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Γιατί να μάθετε γαλλικά στο Γαλλικό Ινστιτούτο
Ελλάδος;
Eπιλέγοντας το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, επωφελείστε από:
μια γαλλική τεχνογνωσία στην υπηρεσία της εκμάθησης της γλώσσας. Οι πιο σύγχρονες
επικοινωνιακές μέθοδοι καθιστούν τα μαθήματά μας μία ζωντανή εμπειρία για τους
μαθητές και εξασφαλίζουν την γρήγορη και αποτελεσματική εκμάθηση της γλώσσας, σε
ένα άρτιο και ευχάριστο περιβάλλον.
μια έμπειρη ομάδα καθηγητών, διπλωματούχων στη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης
γλώσσας.
ένα ζωντανό γαλλόφωνο χώρο πολιτισμού όπου θα έχετε την ευκαιρία να
παρακολουθήσετε κινηματογραφικές προβολές, λογοτεχνικές, επιστημονικές,
φιλοσοφικές και παιδαγωγικές διαλέξεις και συζητήσεις, εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικές
παραστάσεις κ.α.
την πλούσια συλλογή της βιβλιοθήκης μας, που την καθιστά μοναδική στο είδος της
στην Αθήνα.
ΝΕΟ! Αυτή τη χρονιά προτείνουμε επιπλέον ολοκληρωμένα διαδικτυακά μαθήματα
γαλλικών για ενήλικες. Έχετε πλέον τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στο μάθημα απ' όπου κι
αν βρίσκεστε, είτε εντός είτε εκτός Αθηνών. Η πρότασή μας που στηρίζεται στο επιτυχημένο
μοντέλο της εικονικής τάξης και της ομαδικής τηλεδιάσκεψης, καλύπτει όλα τα επίπεδα
εκμάθησης (από το Α1 έως το C2), περιλαμβάνει εργαστήρια γλωσσικής εξάσκησης και
κάποια εξειδικευμένα μαθήματα.
Έχει έρθει λοιπόν η ώρα να μάθετε πραγματικά γαλλικά !
Franck CHABASSEUR
Διευθυντής Μαθημάτων και Σπουδών του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

1

Επωφεληθείτε από την ειδική προσφορά μας:

ΒΙΒΛΙΟ
ΘΗΚΗ

OCTAVE
MERLIER

ΜΑΘΑΊΝΕΤΕ ΓΑΛΛΊΚΑ;
ΠΑΡΑΔΊΔΕΤΕ ΜΑΘΉΜΑΤΑ
ΓΑΛΛΊΚΏΝ; ΕΝΔΊΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΊΑ
ΤΉ ΓΑΛΛΊΑ, ΤΉΝ ΊΣΤΟΡΊΑ ΤΉΣ,
ΤΟΝ ΠΟΛΊΤΊΣΜΟ ΤΉΣ;
ΕΛΆΤΕ ΝΆ ΆΝΆΚΆΛΎΨΕΤΕ
ΤΙΣ ΣΎΛΛΟΓΕΣ ΤΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ OCTAVE MERLIER

Η ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΉ OCTAVE MERLIER, κέντρο πληροφόρησης
για τη σύγχρονη Γαλλία, σας δίνει τη δυνατότητα να συμβουλευτείτε
70.000 βιβλία, περιοδικά, CD και DVD, στα γαλλικά.
Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή:
 55.000 βιβλία
 50 συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά
 3.000 DVD
 2.500 CD
 παιδαγωγικό υλικό
 μια «βιβλιοθήκη του σπουδαστή»
 8.000 τίτλοι για παιδιά και εφήβους

•
•
•

Ειδική έκπτωση 5% σε όλα τα ομαδικά μαθήματα
(συμπεριλαμβάνεται στις τιμές αυτού του καταλόγου).
Μηδενικά έξοδα φακέλου.
Συνδρομή στην βιβλιοθήκη με την κάρτα club IFG μόνο
με 15€ (ειδική τιμή αποκλειστικά για τους μαθητές του
Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος).

