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Όροι και προϋποθέσεις 

 

 

 

 
- Τα μαθήματα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως (Online). ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  
- Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα - 5 άτομα. 
- Απουσίες από το μάθημα δεν αναπληρώνονται.  
- Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται αν δεν συμπληρωθεί το τμήμα 5 ατόμων, όπως και για τα μαθήματα που δεν 

παραδόθηκαν και δεν αναπληρώθηκαν.  
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 τρίμηνα ανά ακαδημαϊκό έτος από 12 μαθήματα έκαστο.  
 

- Χειμερινό Τρίμηνο: 10/10/2022 – 30/12/2022 
- Θερινό Τρίμηνο: 9/01/2023 – 9/4/2023. Αναπληρώσεις από 10/4/2023.  

ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 

Στο πρόγραμμα του Λαϊκού Πανεπιστημίου τηρούνται οι επίσημες αργίες του έτους. 

 

 



 

Εγγραφές 

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται: 

- Με ηλεκτρονική αίτηση από 01.10.2022 

 Συμβουλευτείτε το πρόγραμμα για να συμπληρώσετε σωστά τον Κωδικό και το όνομα του τμήματος που θέλετε να 

παρακολουθήσετε. 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα, απευθύνεστε στον υπεύθυνο του σχετικού κύκλου μαθημάτων. Τα 

τηλέφωνα αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

 

Πληρωμή 

 

- Η εγγραφή είναι δωρεάν 

- Οι πληρωμές γίνονται: 

- Μέσω τραπέζης (Καταθέτετε την συνδρομή στο λογαριασμό Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN: GR9701718690006869132934264. Στα 

σχόλια κατάθεσης να αναφέρετε τον κωδικό του τμήματος που θέλετε να παρακολουθήσετε και το όνομά σας,π.χ. ΕΝ1 

Παπαδοπούλου Κ. ). 

- Ο συμμετέχων επιβαρύνεται με το κόστος του εμβάσματος 

 
- Η εγγραφή ισχύει με την κατάθεση της συνδρομής στην τράπεζα. 

 



 

Γλώσσες για παιδιά  

Γερμανικά Online - πρόγραμμα του 2022– 2023 

ΜΑΘΗΜΑ Σύντομη περιγραφή των μαθημάτων Υπεύθυνη: Τηλέφωνο  Ημέρα  Συμμετοχή 
DFK3 Online 
Γερμανικά για 
παιδιά Γ'& Δ' 
Δημοτικού  

Απευθύνεται στους μαθητές που παρακολούθησαν το 
περσινό τμήμα DFK3. Με τη βοήθεια του περσινού 
εγχειριδίου «LuftballonsKidsA», αφού γίνει μία σύντομη 
επανάληψη, θα ξεκινήσουμε από την ενότητα 10 του 
βιβλίου. Τα παιδιά με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο 
μαθαίνουν Γερμανικά και εξασκούνται τόσο σε προφορικό 
και όσο και σε γραπτό επίπεδο στη γερμανική γλώσσα. Η 
διδασκαλία πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός 
πλούσιου, ενδιαφέροντος, και διαδραστικού βιβλίου με 
μικρές εύληπτες και απλές ασκήσεις, ώστε αργά και 
ευχάριστα να εξοικειωθούν με τη γραμματική και το 
λεξιλόγιο της γερμανικής Γλώσσας.  [Εγχειρίδιο: 
LuftballonsKidsA (Kursbuch, Arbeitsbuch, Wörterheft)]* 

* To συγκεκριμένο βιβλίο χρησιμοποιείται ως εγχειρίδιο και 
στα δημόσια δημοτικά σχολεία κατά την Ε’ Τάξη του 
Δημοτικού. Επομένως, το τμήμα αποτελεί μία καλή 
προετοιμασία για τα Γερμανικά στο Δημοτικό. 

Πανούση 
Στέλλα 

  

6955232614 Τετάρτη  

19:30-
20:30 

60€/τρίμηνο 

 

 



 

ΓΛΩΣΣΕΣ για ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

Αγγλικά - Online- πρόγραμμα του 2022– 2023 

ΜΑΘΗΜΑ Σύντομη περιγραφή των μαθημάτων Υπεύθυνος/η Τηλέφωνο  Ημέρα  Συμμετοχή 
ΕΝ1 - Online 
Αγγλικά για  
αρχάριους  
(πρωινό τμήμα) 

Τμήμα ενηλίκων αρχάριων με μερική γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας. Διδάσκονται όλες οι δεξιότητες της 
ξένης γλώσσας μέσα από την ακουστικό, ανάγνωση, 
μετάφραση, ασκήσεις και τεστ. Στο τέλος του 
προγράμματος των αρχαρίων ο μαθητής φτάνει στο 
επίπεδο Α1. Η ύλη προχωράει σύμφωνα με τις 
ανάγκες του τμήματος. 

