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Σας προσφέρουμε ζωντανά μαθήματα ξένων γλωσσών, σε τμήμα, μέσω
διαδικτύου, με την σύγχρονη διαδραστική πλατφόρμα e-learning

web@class.
Εδώ και 30 χρόνια στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ
παρέχουμε τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα εκμάθησης Ξένων
Γλωσσών, συνδυάζοντας την υπεύθυνη διδασκαλία και την ποιότητα στην
εκπαίδευση. Γνωρίζοντας τις ανάγκες που προκύπτουν από τις σημαντικές
αλλαγές που συντελούνται τόσο στην ενιαία αγορά εργασίας της
Ενωμένης Ευρώπης αλλά και γενικότερα στον κόσμο, προσφέρουμε
προγράμματα ξενόγλωσσων σπουδών στα Αγγλικά, Γαλλικά,
Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κινέζικα, Ιαπωνικά, Βουλγάρικα,
Σέρβικα, Τούρκικα, Ρωσικά, Αλβανικά, Σουηδικά, Αραβικά και
Ελληνικά (για αλλοδαπούς), που εγγυώνται την μελλοντική επιτυχία των
σημερινών σπουδαστών και αυριανών στελεχών στις ανάγκες αυτές.

Τα Κέντρα μας προσφέρουν έκπτωση 25% σε όλους τους
φοιτητές του Ε.Α.Π. για συμμετοχή σε μαθήματα όλων των
ανωτέρω διαθέσιμων ξένων γλωσσών μέσω διαδικτύου με την
σύγχρονη διαδραστική πλατφόρμα e-learning “web@class”
(περισσότερα εδώ).¨

Στα προγράμματά μας θα βρείτε:
 Ταχύρρυθμα προγράμματα απόκτησης πιστοποιητικών
γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π.
 Εξειδικευμένα προγράμματα απόκτησης πτυχίων TOEIC –
TOEFL – IELTS etc

 Επιχειρησιακά προγράμματα Αγγλικών Ειδικότητας, με
πιστοποίηση η οποία χορηγείται από το University of Greenwich
σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς και είναι αναγνωρισμένα από το Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
(Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικών Προσανατολισμού) καθώς και από το Ε.ΣΥ.Δ.
(Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης).
 Πρόκειται για ένα Πιστοποιητικό Γνώσεων & Δεξιοτήτων που μπορεί να
παρέχει στους κατόχους του ένα αξιόλογο εφόδιο στο σύγχρονο στίβο
εργασίας, δεδομένης της συνεχούς μεταβαλλόμενης κατάστασης. Η
ανάγκη ύπαρξης τέτοιου αποδεικτικού ως προαπαιτούμενο για την
πρόσληψη σε επιχειρήσεις αλλά και για επικαιροποίηση των γνώσεων
του υπάρχοντος προσωπικού δυναμικού των επιχειρήσεων είναι διαρκώς
αυξανόμενη.
 Το Πιστοποιητικό απευθύνεται σε άτομα που ενδιαφέρονται να
πιστοποιηθούν στον τομέα αυτό και αποδεικνύεται χρήσιμο και συνάμα
ωφέλιμο σε όσους εργάζονται ήδη ή σκοπεύουν να εργαστούν στο μέλλον
σε επιχειρήσεις, καθώς ενισχύουν το βιογραφικό τους με πιστοποιητικό
των αντίστοιχων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι μια πρωτοποριακή λύση καθώς:
 ενισχύεται η επαγγελματική εξέλιξη και συμβάλλει στη
βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων
 συνεισφέρει στην επαγγελματική ανέλιξη και διασφαλίζει
συνεχή απασχόληση μέσω της διά βίου μάθησης.
 εξασφαλίζει ότι οι σπουδαστές και οι επαγγελματίες κατέχουν τα
Αγγλικά Ειδικότητας στο βαθμό που απαιτείται στο επάγγελμά
τους.
Οι εξετάσεις είναι ειδικά σχεδιασμένες ώστε να ανταποκρίνονται στα
Αγγλικά Ειδικότητας των επαγγελματικών σχολών, τεχνολογικών κολεγίων,
ιδρυμάτων και πανεπιστημίων. Εστιάζουν δε σε συγκεκριμένες έννοιες και
λειτουργίες, λεξιλόγιο και ορολογία, τρόπους επικοινωνίας, κατανόηση γραπτού
λόγου, ακουστική κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου που σχετίζονται με
το συγκεκριμένο τομέα σπουδών.
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