* Η προσφορά αυτή ισχύει αποκλειστικά για τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν στην
πρώτη περίοδο της σχολικής χρονιάς (Σεπτέμβριος και Οκτώβριος 2020).

Ειδικό μήνυμα COVID-19
Διαβεβαιώνουμε τους μαθητές ότι το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος συμμορφώνεται πλήρως
με τις οδηγίες και τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ.
Ειδική σήμανση έχει τοποθετηθεί με στόχο την αποφυγή συνωστισμού και την τήρηση
των απαραίτητων αποστάσεων ασφαλείας στους κοινοχρηστους χώρους του Ινστιτούτου,
συμπεριλαμβανομένων και των αιθουσών διδασκαλίας. Σταθμοί απολύμανσης με
αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα μέρη στα σημεία
διέλευσης του κοινού και είναι προσβάσιμοι σε όλους.

 μια αίθουσα για τα βιντεοπαιχνίδια
 100.000 ψηφιακές πηγές:

www.culturetheque.com

Δεν διαθέτει απομονωμένο χώρο μελέτης, ωστόσο οι
επισκέπτες μπορούν να συμβουλευτούν επιτόπου το υλικό.
Οι κάτοχοι της κάρτας εγγραφής της βιβλιοθήκης ή της
κάρτας CLUB IFG μπορούν να δανείζονται βιβλία, περιοδικά,
DVD, CD, παιδαγωγικό υλικό και βιντεοπαιχνίδια.
Ενημερωθείτε για τη διαδικασία εγγραφής και
δανεισμού στο www.mediatheque.gr

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σίνα 31 - 10680 Αθήνα - www.ifg.gr
210 33 98 650 | mediatheque@ifa.gr

Επειδή το ενδεχόμενο επιβολής νέων περιοριστικών μέτρων δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, τα μαθήματά μας έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε η μετάβαση στη
διαδικτυακή διδασκαλία να είναι άμεση και να διασφαλίζεται η επίτευξη όλων των
προκαθορισμένων παιδαγωγικών στόχων καθώς και η ολοκλήρωση του προγράμματος
του κάθε μαθήματος.
Για οποιαδήποτε απορία, περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση,
μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας: 210 33 98 323/693 ή cours@ifa.gr

Τρίτη έως Παρασκευή 10.00΄-19.00΄
Σάββατο 09.00΄-14.00΄ (κλειστά Δευτέρα)
Ελεύθερη πρόσβαση και χρήση του
αναγνωστηρίου | Παροχή WI-FI
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Περιεχόμενα
 Μαθήματα για παιδιά
 Μαθήματα για εφήβους		
 Μαθήματα για ενήλικες		
 Θεματικά εργαστήρια στα γαλλικά
 Επαγγελματικά γαλλικά
 Εξατομικευμένα μαθήματα
 Χρήσιμες πληροφορίες
 Εγγραφές και τρόποι πληρωμής

Α1

σελ. 08
σελ. 12
σελ. 16
σελ. 22
σελ. 26
σελ. 28
σελ. 29
σελ. 30

Αρχάριος
Χρήστης

Α2

Αρχάριος
Χρήστης

Κατατακτήριο Τεστ
Δεν είστε αρχάριος και δεν έχετε παρακολουθήσει κάποιο μάθημα στο Γαλλικό Ινστιτούτο
Ελλάδος τα τελευταία 3 χρόνια; Δεν γνωρίζετε ακριβώς το επίπεδο σας και κατά συνέπεια το
κατάλληλο τμήμα για να εγγραφείτε; Κανένα πρόβλημα!
Κλείστε ραντεβού από τις 31 Αυγούστου 2020 για ένα ΔΩΡΕΑΝ κατατακτήριο τεστ,
ώστε να προσδιορίσετε τις δεξιότητές σας και να εγγραφείτε στο κατάλληλο τμήμα.
Τα τεστ διεξάγονται:
- στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από τις 15.00 έως τις 17.00
και την Τετάρτη από τις 14.30 έως τις 18.30.
.
- διαδικτυακά, ανά πάσα στιγμή.
Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού για το κατατακτήριο τεστ,
επικοινωνήστε μαζί μας: placement@ifa.gr.

