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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
A1 | A2 | B1.1 | B1.2

εντατικά καλοκαιρινά μαθήματα
Ολοκληρώστε ένα επίπεδο ή ένα ημι-επίπεδο σε ελάχιστο χρόνο!

Υπερεντατικά μαθήματα 75 ωρών
60 ώρες τον Ιούνιο και τον Ιούλιο (4 εβδομάδες) + 15 ώρες το Σεπτέμβριο
Δυνατότητα να ξεκινήσετε το επόμενο επίπεδο τη χειμερινή περίοδο του Οκτωβρίου (κερδίζετε 3 μήνες, σε σύγκριση
με τα εξάμηνα μαθήματα)
> 1ο μέρος: από 22/06 έως 17/07/2020 (60 ώρες) | από Δευτέρα έως Παρασκευή από 18.00΄ έως 21.00΄
> 2ο μέρος: 21, 23, 25, 28 & 30/09/2020 (15 ώρες) | 5 μαθήματα από 18.30΄ έως 21.30΄
Τιμή: 650 €

B1 έως C2

γλωσσική εξάσκηση
Συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις, διάλογοι.
Δουλέψτε την προφορική σας έκφραση στα γαλλικά μέσα από θέματα της επικαιρότητας της γαλλικής κουλτούρας.
Αναπτύξτε το λεξιλόγιο σας και την ευφράδεια σας στα γαλλικά.
Μάθημα 18 ωρών – Δύο επίπεδα, μέσο και ανώτερο.
> Από 22/06 έως 16/07/2020 | Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη από 19.00΄ έως 20.30΄
Τιμή: 190 €

B2 έως C2

προετοιμασία για σπουδές στη Γαλλία
Σχεδιάζετε να σπουδάσετε στη Γαλλία;
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σας προτείνει ένα στοχευμένο μάθημα 20 ωρών για να είστε κατάλληλα
προετοιμασμένοι κατά την άφιξη σας!

> Από 07/07 έως 17/07/2020 | Τρίτη από 10.00΄ έως 14.00΄, Τετάρτη & Πέμπτη από 10.00΄ έως 13.00΄
Τιμή: 210 €

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

γαλλικά ή ελληνικά
Δουλέψτε στο ρυθμό σας και σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα σας, τις δεξιότητες που επιθυμείτε
να αναπτύξετε.
Προγράμματα των 5, 10 ή 30 ωρών. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Τιμή:
5 ώρες: 300 €
10 ώρες: 450 €
30 ώρες 1250 €

Τα διαδικτυακά μας μαθήματα έχουν δύο στόχους:
> την ποιότητα: η επικοινωνία μέσω τηλεδιασκέψεων διευκολύνει τη διάδραση και την κοινωνικοποίηση, δύο απαραίτητα
στοιχεία στην εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας.
Σας εγγυόμαστε ότι τα διαδικτυακά μας μαθήματα αποφέρουν τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα με τα μαθήματα σε τάξη!
> την προσαρμοστικότητα: μπορείτε να συμμετέχετε στο μάθημα από όπου και αν βρίσκεστε! Χωρίς μετακινήσεις,
εξοικονομήστε χρόνο και χρήματα και με την εγγύηση ότι θα μείνετε ασφαλείς σε αυτήν την περίοδο της πανδημίας!
Για να συμμετάσχετε σε μάθημα εικονικής τάξης είναι απαραίτητο να έχετε πολύ καλή σύνδεση στο διαδίκτυο, έναν
υπολογιστή ή ένα τάμπλετ με κάμερα αλλά και ένα ζευγάρι ακουστικά με μικρόφωνο.

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τμήμα Μαθημάτων και Σπουδών: Σίνα 31 - 106 80, Αθήνα | 210 33 98 323 • cours@ifa.gr • ifg.gr

COURS D’ÉTÉ en ligne POUR ADULTES
A1 | A2 | B1.1 | B1.2

cours intensifs d’été
Complétez votre niveau/demi-niveau en un minimum de temps !

Cours très intensif de 75 heures
60 heures en juin et juillet (4 semaines) + 15 heures en septembre
Possibilité de commencer le niveau supérieur à la session d’octobre (gain de 3 mois par rapport au cours semestriel)
> 1ère partie : du 22/06 au 17/07/2020 (60 heures) | du lundi au vendredi de 18h00 à 21h00
> 2e partie : 21, 23, 25, 28 & 30/09/2020 (15 heures) | 5 cours de 18h30 à 21h30
Tarif : 650 €

B1 à C2

pratique linguistique
Discussions, jeux de rôles, simulations, débats.
Travaillez votre expression orale et écrite en français autour de thématiques d’actualité, de culture française.
Développez votre vocabulaire et votre fluidité.
Cours de 18 heures – Deux niveaux, intermédiaire et avancé.
> Du 22/06 au 16/07/2020 | Lundi, mardi et jeudi de 19h00 à 20h30
Tarif : 190 €

B2 à C2

préparation aux études en France
Vous avez un projet d’études en France ?
L’Institut français de Grèce vous propose une préparation spécifique de 20 heures pour bien prendre vos marques
dès votre arrivée !

> Du 07/07 au 17/07/2020 | mardi de 10h00 à 14h00, mercredi & jeudi de 10h00 à 13h00
Tarif : 210 €

COURS PERSONNALISÉS

français ou grec
Travaillez à votre rythme et selon vos disponibilités les compétences que vous souhaitez développer.
Modules de 5, 10 ou 30 heures. Pour plus d’information, veuillez nous consulter.
Tarif :
5 heures : 300 €
10 heures : 450 €
30 heures : 1250 €

Nos cours de français en ligne ont deux objectifs :
> La qualité : la communication en visioconférence facilite interaction et socialisation, deux éléments essentiels à l’apprentissage
d’une langue étrangère. Nous pouvons garantir un apprentissage aussi efficace qu’en classe.
> La flexibilité : rejoignez les cours à distance où que vous soyez ! Pas de déplacement, des économies de temps et
d’argent et une garantie de sécurité en cette période de pandémie
Pour suivre un cours en classe virtuelle, vous devez disposer d’une bonne connexion internet et d’une tablette ou un
ordinateur équipé d’une webcam et d’un casque avec microphone intégré.

INSTITUT FRANÇAIS DE GRÈCE
CONTACT | INFORMATIONS
Service des cours : 31, rue Sina - 106 80 Athènes | 210 33 98 323 • cours@ifa.gr • ifg.gr

