90% επιτυχία για τους μαθητές μας
στις εξετάσεις DELF-DALF κατά τη
σχολική χρονιά 2015-2016 !

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης σας προτείνει ποικίλους τρόπους εκμάθησης των γαλλικών.
Σύμφωνα με το χρόνο και το πρόγραμμά σας, το επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας και τους στόχους σας, μπορείτε να επιλέξετε :
• Τμήματα επιλογής

• Τμήματα με• στόχο
τα εξειδικευμένα
• Εντατικά τμήματα
Τμήματα
επιλογής γαλλικά
• Τμήματα ετήσιου κύκλου
• Τμήματα με στόχο τα εξειδικευμένα γαλλικά

• Οι καθηγητές του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης είναι
πτυχιούχοι της ανώτατης εκπαίδευσης, εξειδικευμένοι και
έμπειροι στους τομείς της διδασκαλίας της γαλλικής ως ξένη
γλώσσα, της διδασκαλίας για παιδιά προσχολικής ηλικίας, της
διδασκαλίας των εξειδικευμένων γαλλικών καθώς και των νέων
τεχνολογιών που εφαρμόζονται στις τάξεις.
Όλοι οι καθηγητές του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης
έχουν ως μητρική γλώσσα τη γαλλική.
• Στα τμήματά μας θα πετύχετε την εκμάθηση της γαλλικής
- προφορικό και γραπτό λόγο - καθώς και βαθιά γνώση του
γαλλικού πολιτισμού.

ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
DELF A1-B2 ΚΑΙ DALF C1-C2

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

4 ανεξάρτητοι κύκλοι μαθημάτων:
φθινοπωρινός-χειμερινός-εαρινός-θερινός

• Όλα τα τμήματα προσαρμόζονται στις ανάγκες του μαθητικού
και φοιτητικού κοινού και ακολουθούν το σχολικό ημερολόγιο.
• Επιπλέον, σας δίνεται η δυνατότητα να πιστοποιήσετε τις
δεξιότητες και τις γνώσεις σας με την απόκτηση των ενοτήτων
των διπλωμάτων DELF και DALF, των επίσημων γαλλικών διπλωμάτων που είναι αναγνωρισμένα σε ολόκληρο τον κόσμο.
• Εκπαιδευτική παρακολούθηση
Το εκπαιδευτικό τμήμα είναι στη διάθεσή σας για:
- πρακτικές συμβουλές
- δωρεάν τεστ κατάταξης (γραπτά και προφορικά), διάρκειας
περίπου 1,5 ώρας
- πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων
- αλλαγή επιπέδου σπουδών
• Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης σας προτείνει επίσης 3
τεστ αξιολόγησης προόδου (στη μέση και στο τέλος του κύκλου
σπουδών). Τα τεστ αυτά είναι δωρεάν, πραγματοποιούνται εκτός
των ωρών διδασκαλίας και αφορούν στα επίπεδα DELF B1-B2,
DΑLF C1-C2 και Sorbonne C1-C2.
• Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της γαλλοφωνίας, παιδιά και
ενήλικες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και να
παρακολουθήσουν δωρεάν εργαστήρια για τη γαλλική γλώσσα
και τον γαλλόφωνο πολιτισμό!
• Όλα τα τμήματα γαλλικής γλώσσας του Γαλλικού Ινστιτούτου
Θεσσαλονίκης ακολουθούν τις οδηγίες του Κοινού Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.
• Με την εγγραφή σας σε κάποιο από τα τμήματα γλώσσας του
Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, έχετε δωρεάν πρόσβαση
στη βιβλιοθήκη-κέντρο πολυμέσων και στη νέα ψηφιακή βιβλιοθήκη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, Culturethèque.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΑ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΑΛΛΙΚΑ
TΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ DELF
A1-B2/ DALF C1-C2/ SORBONNE C1/C2

Προαπαιτούμενα
Επίπεδο Β1 ή Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.
Επικύρωση
Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις του Διπλώματος Επαγγελματικών Γαλλικών (DFP), Νομικά
επαγγέλματα B2, Ιατρικά επαγγέλματα B2, Τουριστικά και ξενοδοχειακά Επαγγέλματα Β1,
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Παρισιού.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΡΓΙΕΣ-ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Η φιλοσοφία μας είναι να δώσουμε στο παιδί τη δυνατότητα να εξοικειωθεί με τη γαλλική
γλώσσα διασκεδάζοντας. Θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει τα γαλλικά μέσα από εκπαιδευτικά
παιχνίδια και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτικών, εξειδικευμένων στη διδασκαλία της γλώσσας για πολύ μικρές ηλικίες.