Β1

Βασικός
Χρήστης

Β2

Προχωρημένος
Χρήστης

Tα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Αναφοράς για τις Γλώσσες

C1

Στοιχειώδες
επίπεδο

Εισαγωγικό
επίπεδο

Αρχάριος Χρήστης
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Βασικό
επίπεδο
Βασικός
Χρήστης

Επίπεδο
Επάρκειας

Προχωρημένος
Χρήστης

Προχωρημένο
Επίπεδο

Επίπεδο
Αυτάρκειας

Αυτόνομος
Χρήστης

C2

Αυτόνομος Χρήστης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ

Αυτόνομος
Χρήστης

Μπορεί να κατανοεί και να χρησιμοποιεί οικείες και καθημερινές εκφράσεις
και να διατυπώνει με απλό τρόπο συγκεκριμένες ανάγκες του. Μπορεί
να αυτοσυστήνεται ή να συστήνει άλλο πρόσωπο, να θέτει προσωπικές
ερωτήσεις σε κάποιον (π.χ., για τον τόπο κατοικίας του, τις σχέσεις του,
πράγματα που του ανήκουν) και να απαντά σε ανάλογες ερωτήσεις. Μπορεί
να επικοινωνεί με απλά λόγια, αν ο συνομιλητής του μιλά αργά και καθαρά
και δείχνει συνεργάσιμος.
Μπορεί να κατανοεί μεμονωμένες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται
συχνά για καθημερινά και οικεία θέματα (π.χ., απλές ατομικές και
οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, στενό περιβάλλον, εργασία). Μπορεί
να επικοινωνεί κατά τη διεκπεραίωση απλών και συνηθισμένων εργασιών
που απαιτούν μόνο μια απλή ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα οικεία και
καθημερινά. Μπορεί να περιγράφει με απλά λόγια την κατάρτισή του και
το στενό του περιβάλλον και να αναφέρεται σε θέματα που αφορούν στις
άμεσες ανάγκες του.
Μπορεί να κατανοεί τα σημαντικά σημεία θεμάτων οικείων σχετικά με
την εργασία, το σχολείο, την αναψυχή, κτλ, όταν ο ομιλητής χρησιμοποιεί
με σαφήνεια την καθιερωμένη γλώσσα. Μπορεί να τα καταφέρει στις
περισσότερες καταστάσεις που θα συναντήσει σε ένα ταξίδι σε περιοχή
όπου ομιλείται η γλώσσα-στόχος. Μπορεί να εκφέρει ένα λόγο απλό και
συγκροτημένο σε θέματα οικεία και σε θέματα του ενδιαφέροντός του.
Μπορεί να διηγηθεί ένα γεγονός, μια εμπειρία ή ένα όνειρο, να περιγράψει
μια προσδοκία ή ένα στόχο και να παραθέσει με συντομία τους λόγους ή τις
διευκρινίσεις ενός σχεδίου ή μιας ιδέας.
Μπορεί να κατανοεί το ουσιαστικό περιεχόμενο συγκεκριμένων ή
αφηρημένων θεμάτων ενός πολύπλοκου κειμένου, συμπεριλαμβανομένων
των τεχνικών όρων που σχετίζονται με την ειδικότητά του. Μπορεί να
επικοινωνεί με αυθορμητισμό και άνεση, σε βαθμό που να συζητά με
ομιλητή της γλώσσας-στόχου χωρίς προσκόμματα. Μπορεί να εκφράζεται
με σαφήνεια και λεπτομέρειες για μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, να εκφέρει
άποψη για θέματα επικαιρότητας και να παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα διάφορων δυνατοτήτων.
Μπορεί να κατανοεί μια μεγάλη ποικιλία μακροσκελών και απαιτητικών
κειμένων, καθώς και των έμμεσων νοημάτων τους. Μπορεί να εκφράζεται
αυθόρμητα και άνετα, δίχως να δίνει την εντύπωση ότι ψάχνει να βρει τις
λέξεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο αποτελεσματικό και
ευέλικτο στην κοινωνική, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή του ζωή. Μπορεί να
εκφράζεται για πολύπλοκα θέματα με τρόπο άνετο και λόγο ορθά δομημένο,
πράγμα που φανερώνει ότι ο χρήστης έχει τον έλεγχο των εργαλείων
οργάνωσης, εκφοράς και συνοχής του λόγου του.
Μπορεί να κατανοεί, δίχως προσπάθεια, σχεδόν ό,τι διαβάζει ή ακούει.
Μπορεί να αναμεταδίδει γεγονότα και επιχειρήματα διάφορων γραπτών και
προφορικών πηγών, συνοψίζοντάς τα με τρόπο συγκροτημένο. Μπορεί να
εκφράζεται αυθόρμητα, άνετα και με ακρίβεια και να χειρίζεται τις λεπτές
νοηματικές αποχρώσεις, όταν αναφέρεται σε πολύπλοκα θέματα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ
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Μαθήματα για παιδιά : ωράρια & τιμές

