
Summer Courses 2021

Μαρούσι, Παρασκευή 28 Μαΐου 2021

Θερινά Τμήματα 2021

Αγαπητοί μαθητές και γονείς,

τα θερινά τμήματα 2021 θα ξεκινήσουν την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021. Θα διαρκέσουν 6,5 εβδομάδες 
στις ακόλουθες ημερομηνίες:

α) Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 – Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 (4,5 εβδομάδες)
(για τους μαθητές Δημοτικού θα υπάρξει ιδιαίτερο ωράριο τις δύο πρώτες εβδομάδες λόγω της παράτασης 
του σχολικού έτους)

                                                                        +                                                                         

β) Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021 – Τρίτη 07 Σεπτεμβρίου 2021 (2 εβδομάδες)

(α) + (β) = Σύνολο 6,5 εβδομάδες

                                                      
Έχετε τη δυνατότητα:
- είτε να εγγραφείτε στα κανονικά μας τμήματα και να παρακολουθήσετε
   με Φυσική Παρουσία                                                                                                         

- είτε να εγγραφείτε στα αμιγώς ψηφιακά μας τμήματα και να παρακολουθήσετε
   με Διαδικτυακή Παρουσία

                                                    Το ωράριο είναι το ακόλουθο:
(Το ωράριο ισχύει εξίσου για Φυσική και για Διαδικτυακή παρουσία)

Τμήματα Ώρες

C1 – C2                     10:20 – 12:55

B1 - B2 13:10 – 15:25

A1 - A2 15:40 – 18:10

Beginners (A’ κανονική)
Elementary ( B’ κανονική)

                                       

17:40 – 19:25

Τμήμα Ώρες

Juniorix 18:00 – 19:30
(μόνο με φυσική παρουσία)
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Γιατί να επιλέξετε θερινά τμήματα:

✔ προσφέρουν καθημερινή τριβή με τη γλώσσα
✔ οι μαθητές έχουν μόνο τα Αγγλικά χωρίς άλλες σχολικές υποχρεώσεις οπότε αποδίδουν 

εξαιρετικά
✔ καλύπτεται η ύλη μιας ολόκληρης χρονιάς σε 6,5 εβδομάδες
✔ είναι -20%  οικονομικότερα από τα αντίστοιχα χειμερινά τμήματα
✔ προσφέρουν όλα αυτά τα πλεονεκτήματα χωρίς να χάνονται οι καλοκαιρινές διακοπές

                          
Ποιοι μπορούν να κάνουν θερινό:

✔ όσοι μαθητές έχουν υψηλές επιδόσεις στο χειμερινό τμήμα
✔ όσοι μαθητές το επιθυμούν οι ίδιοι να αξιοποιήσουν αυτό το διάστημα. Τα θερινά πρέπει να 

τα επιλέγουν οι ίδιοι οι μαθητές χωρίς πίεση.

Πληροφορίες – Εγγραφές καθημερινά 4:00’ – 9:00’

Καλέστε στο 210 61 23 474

Επιλέξτε: 

Φυσική Παρουσία    ή Διαδικτυκά 
και ξεκινάμε!
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