαρζων ςτο καινοτόμο 
πρόγραμμα εκμάκθςθσ Αγγλικϊν με τθ μζκοδο Linguaphone για εκατό (100) άτομα 
οικονομικά αςκενζςτερων οικογενειϊν κι ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ του 
Διμου μζςα από επιδότθςθ του Διμου με τθν καταβολι  ποςοφ (1800) χίλια 
οκτακόςια  ευρϊ ςυνολικά  το μινα για όλα τα άτομα μαηί. 

Η ειςιγθςθ του κζματοσ ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο ζγινε από τον κ. ΚΩΣΑ 
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ, εντεταλμζνο Δθμοτικό Σφμβουλο Προαγωγισ και προςταςίασ τθσ 
Δθμόςιασ Υγείασ,  πρϊθν Αντιδιμαρχο Μεγάρων. 
Ο κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ μεταξφ άλλων ανζφερε τα εξήσ: 

«Τθν περίοδο που διανφουμε  είναι απαραίτθτο εφόδιο να γνωρίηει κάποιοσ 
δφο γλϊςςεσ  για τθν αγορά εργαςίασ. Το κόςτοσ εκμάκθςθσ όμωσ 
φροντιςτιρια ι ιδιαίτερα, είναι για τισ οικογζνειεσ με οικονομικά 
προβλιματα δυςβάςταχ  το. Είναι βζβαιο ότι θ ανεργία δθμιουργεί και 
επιβαρφνει την υγεία του κόςμου (ψυχικι και όχι μόνο), μιασ και δεν ζχουν 
όλοι ίςεσ ευκαιρίεσ για τθν πρόςβαςθ ςτθν ΓΝΩΗ! 

Με γνϊμονα τα ανωτζρω το Εκνικό Διαδθμοτικό Δίκτυο Υγιϊν Πόλεων - 

Προαγωγισ Υγείασ (ΕΔΔΥΠΠΥ) ςε ςυνεργαςία με τθν Linguaphone, 

ανταποκρινόμενοι ςτισ ςφγχ  ρονεσ ανάγκεσ εκπαίδευςθσ, που απαιτοφν ευελιξία και 

αποτελεςματικότητα ςτ  ο μικρότερο δυνατό χρονικό διάςτθμα, δθμιοφργθςε ζνα 

ςφγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον, τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα Linguaphone 

Digital School μζςω τθσ οποίασ ο εκπαιδευόμενοσ μπορεί να μάκει μια ξζνθ γλϊςςα 

ι να ‘’φρεςκάρει’’ και να εξαςκιςει τθ γλϊςςα που ιδθ γνωρίηει με το δικό του 

ξεχωριςτό ρυκμό και ςφμφωνα με τισ προςωπικζσ του ανάγκεσ ( e-learning). 

Η μζκοδοσ περιλαμβάνει δφο εκπαιδευτικά προγράμματα: το πρϊτο English 

Course αφορά τθν εκμά κθςθ Γενικϊν Αγγλικϊν και το δεφτερο Business English 

αφορά τθν εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ και βελτίωςθ των δεξιοτιτων ςε επαγγελματικό 

επίπεδο.      
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Το Πρόγραμμα αυτό απευκφνεται ςε όςουσ δεν ζχουν κάνει κακόλου 
μακιματα αγγλικϊν ςτο παρελκόν ι δεν ζχουν αςχολθκεί με τθν αγγλικι γλϊςςα. 
Επίςθσ είναι ιδανικό για όςουσ ζχουν κάποια γνϊςθ τθσ γλϊςςασ και κζλουν να τθ 
βελτιϊςουν όπωσ επίςθσ και για όςουσ γνωρίηουν τθ γλϊςςα αλλά ζχουν 
πρόβλθμα ςτθν προφορικι επικοινωνία (δεν ζχουν ευχζρεια λόγου ). 

Το εκπαιδευτικό υλικό English Course αποτελεί ζναν πρωτοποριακό τρόπο να 
μάκει ο ενιλικασ τθν αγγλικι γλϊςςα πρακτικά, γριγορα και αποτελεςματικ ά. Ο 
εκπαιδευόμενοσ ειςάγεται ςτθ γλϊςςα και μπορεί να επικοινωνεί από τα πρϊτα 
μακιματα ενϊ παράλλθλα μακαίνει ςε βάκοσ όλεσ τισ δομζσ και τα ςυςτιματα τθσ 
γλϊςςασ και αναπτφςςει τισ γλωςςικζσ του δεξιότθτε  σ. 

Απευθφνεται ςε όςουσ βρίςκονται τουλάχιςτο ν ςε επίπεδο Β1 και κζλο υν να 
μάκουν τθ γλϊςςα πρακτικά, γριγορα και αποτελεςματικά κακϊσ και να δϊςουν 
μεγαλφτ  ερθ ζμφαςθ ςτθν επιχειρθματικι – επαγγελματικι ορολογία και δεξιότθτεσ. 
Ο εκπαιδευόμενοσ μακαίνει περιςςότερο περίπλοκεσ δομζσ τθσ γλϊςςασ και μζςα 
από τισ περιπτϊςεισ μελζτθσ (case studies ) κατανοεί και χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα 
που μακαίνει μζςα ςτο περιβάλλον ςτο πλαίςιο τθσ επαγ  γελματικισ του 
δραςτθριότθ  τασ . 

Με τθ  ν ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ, ο εκπαιδευόμενοσ ζχει καλφψει το 
επίπεδο για να προετοιμαςτεί για τισ εξετάςεισ BULATS του Πανεπιςτθμίου του 
Cambridge. 

Tο Εθνικό Καποδιςτριακό Πανεπ ιςτήμιο Αθηνών, ζχει επιλζξει τθν 
μζκοδο Linguaphone Business English για να παρζχει εκπαίδευςθ Επαγγ ελματικϊν 
Αγγλικϊν (Business English-Πρόγραμμα εξ αποςτάςεωσ ε  κπαίδευςθσ), ςτο 
οποίο θ Linguaphone διατθρεί τθν εκπαιδευτικι εποπτεία και επιμζλει α  . 

Στ  ο πλαίςιο αυτό το Δ.Σ. του ΕΔΔΤΠΠΤ ομόφωνα αποφάςιςε να προτείνει 

ςτουσ Διμουσ μζλθ τουσ να ςυμμετάςχουν ςτο καινοτόμο αυτό 

πρόγραμμα  . Η ςυμμετοχι του Διμου μασ που είναι μζλοσ του ΕΔΔΥΠΠΥ αφορά 

πρωτίςτωσ τθ δυνατότθτα παροχισ του Προγράμματοσ ςτουσ οικονομικά 

αςκενζςτερουσ δθμότεσ και άλλεσ ευπακείσσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ, μζςα από 

τθν επιδότθςθ από τον Διμο μασ, ϊςτε να αποκτιςουν ετιςια ςυνδρομι ςτθν 

πλατφόρμα e-learning / digital school τθσ LINGUAPHONE.» 
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