Μαθήματα για παιδιά : πρόγραμμα
ΗΛΙΚΙΑ
& ΕΠΙΠΕΔΟ
Μικρά παιδιά
4 - 6 ετών
Αρχάριοι

Μικρά παιδιά
6 - 7 ετών
Αρχάριοι

Παιδιά 1,
7 - 9 ετών
Αρχάριοι

Παιδιά 2,
8 - 10 ετών
Αρχάριοι +
Παιδιά 3,
8 - 10 ετών
Αρχάριοι +

ΣΧΟΛΙΚΉ ΧΡΟΝΙΆ
2020 - 2021
2 ώρες / εβδομάδα,
33 εβδομάδες

Εισαγωγή στη γραφή
και την ανάγνωση, 2
ώρες / εβδομάδα, 33
εβδομάδες

2 ώρες / εβδομάδα,
33 εβδομάδες

2 ώρες / εβδομάδα,
33 εβδομάδες

2 ώρες / εβδομάδα,
33 εβδομάδες

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

―

―

―

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΧΡΟΝΙΆ
2021 - 2022

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ώρα να γνωρίσουμε
τα γαλλικά, μέσα από
εκπαιδευτικά & μουσικά
παιχνίδια με καθηγητές
εξειδικευμένους στην
παιδαγωγική της
προσχολικής ηλικίας.
Εισαγωγή στα γαλλικά για
παιδιά 6 - 7 ετών. Οι μικροί
μαθητές δουλεύουν τον
γραπτό λόγο (ανακαλύπτουν
το λατινικό αλφάβητο, λέξεις
κ.α) και εμπλουτίζουν τα
προφορικά, μέσα από
εκπαιδευτικά παιχνίδια.
Μικροί μαθητές 7 - 9 ετών,
που κάνουν για πρώτη
φορά γαλλικά ή που έχουν
παρακολουθήσει το τμήμα
«Εισαγωγή στη γραφή και
την ανάγνωση».

Παιδιά 1

Συνέχεια του μαθήματος
«Παιδιά 1», για μαθητές 8-10
ετών.

Παιδιά 2

Συνέχεια του μαθήματος
«Παιδιά 2», για μαθητές
8-10 ετών.

