Αγαπητοί μας φίλοι,

Οι ραγδαίες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, τόσο του ιδιωτικού όσο, και του δημόσιου
τομέα, καθιστούν πλέον επιτακτική ανάγκη τη συνεχή κατάρτιση, εκπαίδευση κι
επιμόρφωση όλων των εργαζομένων του δημόσιου τομέα, με την επάρκεια στις ξένες
γλώσσες να είναι στην αιχμή του δόρατος των απαιτήσεων.
Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Χατζηστεργίου, θέλοντας να σταθούν αρωγοί στην
προσπάθεια των εργαζομένων, να προασπίσουν τις θέσεις εργασίας τους, μέσω της
αναγκαίας γνώσης και της απαραίτητης επάρκειας στη γνώση ξένων γλωσσών, έχουν
δημιουργήσει ευέλικτα προγράμματα μαθημάτων αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών,
ιταλικών, ισπανικών (αλλά και πολλών άλλων γλωσσών) για εργαζόμενους του δημόσιου
τομέα, τόσο στον χώρο των φροντιστηρίων, όσο και εξ αποστάσεως, με την
πρωτοποριακή μέθοδο του e-learning και την σύγχρονη πλατφόρμα του web@class.
Γνωρίζοντας πως το ωράριο εργασίας, ο φόρτος των οικογενειακών υποχρεώσεων, αλλά
και των λοιπών καθημερινών δραστηριοτήτων, είναι εκ των ουκ άνευ στη ζωή όλων μας,
σας περιμένουμε για να μιλήσουμε μαζί σας, βρίσκοντας τον τρόπο που θέλετε να κάνετε
την ξένη γλώσσα της αρεσκείας σας, (στο φροντιστήριο ή από το σπίτι σας, μέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή) στο χρόνο που μπορείτε και με το κόστος που ανταποκρίνεται
στις οικονομικές σας δυνατότητες.
Θέλοντας λοιπόν να καλύψουμε τις ανάγκες σας για απόκτηση επίσημου πτυχίου ξένης
γλώσσας, προσφέρουμε μαθήματα με σκοπό την εκμάθηση και την προετοιμασία
πτυχιακών εξετάσεων για αναγνωρισμένα πιστοποιητικά του ΑΣΕΠ.
Στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα είναι η άμεση δημιουργία νέων εντατικών τμημάτων
όλων των επιπέδων, αρχαρίων, μεσαίου επιπέδου και προχωρημένων. Οι σπουδαστές θα
προετοιμασθούν για τις εξετάσεις αναγνωρισμένων πτυχίων (π.χ. της αγγλικής γλώσσας),
στα επίπεδα:
B1 - (μέτρια γνώση)
Β2 - (καλή γνώση)
C1 - (πάρα πολύ καλή γνώση)
C2 - (άριστη γνώση)
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Τα τμήματα είναι αποκλειστικά ενηλίκων, εντατικά και με ευέλικτο ωράριο και οι
σπουδαστές θα κατατάσσονται σε τμήμα ανάλογο με το επίπεδο των γνώσεών τους.
Τα μαθήματα γίνονται με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα (Internet, διαδραστικοί
πίνακες οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι στο e-learning, σε περίπτωση που επιθυμείτε
μαθήματα εξ αποστάσεως) και αντιστοιχούν επακριβώς στις απαιτήσεις των πτυχίων.

Τρόποι παρακολούθησης
1. Σε αίθουσα διδασκαλίας του Κέντρου μας
Τα μαθήματα διεξάγονται με ζωντανές παραδόσεις σε κλασσική αίθουσα διδασκαλίας,
με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων (e-books, διαδραστικούς πίνακες,
Internet)
2. Μέσω διαδικτύου (e-learning)
Με την ευέλικτη και αποτελεσματική μέθοδο "web@class" της ηλεκτρονικής εξ
αποστάσεως διδασκαλίας, σε σύγχρονη πλατφόρμα, η οποία συνδυάζει ζωντανό μάθημα
με την παρουσία εκπαιδευομένων και καθηγητή σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου.
Σας περιμένουμε για να κάνουμε μαζί πράξη την απόκτηση πτυχίου στην ξένη γλώσσα
που προτιμάτε.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση.

e-Learning "web@class"
Με την υποστήριξη των Κέντρων Ξένων Γλωσσών CHATZISTERGIOU
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