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IΤΑΛΙΚΑ – ΙΣΠΑΝΙΚΑ – ΤΟΥΡΚΙΚΑ – ΑΡΑΒΙΚΑ
Μας μαθαίνει ξένες γλώσσες από το 1982!

online!

Πρόγραμμα Αρχαρίων 2022
www.perugia.edu.gr info@perugia.edu.gr
2103816559, 2103803193

IΤΑΛΙΚΑ – ΙΣΠΑΝΙΚΑ – ΤΟΥΡΚΙΚΑ - ΑΡΑΒΙΚΑ

40 χρόνια

προσφοράς στην ξενόγλωσση εκπαίδευση

Επίπεδα γνώσης της ξένης γλώσσας σύμφωνα με το
Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης
Επίπεδο
Επίπεδο
Επίπεδο
Επίπεδο
Επίπεδο
Επίπεδο

Α1 «Στοιχειώδης γνώση»
Α2 «Βασική γνώση»
Β1 «Μέτρια γνώση»
Β2 «Καλή γνώση»
Γ1 «Πολύ καλή γνώση»
Γ2 «Άριστη γνώση»

Ανακαλύψτε τις προσφορές μας!

 Αν φέρετε ένα φίλο ή συγγενή σας, κερδίζετε και οι
δύο 20% έκπτωση (ισχύει για όλη τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς) επί της αρχικής τιμής στα δίδακτρά
σας
 Έκπτωση 20% (ισχύει για όλη τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς) επί της αρχικής τιμής στους
ανέργους με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας κατά τη
μηνιαία καταβολή των διδάκτρων
 Εάν δηλώσετε συμμετοχή σε 2 γλώσσες θα
έχετε έκπτωση 50% επί της αρχικής τιμής
η
για τη 2 γλώσσα.(2η γλώσσα θεωρείται αυτή με
χαμηλότερα δίδακτρα.)
 Η εγγραφή έχει καταργηθεί

ΙΤΑΛΙΚΑ - Τμήματα Αρχαρίων Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2022
Τα τμήματα με την ένδειξη online είναι αποκλειστικά και μόνο online.
Στα υπόλοιπα τμήματα η εκπαίδευση είναι μικτή (blended learningσυνδυασμός δια ζώσης και online).
Τμήματα

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

10 - 1
Online
11- 2
Online
6- 9
Δια ζώσης
6-9
Online

Ενάρξεις

15/10/22
24/09/22
04/10/22
05/10/22
Επίπεδο: Α1,A2 και B1

Διάρκεια: 9 μήνες

Επιλέξτε ένα από τα παραπάνω 3ωρα

Δίδακτρα: 95,00€ μηνιαίως ή 47,50€ ως 2η γλώσσα

Λέει μια αργεντίνικη παρoιμία:
Τα ισπανικά είναι η γλώσσα των ανθρώπων
Τα ιταλικά είναι η γλώσσα των αγγέλων

ΤΟΥΡΚΙΚΑ- Τμήματα Αρχαρίων Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2022
Τα τμήματα με την ένδειξη online είναι αποκλειστικά και μόνο online.
Στα υπόλοιπα τμήματα η εκπαίδευση είναι μικτή (blended learningσυνδυασμός δια ζώσης και online).
Τμήματα

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

10 - 1
Online

Ενάρξεις

08/10/22

6–9
Δια ζώσης
6.30 – 9.30
Online
Επίπεδο: Α1

13/10/22
10/10/22
Διάρκεια: 8 μήνες

Επιλέξτε ένα από τα παραπάνω 3ωρα

Δίδακτρα: 95,00€ μηνιαίως ή 47,50€ ως 2η γλώσσα

Υπάρχει ένα λιοντάρι σε κάθε καρδιά

ΑΡΑΒΙΚΑ - Τμήματα Αρχαρίων Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2022
Τα τμήματα με την ένδειξη online είναι αποκλειστικά και μόνο online.
Στα υπόλοιπα τμήματα η εκπαίδευση είναι μικτή (blended learningσυνδυασμός δια ζώσης και online).

Τμήματα

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

6–9
Δια ζώσης
6–9
Δια ζώσης
6-9
Online

Ενάρξεις

05/10/22
27/10/22
06/10/22

Επίπεδο: Α1 Διάρκεια: 9 μήνες

Επιλέξτε ένα από τα παραπάνω 3ωρα

Δίδακτρα: 95,00€ μηνιαίως ή 47,50€ ως 2η γλώσσα

Το μυαλό είναι για να βλέπει, η καρδιά για να ακούει

ΙΣΠΑΝΙΚΑ-Τμήματα Αρχαρίων Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2022
Τα τμήματα με την ένδειξη online είναι αποκλειστικά και μόνο online.
Στα υπόλοιπα τμήματα η εκπαίδευση είναι μικτή (blended learningσυνδυασμός δια ζώσης και online).
Τμήματα

