Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης προτείνει μαθήματα,
δια ζώσης και διαδικτυακά που απευθύνονται σε ενήλικες.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Μαθήματα σε ετήσιο κύκλο

Μαθήματα à la carte

Τα μαθήματα ξεκινούν τον Σεπτέμβριο και
ολοκληρώνονται τον Μάιο και
προσαρμόζονται στις ανάγκες του
μαθητικού και φοιτητικού κοινού.

Στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το
δικό σας τμήμα ανάλογα με τον αριθμό
των ατόμων ή/ και τα διαφορετικά
ενδιαφέροντα που έχει μία ομάδα.

Εντατικά μαθήματα
Δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσετε σε
μικρό χρονικό διάστημα ευχέρεια στη
γλώσσα και προετοιμάζουν για τις
εξετάσεις πιστοποίησης. Μπορούν να είναι
ετήσια καλύπτοντας τρία επίπεδα σε μία
χρονιά ή δίμηνα που καλύπτουν ένα
επίπεδο.
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Ιδιαίτερα μαθήματα
Αν έχετε έναν συγκεκριμένο στόχο και
επιθυμείτε την επίτευξή του σε μικρό
χρονικό διάστημα ή έχετε ανάγκη την
ευελιξία στη διαχείριση του προγράμματός
σας, τότε αυτό που πιθανόν σας ταιριάζει
είναι τα ιδιαίτερα μαθήματα. Στο Γαλλικό
Ινστιτούτο έχετε τη δυνατότητα να
προσαρμόσετε μαζί με τους καθηγητές το
πρόγραμμα στα μέτρα σας.

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τμήμα συζήτησης
Επίπεδα DELF B1-B2 ή DALF C1-C2

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να
τελειοποιήσουν την προφορική κατανόηση
και έκφραση, κάνοντας εξάσκηση μέσα από
κείμενα της επικαιρότητας τελειοποιώντας
την προφορά και βελτιώνοντας τυχόν
ατέλειες.
«Τα γαλλικά της καθημερινότητας»
Επίπεδα από B1 έως C2

Στο εργαστήριο αυτό, διάρκειας δέκα
ωρών, θα ανακαλύψετε τη σύγχρονη
γαλλική γλώσσα, μέσα από εκφράσεις
καθημερινής χρήσης, αργκό και
ιδιωματισμούς. Μάθετε πώς να κάνετε
λογοπαίγνια και να συζητάτε με ευφράδεια.
«Ζω στη Γαλλία ή σε μια
γαλλόφωνη χώρα»

Το εργαστήριο απευθύνεται σε όσους
επιθυμούν να ζήσουν στη Γαλλία για
σπουδές, για πρακτική άσκηση σε εταιρία ή
για εργασία. Θα αναπτύξετε γρήγορα
δεξιότητες στον προφορικό λόγο και την
ικανότητα επικοινωνίας στην
καθημερινότητα σας ενώ θα σας δοθούν
απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα σχετικά
με τη διαμονή σας στη Γαλλία.
Εργαστήριο θεάτρου
για όλα τα επίπεδα

To εργαστήριο προτείνει την εκμάθηση της
γλώσσας μέσα από το θέατρο,
προσεγγίζοντας κλασικά και συγχρόνα
κείμενα με απαγγελία, εναλλαγή ρόλων και
αυτοσχεδιασμό.
Μάθημα Νέων Ελληνικών

