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Σχολή μας ,

με γνώμονα

τη συνέπεια , την οργάνωση, την

αφοσίωση , την πολυετή εμπειρία και τη χρήση πρωτοποριακών

διδακτικών

μεθόδων έχει εξειδικευτεί στην εκμάθηση ξένων γλωσσών καθώς και στην
πιστοποίηση

γνώσεων των σπουδαστών όλων των ηλικιών σε όλες τις ξένες

γλώσσες και σε όλα τα επίπεδα.
Η παρουσία μας εδώ και 20 χρόνια στον τομέα των Ξένων Γλωσσών και
της Πληροφορικής αντιπροσωπεύει τον επιτυχημένο τρόπο με τον οποίο
οργανώνουμε μαθησιακές εμπειρίες στον χώρο μας. Οι εμπειρίες αυτές
καλλιεργούνται μέσα σε πνεύμα ενθάρρυνσης, εμπιστοσύνης, αποδοχής και
αγάπης.

Με
αφορμή τα 22 ΧΡΟΝΙΑ λειτουργίας μας ως
φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών, δεδομένου
των δύσκολων
οικονομικών
καταστάσεων
που
βιώνουμε και ως ένδειξη
συμπαράστασης στους πολίτες του δήμου μας, αποφασίσαμε να
προσφέρουμε στον Σύλλογό σας την παρακάτω προσφορά.
Σκοπός μας είναι να ανταποδώσουμε στους συμπολίτες μας την
εμπιστοσύνη και την αφοσίωση που μας έχουν επιδείξει τα χρόνια της
λειτουργίας μας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία είμαστε στη
διάθεσή σας.
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ
για τα μέλη του Συλλόγου ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ
καθώς και για τα μέλη των οικογενειών τους.
ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
Αγγλικό Νηπιαγωγείο (3-6 ετών) ΔΩΡΕΑΝ (μόνο
εγγραφή).
JUNIOR A / JUNIOR B: 25 ευρώ/μήνα + 50%
έκπτωση στη 2η Ξένη Γλώσσα.
Α / Β / C senior: 50 ευρώ/ μήνα + 50% έκπτωση
στη 2η Ξένη Γλώσσα.
Pre-lower: 60 ευρώ/μήνα + 50% έκπτωση στη 2η
Ξένη Γλώσσα.
Πτυχίο Β2 (Lower) : 65 ευρώ/ μήνα + 50%
έκπτωση στη 2η Ξένη Γλώσσα.
Πτυχίο C1/C2 (Proficiency): 75 ευρώ/ μήνα + 50%
έκπτωση στη 2η Ξένη Γλώσσα.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:
Eπίπεδα Αρχαρίων – Πτυχίο Β2 (Lower):
65 ευρώ/μήνα + ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα ECDL.
Eπίπεδα C1/C2 (Proficiency):
75 ευρώ/ μήνα + ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα ECDL.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 15% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Η εισαγωγή στις Ξένες Γλώσσες γίνεται μέσω των πιο εξελιγμένων μεθόδων
διδακτικής.
 Τα Multimedia συμβάλλουν σημαντικά στην οπτικοποίηση και το
ζωντάνεμα του μαθήματος και χρησιμοποιούνται σε όλες τις γλώσσες
στις ειδικά διαμορφωμένες αίθουσές μας.
 Με τη χρήση του διαδικτύου (Internet) σε εβδομαδιαία βάση
κάνουν χρήση της ξένης γλώσσας για να βρουν πληροφορίες που
χρειάζονται για το μάθημα βελτιώνοντας έτσι τις δεξιότητές τους
χωρίς ουσιαστικά να το καταλαβαίνουν.
 Αποκορύφωμα της ζωντανής διδασκαλίας και της χρήσης της
τεχνολογίας στο μάθημά μας είναι ο Smart Board ή αλλιώς ο
Διαδραστικός Πίνακας με τον οποίο είναι εξοπλισμένες όλες οι
αίθουσές μας. Με το Smart Board οι ασκήσεις μοιάζουν με
ηλεκτρονικά παιχνίδια που προσπαθεί ο κάθε μαθητής να
τερματίσει, με βραβείο τη γνώση!
 Με την πρωτοποριακή μέθοδο Learning through Playing "λύνουμε
τη γλώσσα" των μαθητών μας! Σκεφτόμαστε σε μια άλλη γλώσσα και
μιλάμε αυτήν την γλώσσα! Παράλληλα αυξάνουμε το λεξιλόγιο και
την εμπέδωση των γραμματικών φαινόμενων σε κάθε εκπαιδευτικό
κύκλο.
 Τα τμήματά μας είναι αυστηρά ολιγομελή (3 έως 7 άτομα) και τα
συνθέτουν σπουδαστές κοντινής ηλικίας, με κοινό επίπεδο γνώσεων,
ώστε να επιτυγχάνεται ομοιογένεια και ομαλή ροή εμπέδωσης της
ύλης.
 Η διδακτική ύλη προσαρμόζεται στις ανάγκες των τμημάτων και
συγχρονίζεται με ό,τι πιο καινούριο και αποδοτικό εμφανίζει η
εγχώρια και διεθνής βιβλιογραφία. Αυτό είναι προϊόν της
Ερευνητικής Ακαδημίας της σχολής μας που είναι
εξειδικευμένη στην αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού .
 Οι καθηγητές μας είναι άτομα με εμπειρία στο διδακτικό χώρο
και μεταπτυχιακούς τίτλους στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας
που διδάσκουν.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΔΩΡΕΑΝ (ΣΕ ΟΛΟΥΣ)
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