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

3–6
Online
5.30 – 8.30
Δια ζώσης
6–9
Online

Ενάρξεις

08/10/22
26/09/22

12/10/22
Επίπεδο: Α1,A2

Διάρκεια: 9 μήνες

Επιλέξτε ένα από τα παραπάνω 3ωρα

Δίδακτρα: 95,00€ μηνιαίως ή 47,50€ ως 2η γλώσσα

Ο αυτοκράτορας Κάρολος E’ των Αψβούργων,
παρότι γεννήθηκε στο Βέλγιο (Γάνδη), μιλούσε όλες τις γλώσσες των
υπηκόων του, έξι ή επτά. Χρησιμοποιούσε, όμως, μόνο τα ισπανικά για
την επικοινωνία του με το Θεό και στις ιδιαίτερες στιγμές του με τις
γυναίκες...

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ

***

Για τη σύσταση του τμήματος απαιτούνται 5 άτομα

***
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
***
Οι βεβαιώσεις σπουδών θα χορηγούνται στους μαθητές της Σχολής
εφόσον έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα ανελλιπώς και έχουν λάβει
μέρος στις εσωτερικές εξετάσεις των τμημάτων.
***
H καταβολή των διδάκτρων γίνεται ανά μήνα. Ο μήνας
προκαταβάλλεται και το σύνολο των μηνών είναι 8 ή 9 (αναλόγως
επιπέδου).
*** Δίδακτρα δεν επιστρέφονται αλλά μπορούν να καλυφθούν εάν
ο σπουδαστής επανέλθει στο διάστημα ενός έτους ή από φίλο ή συγγενή
του που αποφασίσει να εγγραφεί στην ίδια ή διαφορετική γλώσσα.
***
Με άμεση εξόφληση ο σπουδαστής έχει 20% έκπτωση.
*** Έκπτωση 20% στους ανέργους με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας
κατά τη μηνιαία καταβολή των διδάκτρων.
***
Εάν ο σπουδαστής φέρει κάποιον φίλο ή συγγενή του έχουν και οι
δύο 20% έκπτωση στα μηνιαία δίδακτρα.
*** Σε περίπτωση παρακολούθησης δύο γλωσσών στη δεύτερη υπάρχει
έκπτωση 50%.
*** Όλες οι εκπτώσεις γίνονται επί της αρχικής τιμής των μηνιαίων
διδάκτρων.
*** Ημέρες επίσημων αργιών που δεν αναπληρώνονται είναι:
η

η

η

28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου, Καθαρά Δευτέρα, 1 Μαΐου και του
Αγίου Πνεύματος. Επίσης τα Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά το Κέντρο
κλείνει για 2 εβδομάδες εκ των οποίων η μία αναπληρώνεται κανονικά
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Το Πάσχα το Κέντρο κλείνει μόνο
για μία εβδομάδα, από Μεγάλη Τετάρτη μέχρι και Τρίτη του Πάσχα.
***
Σε περίπτωση διακοπής της παρακολούθησης των μαθημάτων,
ο σπουδαστής οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τη Γραμματεία
τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα. Διαφορετικά, θεωρείται αυτονόητη η
συνέχιση της παρακολούθησης με τους παραπάνω όρους.
***
Το Κέντρο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους διατηρεί το
δικαίωμα σύμπτυξης ολιγομελών τμημάτων (κάτω των πέντε ατόμων) του
ίδιου επιπέδου ή μείωσης ωρών εφόσον η διδακτέα ύλη ολοκληρώνεται
χωρίς προβλήματα.
Η Διεύθυνση Σπουδών

Social...με τις ξένες γλώσσες!
Επισκεφθείτε τα social για να μάθετε περισσότερα
για μας και… από μας!

www.facebook.com/PerugiaZogopoulou
Εγγραφείτε στο κανάλι μας και παρακολουθείστε δωρεάν μαθήματα!

δωρεάν μαθήματα!

www.youtube.com/Perugia-TinaZogopoulou

«Αν μιλήσεις σε κάποιον σε γλώσσα που
καταλαβαίνει, μιλάς στο μυαλό του. Αν μιλήσεις
στη γλώσσα του, μιλάς στην καρδιά του.»
Νέλσον Μαντέλα

“Αν μιλήσεις σε κάποιον σε γλώσσα που καταλαβαίνει, μιλάς
στο μυαλό του. Αν μιλήσεις στη γλώσσα του, μιλάς στην
καρδιά του.“

“Αν μιλήσεις σε κάποιον σε γλώσσα που καταλαβαίνει, μιλάς

στο μυαλό τα ου. Αν
μιλήσεις στη γλώσσα του,
μιλάς στην καρδιά του.“
Μαντέλα
Κέντρο Ξένων Γλωσσών Perugia
Σόλωνος 116 & Λόντου 8
10681 Αθήνα
Tel. +30 210 3816559 - 3803193
e-mail: info@perugia.edu.gr
www.perugia.edu.gr

