Τμήματα Eνηλίκων/Φοιτητικά

Ανταγωνιστικότητα - Επιμόρφωση - Κοινωνικότητα

Η επιμόρφωση και η συμπληρωματική εκπαίδευση αποτελούν μια διαρκή ανάγκη, αλλά και
προτεραιότητα στη σύγχρονη εποχή.

Κάντε τη διαφορά ενισχύοντας τα προσόντα σας στην αγορά εργασίας κι αποκτήστε
ένα πολύτιμο διαβατήριο για την εκπαιδευτική και επαγγελματική σας κινητικότητα σε ένα
πολυεθνικό περιβάλλον!

Ενδυναμώστε το βιογραφικό σας για την εύρεση εργασία στο ελληνικό Δημόσιο, αλλά
και σε όλον τον κόσμο!

Επικοινωνήστε εύκολα και σωστά με τις ασύλληπτες δυνατότητες που προσφέρουν τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και
η άνθηση των διεθνών συναλλαγών.

Κι όλα αυτά σε χρόνο ρεκόρ!

A.

Aπλά προγράμματα σπουδών Α1

Εσείς που κάποια στιγμή είπατε "από παιδί μου άρεσαν οι ξένες γλώσσες, αλλά οι
προτεραιότητες...
" ή "όταν ταξιδεύω σε κάποια ξένη
χώρα θα ήθελα να ξέρω τα βασικά, αλλά η δουλειά..., που χρόνος...
" ή είστε απλά οπαδός του "Γηράσκω αεί διδασκόμενος" , όμως ο χρόνος δεν ήταν ποτέ
σύμμαχος σας, τότε εδώ ανήκετε!
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Το νέο μας τμήμα "Γερμανικά ως hobby" κάνει χωρίς πολύ εντατικό διάβασμα τις
παραπάνω σκέψεις σας... πραγματικότητα!

Από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο και για μία ώρα την εβδομάδα, θα κάνετε και σεις τις
πρώτες… γλωσσολογικές σας βουτιές!

Β.

Υπερεντατικά τμήματα Β1, Β2, C1, C2

από το 1 ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου

Τα τμήματα απευθύνονται σε ενήλικες από 18 ετών και πάνω και αφορούν σε όλα τα
επίπεδα σπουδών. Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 8 μήνες (32 εβδομάδες), από τον
Οκτώβριο έως τον Μάιο, όπου οι μαθητές μας έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε
εξετάσεις των εξεταστικών φορέων Goethe, ÖSD, Telc ή ΚΠΓ από το πρώτο 8μηνο!

C.

Ατομικά προγράμματα σπουδών Β1-C2

Στο ΛΕΞΗΜΑ δίνουμε μεγάλη προσοχή στις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή, γι’ αυτό
δίνεται η ευκαιρία να προσαρμόζεται το πρόγραμμα στην καθημερινότητα του κάθε
ενδιαφερομένου.

Τα ατομικά προγράμματα μπορούν να ξεκινήσουν οποιαδήποτε στιγμή, για όλα τα
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επίπεδα σπουδών
τύπο του μαθήματος που θα
επιλέξει ο ίδιος ο υποψήφιος!

με την ύλη και τον

Η επιλογή παρακολούθησης των μαθημάτων είναι επίσης ελεύθερη, είτε το πρωί είτε το
απόγευμα ή το βράδυ. Σε ατομική βάση προσαρμόζεται το πρόγραμμα στην καθημερινότητα
του κάθε ενδιαφερομένου.

D.

Κλειστά τμήματα 3-4 ατόμων Β1-C2

Πρόκειται για τμήματα που δημιουργούνται από σας για… σας. Συγκροτημένες
κλειστές ομάδες
υποψηφίων που δεν επιθυμούν την ένταξή τους σε κάποιο τμήμα, αλλά επιθυμούν
να κινηθούν με ευελιξία και αποτελεσματικότητα
με τη δική τους συντροφιά.

3/3

