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Real Education welcomes you to the birth 
place of Democracy and Civilization.

Choose among seven different languages and 
practice them travelling around those sites you 
have always wanted to visit.
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Επειδή ο Όμιλος Real Education έχει σχολεία σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, ο 
σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να μείνει 1 εβδομάδα σε όποια πόλη επιθυμεί πχ. 
Αθήνα και να παρακολουθήσει μαθήματα και 1 εβδομάδα πχ. στην Κρήτη για την συνέ-
χιση των μαθημάτων του. 

Όλοι οι σπουδαστές κατά την άφιξή τους στην Ελλάδα θα παραλάβουν:

  (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, κλπ.)

• Σάββατο – Κυριακή: ξενάγηση – ελεύθερος χρόνος

Μετά το πέρας του προγράμματος όλοι οι μαθητές θα εξεταστούν για πιστοποίηση από το 
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και οι μαθητές θα παίρνουν επίσημη πιστοποίηση γνώσεων Αγγλι-
κών (επίπεδο Α2, Β1, Β2) από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ή εάν επιθυμούν θα δώσουν για 
το IELTS, Language Cert, TOEIC. 

• Το εκπαιδευτικό υλικό τους
• 1 καπέλο Real
• Γραφική ύλη

• 1 σακίδιο πλάτης Real
• 1 μπλουζάκι Real

FLEXIBILITY

Η τιμή περιλαμβάνει:
 Μαθήματα ξενόγλωσσης εκμάθησης 

(Δευτέρα – Παρασκευή)
 Μεταφορικά ξεναγήσεων
 Ξενοδοχείο με ιδιωτικό μπάνιο
 Τοπικά – ελληνικά γεύματα 
 Πρωινό και βραδινό (καθημερινά)
 Είσοδοι σε αξιοθέατα 
 Εξειδικευμένες ξεναγήσεις
 Συνεχής υποστήριξη
 Ξεναγήσεις σε αξιοθέατα με 

ξεναγούς
 Καθημερινές δραστηριότητες
 Full time αρχηγός προγράμματος

Συνολική τιμή:
12 ημέρες: €1,650.00
18 ημέρες: €2,290.00
24 ημέρες: €2,875.00

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο Όμιλος Real Education είναι ο μεγαλύτερος όμιλος εκμάθησης ξένων γλωσσών στην Ελλάδα 
με 20 ιδιόκτητα σχολεία ξένων γλωσσών στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Βρισκόμαστε 
στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Γιάννενα, Λάρισα, Κρήτη, κλπ.

Διδάσκουμε ξένες γλώσσες και πληροφορική σε μαθητές, φοιτητές και ενήλικες. 

Συνεργασίες:
Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, όπως University of Cambridge, 
University of Oxford, University of Michigan, IELTS, Toefl, Language CERT. 

Κάθε χρόνο φοιτούν στα κέντρα μας περίπου 10,000 σπουδαστές με ποσοστό επιτυχίας στις 
εξετάσεις τους άνω του 98%. 

Όλα τα προγράμματα σε διάρκεια είναι:

• 12 ημέρες 
• 18 ημέρες  (έχετε την δυνατότητα παραμονής σε 2 summer schools)

• 24 ημέρες  (έχετε την δυνατότητα παραμονής σε 2 summer schools) 

Η τιμή εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια του κάθε summer school και την πόλη/ή 
πόλεις που θα επιλέξει ο σπουδαστής. 

Ο κάθε σπουδαστές επιλέγει το δικό του πρόγραμμα. 
Το κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Placement assessment την πρώτη ημέρα του προγράμματος, έτσι ώστε να τοποθε-
τηθεί ο μαθητής στο σωστό επίπεδο, βάσει CEFR

• 3,5 ώρες μάθημα με δύο δεκάλεπτα διαλείμματα (Δευτέρα – Παρασκευή)
• 1,5 Active English session, social club (Δευτέρα – Παρασκευή)

Ένα τυπικό καθημερινό πρόγραμμα (Δευτέρας – Παρασκευής) είναι:

• 07:30-09:00 πρωινό 

• 09:00-12:30 μάθημα με δύο δεκάλεπτα διαλείμματα 

• 12:30-14:00 Active English session (social club)

• 14:00-14:30 διάλειμμα 

• 14:30-20:00 ξενάγηση – δραστηριότητες 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η φιλοξενία  παιδιών,  φοιτητών,  ενήλικων  στην  Ελλάδα σε  διαφορά  
μέρη  οπού  υπάρχουν  REAL  EDUCATION  SCHOOLS  με  σκοπό

• Να  σπουδάσουν  μια  ξένη  γλώσσα  της  επιλογής  τους ανάμεσα σε: 
αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά, ρωσικά και ελληνικά
• Να  γνωρισουν τον  Ελληνικο πολιτισμο
• Να κανουν διακοπες γνωριζοντας πολύ ομορφα μερη της Ελλαδας

ΣΤΟΧΟΣ
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Οι παροχές – κλειδί μας:
❶ Εξασφαλισμένες χαμηλότερες τιμές 
❷ Πλήρως εκπαιδευτικό, με πιστοποίηση παρακολούθησης μαθημάτων
❸ Δυνατότητα σε κάθε μαθητή να δώσει εξετάσεις και να πάρει πτυχίο διεθνούς φήμης 

πανεπιστημίων
❹ Αφοσιωμένοι στην ασφάλειά σας
❺ Παρέχουμε full-time αρχηγό προγράμματος που βρίσκεται συνέχεια μαζί σας

2 Nikis Str. Syntagma
Athens, Greece greece@realedu.gr+30 210 3242281-6
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