Εργαστήριο εκμάθησης ελληνικών ως ξένης
γλώσσας για αρχαριους ή προχωρημενους.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ
Το Γαλλικό Ινστιτούτο προτείνει εξειδικευμένα
τμήματα επαγγελματικών γαλλικών για
διάφορες ειδικότητες με στόχο τη βελτίωση
της χρήσης της γαλλικής γλώσσας, στον
γραπτό και προφορικό λόγο. Μοναδικό
προαπαιτούμενο η ύπαρξη επιπέδου Β1 ή Β2.
Ιατρικά επαγγέλματα
Επίπεδο Β1
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γιατρούς,
επαγγελματίες του τομέα υγείας και
φοιτητές ιατρικής και στόχο έχει την
εξοικείωση με την ιατρική ορολογία, την
ανάπτυξη ικανότητας σύνταξης ιατρικού
φακέλου και τη δυνατότητα ενημέρωσης του
ασθενούς και των οικείων του. Με το τέλος
του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα για
αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε νοσοκομείο
της Γαλλίας.
Nομικά επαγγέλματα
Επίπεδο B2
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές
νομικής ή επαγγελματίες του νομικού
κλάδου, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν
βασικές γνώσεις σε ιδιωτικό, δημόσιο και
διεθνές δίκαιο. Στόχος του προγράμματος
είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης και
σύνταξης νομικών εγγράφων.
Τουριστικά επαγγέλματα
Επίπεδο B1
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους
εργάζονται σε τουριστικά επαγγέλματα.
Στόχος είναι η βελτίωση των ικανοτήτων
επικοινωνίας με τους γαλλόφωνους πελάτες,
μέσα από προσομοιώσεις συγκεκριμένων
καταστάσεων.
Μαθήματα σε προσωπικό επιχειρήσεων
Για όλα τα επίπεδα
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προσωπικό
επιχειρήσεων που αναπτύσσουν δράση στη
γαλλόφωνη αγορά. Είτε σε ατομικό είτε σε
ομαδικό επίπεδο, το Γαλλικό Ινστιτούτο
μπορεί να οργανώσει για λογαριασμό της
επιχείρησής σας μαθήματα προσαρμοσμένα
στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε τομέα.
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Ετήσια

ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Για την κάλυψη των επιπέδων :
DELF Α1-Α2-Β1 σε ένα έτος

2 φορές την εβδομάδα από 2 ώρες
26/9/2022- 10/5/2023

162

1365 €

Για κάθε επιπέδο :
DELF B1, DELF B2

1 φορά την εβδομάδα για 4 ώρες
1/10/2022- 13/5/2023

112

950 €

ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

3 φορές την εβδομάδα από 3 ώρες
3/10/22-25/11/22 ή 13/2/23-7/4/23

72

630 €

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Δίμηνα

TMHMATA ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Για κάθε επιπέδο :
DELF B1, DELF B2

ΗΜΙ-ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' εξάμηνο

Για το κάθε επιπέδο :
DELF A1, DELF A2,
DELF B1.1, DELF B2.1
Για το κάθε επιπέδο :
DALF C1.1, DALF C2.1

2 φορές την εβδομάδα από 2,5 ώρες

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

68

595 €

2 φορές την εβδομάδα από 3 ώρες
3/10/2022- 18/1/2023

75

660 €

1 φορά την εβδομάδα για 4 ώρες
1/10/2022- 21/1/2023

56

490 €

4/10/2022- 26/1/2023

TMHMATA ΣΑΒΒΑΤΟΥ
DELF Α1 ή DELF Α2

ΗΜΙ-ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β' εξάμηνο

Για το κάθε επιπέδο :
DELF A1, DELF A2,
DELF B1.1, DELF B2.1
Για το κάθε επιπέδο :
DALF C1.1, DALF C2.1

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
2 φορές την εβδομάδα από 2,5 ώρες

ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

68

595 €

2 φορές την εβδομάδα από 3 ώρες
23/1/2023- 3/5/2023

75

660 €

1 φορά την εβδομάδα για 4 ώρες
28/1/2023- 6/5/2023

56

490 €

31/1/2023- 11/5/2023

TMHMATA ΣΑΒΒΑΤΟΥ
DELF Α1 ή DELF Α2
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ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Ατομικό

10

300 €

Γκρουπ δύο ατόμων

10

420 €

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
Για την εξεταστική περίοδο
Δεκεμβρίου 2022
(DELF B1-B2 και DALF C1-C2)
Για την εξεταστική περίοδο
Μαΐου 2023
(DELF B1-B2 και DALF C1-C2)

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Για το χρονοδιαγράμμα
Επικοινωνήστε μαζί μας!

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
2 φορές την εβδομάδα από 3 ώρες
28/11/2022-7/12/2022

2 φορές την εβδομάδα από 3 ώρες
8/5/2023-17/5/2023

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

12

120 €

12

120 €

ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τμήμα συζήτησης
Τα γαλλικά της καθημερινότητας
Ζω στη Γαλλία ή
σε μια γαλλόφωνη χώρα

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Εργαστήριο θεάτρου
Μάθημα Νέων Ελληνικών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΕΣ

Ιατρικά επαγγέλματα
Nομικά επαγγέλματα
Τουριστικά επαγγέλματα

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Μαθήματα σε επιχειρήσεις

Κατόπιν συμφωνίας με την επιχείρηση

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

11

