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SUMMER INTENSIVE COURSES
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ-ENTATIKA ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2017
Αγαπεηνί γνλείο,
Βξίζθνκαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο ελεκεξώζω όηη έρνπκε ήδε πξνγξακκαηίζεη ηε
δηεμαγωγή καλοκαιπινών ενηαηικών μαθημάηων με ζκοπό να παπακολοςθήζοςν οι

ζποςδαζηέρ μαρ ένα επίπεδο γλώζζαρ και να πποασθούν ζηην επόμενη ηάξη από ηο
επηέμβπιο. Η δηάξθεηα ηωλ θαινθαηξηλώλ καζεκάηωλ έρεη νξηζηεί από 12/6 – 28/7 θαη 4/9 –
8/9 2017.
Θεωξώ όηη ν Ινύληνο θαη ν Ινύιηνο είναι μια ιδανική πεπίοδορ γηα όζνπο επηζπκνύλ λα
θάλνπλ έλα εληαηηθό πξόγξακκα θνίηεζεο, γηα έλα επίπεδν γιώζζαο, αθνύ νη καζεηέο είλαη
απαιιαγκέλνη από ην θαζεκεξηλό άγρνο θαη ηελ θνύξαζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπο.
Τα καζήκαηα ζα δηεμάγνληαη θάζε Τξίηε – Τεηάξηε – Πέκπηε, απνγεπκαηηλέο ώξεο θαη ζα
δίλεηαη ε επθαηξία θαη ζηνπο γνλείο θαη ζηνπο ζπνπδαζηέο καο λα έρνπλ ειεύζεξν ρξόλν από
Παξαζθεπή κέρξη θαη Γεπηέξα γηα mini δηαθνπέο ή μεθνύξαζε ζηελ πόιε.
Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ελόο ηέηνηνπ ηκήκαηνο, ν ζπνπδαζηήο πξέπεη βέβαηα λα πιεξεί δύν
ζεκαληηθέο πξνϋπνζέζεηο: α) Να έρεη πνιύ γεξέο βάζεηο, λα έρεη παξαθνινπζήζεη κε επηηπρία ην
ρεηκεξηλό πξόγξακκα ηωλ Αγγιηθώλ ηνπ θαη β) Να έρεη όξεμε θαη δηάζεζε.
Γη’ απηό απαηηείηαη από ηνπο γνλείο λα έρνπλ κία Πποζωπική ςνάνηηζη καδί κνπ πξηλ ηελ
εγγξαθή ηνπο ζην θαινθαηξηλό ηκήκα πνπ επηζπκνύλ.
Θα πξέπεη λα γίλεη από όινπο ζαθέο όηη, κε βάζε ην Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηνπ Κέληξνπ καο, νη
ζπνπδαζηέο καο ζα πξέπεη ζηε Β’ Γςμναζίος λα δίλνπλ εμεηάζεηο γηα ην Πηπρίν Lower θαη ζηελ Α’
Λςκείος λα έρνπλ νινθιεξώζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο θαηαθηώληαο ην Proficiency, ώζηε λα είλαη θαηόπηλ
απξόζθνπηνη ζηηο Παλειιαδηθέο ηνπο Δμεηάζεηο.
Πξνζωπηθά δελ ζέιω λα έρω αηώληνπο ζπνπδαζηέο Αγγιηθώλ, πνπ ζα βαζαλίδνληαη νη ίδηνη θαη
ζα πιεξώλνπλ ζπλέρεηα νη γνλείο ηνπο γηα πνιιά ρξόληα ηα Αγγιηθά ηωλ παηδηώλ ηνπο.
Γελ ζα πξέπεη επίζεο λα μερλάκε όηη όζν πην λένο ζηελ ειηθία είλαη ν ζπνπδαζηήο, ηόζν πην
εύθνια απνξξνθά θαη αθνκνηώλεη ηελ ύιε πνπ δηδάζθεηαη.
Πηζηεύνληαο αθξάδαληα όηη ε πνηόηεηα ζπνπδώλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πλεπκαηηθέο
θαηαθηήζεηο, ζαο επραξηζηώ πνιύ εθ ηωλ πξνηέξωλ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.
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