Μαρία 
Σεραφείμ 
 

6946131582 Τετάρτη 
9.30 – 
11.00 

80€/τρίμηνο 

ΕΝ1- Online 
Αγγλικά για  
αρχάριους 
(απογευματινό 
τμήμα) 

Το μάθημα απευθύνεται σε αρχάριους και μερική 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ξεκινήστε να γράφετε, 
να διαβάζετε, να μιλάτε αγγλικά. 

Ρόμπερτ 
Κονταξόπουλος 

 

6980402295 Τρίτη,  
18.00-
19.30  

80€/τρίμηνο 

EN2- Online 
Αγγλικά για  
αρχάριους με 
βασικές γνώσεις  

Το τμήμα απευθύνεται σε άτομα που έχουν ήδη 
ξεκινήσει τα αγγλικά και επιθυμούν να τα 
εμπλουτίσουν με όλους τους βασικούς χρόνους και 
έμφαση στον προφορικό λόγο.  

Μαρία 
Σεραφείμ 
 

6946131582 Τετάρτη 
19.30-
21.00  
 

80€/τρίμηνο 

EN3- Online 
Αγγλικά 
Intermediate 
 

Το τμήμα απευθύνεται σε άτομα που έχουν βασικές 
γνώσεις της αγγλικής γλώσσας και επιθυμούν να 
εμπλουτίσουν την σύνταξη και το λεξιλόγιο, με 
έμφαση στον προφορικό λόγο και εισαγωγή στα 
πολιτιστικά στοιχεία αγγλόφωνων χωρών. 

Ρόμπερτ 
Κονταξόπουλος 
 
 

6980402295 Τετάρτη 
18.00-
19.30 
 

80€/τρίμηνο 



EN4 - Online 
Αγγλικά 
Advanced 

Το τμήμα απευθύνεται σε άτομα που έχουν 
παρακολουθήσει την προηγούμενη χρόνια ή έχουν τις 
αντίστοιχες γνώσεις και επιθυμούν να συνεχίσουν.  

Ρόμπερτ 
Κονταξόπουλος 
 

6980402295 Τετάρτη 
19.30-
21.00  
 

80€/τρίμηνο 

EN5 - Online 
Αγγλικά 
κύκλος 
συζητήσεων  

Το τμήμα απευθύνεται σε άτομα που έχουν βασικές 
γνώσεις της αγγλικής γλώσσας. Χρησιμοποιούμε 
κείμενα από το διαδίκτυο, εφημερίδες και λογοτεχνία, 
με έμφαση στην άρθρωση και δόμηση του λόγου, σε 
ένα ευχάριστο περιβάλλον. 

Ρόμπερτ 
Κονταξόπουλος 
 

6980402295 Τρίτη,  
19.30 - 
21.00 

80€/τρίμηνο 

 

Γερμανικά Online- πρόγραμμα του 2022– 2023 

ΜΑΘΗΜΑ Σύντομη περιγραφή μαθημάτων Υπεύθυνη Τηλέφωνο Ημέρα Συμμετοχή 
 
DF1- Online 
Γερμανικά για 
αρχάριους 
 

Το τμήμα απευθύνεται σε αρχάριους μαθητές, χωρίς 
γνώσεις γερμανικών. Σε αυτό τον κύκλο μαθημάτων οι 
συμμετέχοντες αποκτούν μια πρώτη επαφή με τη 
γερμανική γλώσσα και την κουλτούρα. 
 

 
Αλεξάνδρου 

Ερμιόνη 

 
6940776502 

 
Τετάρτη  
18:25-
19:55 

 
80€/τρίμηνο 

DF2- Online 
Γερμανικά για 
αρχάριους με 
βασικές 
γνώσεις 
 

Το τμήμα απευθύνεται σε μαθητές με βασικές γνώσεις 
στα γερμανικά (Α1) που θέλουν να εμπλουτίσουν τις 
γνώσεις τους. 

 
Αλεξάνδρου 

Ερμιόνη 

 
6940776502 

 
Τετάρτη  
16:50-
18:20  

 
80€/τρίμηνο 

 

 

 



Γαλλικά Online - πρόγραμμα του 2022– 2023 

ΜΑΘΗΜΑ Σύντομη περιγραφή των μαθημάτων Υπεύθυνος/η Τηλέφωνο  Ημέρα  Συμμετοχή 
FR1 Online 
Γαλλικά για 
αρχάριους Α1 

Το μάθημα απευθύνεται σε αρχάριους με όρεξη και 
αγάπη για τα γαλλικά και την γαλλική κουλτούρα.  