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016: εορτή Αγίου Δημητρίου
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016
Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016: επέτειος 28ης Οκτωβρίου
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016: επέτειος του Πολυτεχνείου.
Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016: τελευταίο μάθημα πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων
Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017: επανέναρξη μαθημάτων
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017: εορτή των Τριών Ιεραρχών
Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017: καθαρά Δευτέρα
Σάββατο 25 Μαρτίου 2017: εθνική Εορτή
Σάββατο 8 Απριλίου 2017: τελευταίο μάθημα πριν από τις διακοπές του Πάσχα
Σάββατο 22 Απριλίου 2017: επανέναρξη μαθημάτων
Δευτέρα 5 Ιουνίου 2017: εορτή Αγίου Πνεύματος

Προετοιμασία των διεθνώς αναγνωρισμένων διπλωμάτων:
DELF A1-A2 Prim για παιδιά του Δημοτικού.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις :
•Υπογραφή συμβολαίου εγγραφής πριν από την έναρξη του μαθήματος
•Ρύθμιση των υπόλοιπων δόσεων σε καθορισμένες ημερομηνίες, μετρητοίς ή με κατάθεση
σε τραπεζικό λογαριασμό.
Πληρωμή του ποσού στο λογιστήριο του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, στον 1ο όροφο.
Ώρες λειτουργίας λογιστηρίου: Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08.30 έως 15.30.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ
Οι έφηβοι ηλικίας 10 ετών και άνω μαθαίνουν τη γλώσσα μέσω ελκυστικών διδακτικών μεθόδων. Η προσέγγιση που εφαρμόζεται είναι επικοινωνιακή και περιλαμβάνει την εκμάθηση και
τελειοποίηση της γαλλικής γλώσσας με επίκαιρο εκπαιδευτικό υλικό και τη γνωριμία με την
κοινωνία και τον πολιτισμό της Γαλλίας.
Προετοιμασία των διεθνώς αναγνωρισμένων διπλωμάτων: DELF A1-B2 και Sorbonne C1-C2.

Τραπεζική κατάθεση
Τράπεζα Πειραιώς, αριθμός λογαριασμού: 52 28 0030 59 471
IBAN GR 33 0172 2280 0052 2800 3059 471
Αν προβείτε σε τραπεζική κατάθεση, μην παραλείψετε να αναφέρετε το
ονοματεπώνυμό σας και το τμήμα που έχετε επιλέξει.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
• Μείωση διδάκτρων για μέλη της ίδιας οικογένειας:
10% έκπτωση για 2 παιδιά (ανά παιδί), 20% έκπτωση για 3 παιδιά (ανά παιδί)
• 10% έκπτωση σε όλα τα πρωινά εντατικά τμήματα για ενήλικες
• Εντατικά μαθήματα + τμήμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις 720€ αντί για 761€
• 10% έκπτωση στον τρίτο κύκλο εντατικών μαθημάτων
(ισχύει για τον τρίτο εντατικό κύκλο στη διάρκεια ακαδημαϊκού έτους)
• Τμήματα Sorbonne + τμήμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις:
1015€ αντί 1055€ για τους εφήβους
1385€ αντί 1425€ για τους ενήλικες
ΝΕΑ
• ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΦΗΒΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ,
ΕΚΠΤΩΣΗ 100€: 790€ αντί για 890€
• ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
(ΜΑΘΗΜΑΤΑ + ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΕΠΩΦΕΛΕΙΣΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 50€
Η προσφορά δεν ισχύει επιπλέον άλλων προσφορών
Όλα τα τμήματα γλώσσας και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις μας, με ένα κλικ: www.ift.gr

Πρόγραμμα
μαθημάτων

2016
2017
ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Διεύρυνε τους ορίζοντές σου: μάθε γαλλικά!
1906-2016, το Λυσέ - το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης:
πάνω από έναv αιώνα κοινής ιστορίας
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