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Σημαντικά Προγράμματα για το Μέλλον σας … Ενημερωθείτε!!

Εξειδικευμένα Προγράμματα για επιτυχία
στις εξετάσεις IELTS

Εκμάθηση της
Τουρκικής γλώσσας
από Α1-Γ1 επίπεδο

Εκμάθηση της
Ρωσικής γλώσσας από
Α1-Β2 επίπεδο

Tailored Made Courses

Εξειδικευμένα Προγράμματα για επιτυχία στις εξετάσεις IELTS
Το Κέντρο Γλωσσών, έχει ειδικά εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο
προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για να επιτύχουν στις διεθνώς
αναγνωρισμένες εξετάσεις αγγλικών IELTS, εξασφαλίζοντας την
εγγραφή τους για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε
αγγλόφωνα πανεπιστήμια στην Κύπρο και το εξωτερικό.
Τα αποτελέσματα μας στην πολύχρονη πορεία μας είναι 100% επιτυχία,
με την πλειοψηφία των φοιτητών μας να εξασφαλίζουν 7.5 και 8.00 στις
εξετάσεις IELTS.
Το έμπειρο διδακτικό προσωπικό του Κέντρου έχει ετοιμάσει δύο
Προγράμματα. Το IELTS-40 στοχεύει στις επιτυχία των εξετάσεων μέσα
σε 2.5 μήνες μόνο, ενώ το IELTS-80 εντοπίζει τις αδυναμίες των
συμμετεχόντων και τους βοηθά σε 5 μήνες μόνο να εστιάσουν τις
προσπάθειες τους καλύπτοντας όπου χρειάζεται γραμματική, λεξιλόγιο
και σύνταξη.

Εκμάθηση της Τουρκικής Γλώσσα από Α1-Γ1
Το Πρόγραμμα Ενηλίκων του Κέντρου Γλωσσών, προσφέρει την
εκμάθηση της Τουρκικής Γλώσσας από το 2006 με μεγάλη επιτυχία.
Μέσα από τα ακροατήρια που προσφέρει έχουν καταφέρει να περάσουν
με 100% επιτυχία οι συμμετέχοντες των προγραμμάτων μας στις
εξετάσεις Tümer και Instanbul.
Τα προγράμματα είναι ετήσια (Οκτώβριο-Μάιο) και προσφέρονται
απογευματινά, δύο φορές την εβδομάδα. Το μαθητοκεντρικό σύστημα
που έχει υιοθετηθεί από τους διδάσκοντες βοηθά να αναπτυχθούν όλες
οι γλωσσικές δεξιότητες του φοιτητή (γραφή, ανάγνωση, ομιλία,
κατανόηση).
Επιπλέον
μέσα
στα
προγράμματα
διδασκαλίας
ενσωματώνονται δραστηριότητες, όπως προβολή ταινιών, language
café, κ.α..

Εκμάθηση της Ρωσικής Γλώσσας από Α1-Β2
Ρωσόφωνοι καθηγητές με χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία της Ρωσικής
γλώσσας, έχουν αναπτύξει και ενισχύσει το Πρόγραμμα Ενηλίκων
προσφέροντας μαθητοκεντρικά προγράμματα. Η διδακτέα ύλη και η
χρήση της τεχνολογίας βοηθά τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν όλες
τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται για την σωστή επικοινωνία
στη Ρωσική γλώσσα (ομιλία, ανάγνωση, κατανόηση, γραφή).
Τα προγράμματα προσφέρονται από Οκτώβριο-Μάιο, δύο φορές την
εβδομάδα σε απογευματινές ώρες για να έχουν τη δυνατότητα οι
εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να συμμετάσχουν.
Η συνεργασία με πολλές ρωσόφωνες εταιρείες που εδρεύουν στην
Κύπρο, έχει κάνει σημαντική την εκμάθηση και χρήση της γλώσσας
αυτής στον επιχειρηματικό κόσμο, προσθέτοντας ένα ακόμη
πλεονέκτημα στο βιογραφικό σας.

Eξειδικευμένα Προγράμματα σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες
Με πολύχρονη εμπειρία στην ετοιμασία Εξειδικευμένων Προγραμμάτων,
μπορούμε να εκτιμήσουμε τις ανάγκες της εταιρείας σας και να
προσφέρουμε προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών ή εργαστήρια
που να καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες όπως «Αγγλικά για τον
εργασιακό χώρο», «Ενδυνάμωση Ομιλίας και Κατανόησης Γαλλικών για
επικοινωνία», «Αγγλικά για Νομικούς», «Τουρκικά για Ιατρικό και
Παραϊατρικό προσωπικό» κλπ.
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Προγράμματα Εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας
IELTS ΑΓΓΛΙΚΑ 40 ώρες

€400

ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.00-21.00 / ΧΩΔ02 115 Πανεπιστημιούπολη
Από 13.02.19 /(Διαγνωστική εξέταση 08.02.19)

IELTS ΑΓΓΛΙΚΑ 80 ώρες

€750

ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.00-19.00 / ΧΩΔ02 Β110 Πανεπιστημιούπολη
12.02.19 – 05.07.19 / (Διαγνωστική εξέταση 08.02.19)

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (BUSINESS ENGLISH – A2+) 40 ώρες

€320

ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.30-19.00 / ΧΩΔ02 Β110 Πανεπιστημιούπολη
12.02.19 – 24.05.19

Προγράμματα Εκμάθησης της Τουρκικής Γλώσσα από Α1-Γ1
ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΟ Α2.1 (40 ώρες)

€320

ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.30-19.00
12.02.19 – 24.05.19

ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (80 ώρες) €750
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ

18.00-20.00 / ΧΩΔ02 Β111 Πανεπιστημιούπολη

11.02.19 – 23.05.19

Προγράμματα Εκμάθησης της Ρωσικής Γλώσσας από Α1-Β2
ΡΩΣΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΟΙ Α1 (80 ώρες)

€640

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ 17.00-19.00 / ΧΩΔ02 113 Πανεπιστημιούπολη
Από 11.02.19

ΡΩΣΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΟΙ Α2 (80 ώρες)

€640

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ 17.00-19.00 / ΧΩΔ02 110 Πανεπιστημιούπολη
Από 11.02.19
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