Ιωάννα 
Γαβριήλογλου 6944728947 

Τετάρτη  
19:30 – 
21:00 

80€/τρίμηνο 

FR2 Online 
Γαλλικά  για 
αρχάριους με 
βασικές γνώσεις 
Α1-Α2 

Το μάθημα απευθύνεται σε όσους έχουν μια μικρή 
επαφή με τα γαλλικά 

Ιωάννα 
Γαβριήλογλου 6944728947 

Τρίτη  
20:00 – 
21:30 

80€/τρίμηνο 

FR3 Online 
Γαλλικά για ημι-
αρχάριους με 
βασικές γνώσεις 
Α2-Β1 

Αυτό το μάθημα είναι κατάλληλο για όσους θέλουν ν’ 
αποκτήσουν βασικές γνώσεις γαλλικών για να 
συνεννοούνται εύκολα με γαλλόφωνους.  

Ιωάννα 
Γαβριήλογλου 

6944728947 
Δευτέρα 
17:00 - 
18:30 

80€/τρίμηνο 

FR4 Online 
Γαλλικά για 
προχωρημένους 
Β1  

Για όσους θέλουν να εμπεδώσουν τις βασικές τους 
γνώσεις μέσα από κείμενα, προφορικό λόγο και 
γραμματική, προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.  

Ιωάννα 
Γαβριήλογλου 

6944728947 
Τετάρτη 
18:00 – 
19:30 

80€/τρίμηνο 

FR5 Online 
Γαλλικά για 
προχωρημένους 
Β1-Β2  
 

Για όσους θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και 
να προχωρήσουν σε μεγαλύτερη αυτονομία τόσο στον 
προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο.  

Ιωάννα 
Γαβριήλογλου 

6944728947 
Δευτέρα 
19:00 – 
20:30 

80€/τρίμηνο 

FR6 Online 
Γαλλικά για 
συζήτηση Β2 
 

Για μεγαλύτερη αυτονομία στη χρήση της γαλλικής 
γλώσσας καθώς και επαφή με τη γαλλική κουλτούρα 
και λογοτεχνία, μέσα από οπτικοακουστικό υλικό. 

Ιωάννα 
Γαβριήλογλου 

6944728947 
Πέμπτη 
18:00 – 
19:30 

80€/τρίμηνο 

 



ΙΣΠΑΝΙΚΑ Online- πρόγραμμα του 2022– 2023 

ΜΑΘΗΜΑ Σύντομη περιγραφή των μαθημάτων Υπεύθυνος/η Τηλέφωνο  Ημέρα  Συμμετοχή 
SP1  Online  
Ισπανικά για 
αρχάριους  Α1 
 

Στον κύκλο μαθημάτων της ισπανικής γλώσσας έχετε 
τη ευκαιρία να αποκτήσετε μια πρώτη επαφή με την 
ισπανική γλώσσα και κουλτούρα   

Luisa Marisol 
Fuentes 
Bustamante 

6942469772 Πέμπτη 
17:55- 
19:25 

80€/τρίμηνο 

SP2 Online 
Ισπανικά για 
αρχάριους με 
βασικές γνώσεις 
Α1+        

Το τμήμα απευθύνεται σε άτομα τα οποία έχουν 
παρακολουθήσει το τμήμα της προηγούμενης 
χρονιάς. 

Luisa Marisol 
Fuentes 
Bustamante 

6942469772  Τρίτη 
17:55- 
19:25 

80€/τρίμηνο 

SP3 Online 
Ισπανικά  με 
βασικές γνώσεις Α2  

Το τμήμα απευθύνεται σε άτομα τα οποία έχουν 
παρακολουθήσει το τμήμα της προηγούμενης 
χρονιάς. 

Luisa Marisol 
Fuentes 
Bustamante 

6942469772 Τετάρτη 
17:25-
19:25 

80€/τρίμηνο 

SP4 Online 
Ισπανικά  με 
βασικές γνώσεις 
Α2+  

Το τμήμα απευθύνεται σε άτομα τα οποία έχουν 
παρακολουθήσει το τμήμα της προηγούμενης 
χρονιάς. 

Luisa Marisol 
Fuentes 
Bustamante 

6942469772 Πέμπτη1
9.30 -
21.00 

80€/τρίμηνο 

SP5 Online 
Ισπανικά μέτριας 
επίδοσης  Β1  
 

Το τμήμα απευθύνεται σε μαθητές που επιθυμούν να 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να εμβαθύνουν 
στην ισπανική κουλτούρα 

Luisa Marisol 
Fuentes 
Bustamante 

6942469772 Δευτέρα 
19.30 -
21.00 

80€/τρίμηνο 

SP6 Online 
Ισπανικά   Β1+   

Το τμήμα απευθύνεται σε άτομα τα οποία έχουν 
παρακολουθήσει το τμήμα της προηγούμενης 
χρονιάς. 

Luisa Marisol 
Fuentes 
Bustamante 

6942469772 Τετάρτη
19.30 - 
21.00 

80€/τρίμηνο 

SP7 Online 
Ισπανικά Β2  
 

Το τμήμα απευθύνεται σε μαθητές που επιθυμούν να 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να εμβαθύνουν 
στην ισπανική κουλτούρα. 

Luisa Marisol 
Fuentes 
Bustamante 

6942469772 
 

Δευτέρα 
17:55 – 
19:25 

80€/τρίμηνο 



 
SP8 Online 
Ισπανικά κύκλος 
συζητήσεων 
 

 
Σκοπός των μαθημάτων είναι οι μαθητές να μάθουν 
να συνεννοούνται σωστά στα ισπανικά. 

 
Luisa Marisol 
Fuentes 
Bustamante 

 
6942469772 

 
Τρίτη 
19.30 - 
21.00 

80€/τρίμηνο 

 

ΙΤΑΛΙΚΑ Online- πρόγραμμα του 2022– 2023 

ΜΑΘΗΜΑ Σύντομη περιγραφή των μαθημάτων Υπεύθυνος/η Τηλέφωνο  Ημέρα  Συμμετοχή 
ΙΤ1 Online 

Ιταλικά για 
αρχάριους Α1 

Το τμήμα απευθύνεται σε αρχάριους, χωρίς γνώσεις 
ιταλικών. Σε αυτόν το κύκλο μαθημάτων 
οισυμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να 
αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με την ιταλική 
γλώσσα και κουλτούρα. 

Ελπίδα 
Μπότζα 

6948524140 Τετάρτη 
16.45 - 
18.15 
 

80€/τρίμηνο 

ΙΤ2  Online  Ιταλικά 
για αρχάριους Α2 

Έχουμε ήδη βασικές γνώσεις της ιταλικής γλώσσας 
και στο επίπεδο αυτό τις εμπλουτίζουμε. 

Ανδριάνα 
Τζιρατούδη 

6974734060 Δευτέρα 
19:00-
20:30 

80€/τρίμηνο 

ΙΤ3  Online Ιταλικά 
για προχωρημένους 
Β1+ 

Σε αυτό το επίπεδο θα αποκτήσουμε καλή γνώση 
της γραμματικής, θα γίνουμε πιο αυθόρμητοι στο 
λόγο και έτοιμοι να χειριστούμε μια πιθανή 
συνομιλία με ένα φυσικό ομιλητή της ιταλικής 
γλώσσας. 

Ανδριάνα 
Τζιρατούδη 

6974734060 Τετάρτη 
17:00-
18:30 

 

80€/τρίμηνο 

ΙΤ4  Online Ιταλικά 
για προχωρημένους-
Κύκλος συζητήσεων 
Β2 

Τουρισμός, Ιταλική κουζίνα, Τέχνη, Μόδα, είναι 
μόνο λίγα από τα θέματα που θα αναλύσουμε. Το 
μόνο που χρειάζεστε είναι διάθεση για μια όμορφη 
συζήτηση στα ιταλικά! 

Ανδριάνα 
Τζιρατούδη 

6974734060 Τετάρτη 
19:00-
20:30 

 

80€/τρίμηνο 

 



Ρωσικά - Online πρόγραμμα του 2022– 2023 

ΜΑΘΗΜΑ Σύντομη περιγραφή των μαθημάτων Υπεύθυνη: Τηλέφωνο  Ημέρα  Συμμετοχή 
RU1 Online 
Ρωσικά  για 
αρχάριους  
 

Σε αυτό τον κύκλο μαθημάτων της ρωσικής γλώσσας 
δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να 
ξεκινήσουν από τα βασικά και να καταλήξουν να είναι 
σε θέση να κάνουν τους πρώτους διαλόγους στα 
ρωσικά.  

Έλλη 
Θεοδωρίδου 
 

6981020485 Παρασκευή 
18.30 -
20.00 

80€/τρίμηνο 

 