Εισαγωγή
στη γραφή και
την ανάγνωση

Παιδιά 1

Ημέρα και ώρα

Διάρκεια

Έναρξη

Λήξη

Τιμή

Μικρά παιδιά
4 - 6 ετών,
2 ώρες /
εβδομάδα

Σάββατο
09.00 - 11.00

66 ώρες

12.09.2020

29.05.2021

570€
542€

Εισαγωγή στη
γραφή και την
ανάγνωση,
Μικρά παιδιά
6-7 ετών,
2 ώρες/
εβδομάδα

Σάββατο
12.00 - 14.00

66 ώρες

12.09.2020

29.05.2021

670€
636€

Σάββατο
09.00 - 11.00

66 ώρες

12.09.2020

29.05.2021

570€
542€

Σάββατο
13.00 - 15.00*

66 ώρες

12.09.2020

29.05.2021

513€
487€

Τρίτη
17.30 - 19.30

66 ώρες

15.09.2020

25.05.2021

570€
542€

Σάββατο
09.00 - 11.00

66 ώρες

12.09.2020

29.05.2021

570€
542€

Σάββατο
13.00 - 15.00*

66 ώρες

12.09.2020

29.05.2021

513€
487€

Τρίτη
17.30 - 19.30

66 ώρες

15.09.2020

25.05.2021

570€
542€

Σάββατο
9.00 - 11.00

66 ώρες

12.09.2020

29.05.2021

570€
542€

Σάββατο
11.00 - 13.00

66 ώρες

12.09.2020

29.05.2021

570€
542€

Γαλλόφωνα
παιδιά, 7-9
ετών, 2 ώρες/
εβδομάδα

Τρίτη
17.30 - 19.30

66 ώρες

15.09.2020

25.05.2021

570€
542€

Γαλλόφωνα
παιδιά, 10-13
ετών, 2 ώρες/
εβδομάδα

Πέμπτη
17.30-19.30

66 ώρες

17.09.2020

27.05.2021

570€
542€

Παιδιά 1,
7 - 9 ετών,
2 ώρες/
εβδομάδα

Παιδιά 2

Παιδιά 3 ή
Ados A1 προς A2

Ados A1
προς A2

Εξατομικευμένα μαθήματα πιάνου στα γαλλικά για παιδιά 4 - 7 ετών
Διάρκεια: 5 ώρες - 10 μαθήματα διάρκειας 30 λεπτών - Σάββατο μετά τις 11.00
Τιμή: 310 €
Τα μαθήματα αυτά διεξάγονται από τον Jacques MARUGG, ειδικό στην διδασκαλία πιάνου για
παιδιά ηλικίας 4 ετών και άνω. Σωστή στάση και θέση του σώματος, τοποθέτηση των χεριών,
τεχνικές αναπνοής. Όλα αυτά διδάσκονται μέσα από μία ψυχαγωγική μέθοδο διδασκαλίας.
Μία ειδική έκπτωση 5% συμπεριλαμβάνεται στις τιμές αυτού του καταλόγου και ισχύει
αποκλειστικά για τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν στην πρώτη περίοδο της
σχολικής χρονιάς (Σεπτέμβριος και Οκτώβριος 2020).
8

Επίπεδο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ

Παιδιά 2,
8 - 10 ετών,
2 ώρες/
εβδομάδα
Παιδιά 3,
8 - 10 ετών,
2 ώρες/
εβδομάδα

Για τα παιδιά που έχουν γνώσεις γαλλικών, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για
συνέντευξη με κάποιον καθηγητή μας, ώστε να προσδιοριστεί το επίπεδο στο
οποίο θα ενταχθούν.
* Ωράριο μειωμένων τιμών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ
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Μαθήματα για εφήβους: πρόγραμμα
ΗΛΙΚΙΑ
& ΕΠΙΠΕΔΟ
Ados A1,
11 ετών +
Αρχάριοι

ΣΧΟΛΙΚΉ ΧΡΟΝΙΆ
2019 - 2020

3 ώρες / εβδομάδα,
33 εβδομάδες

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

―

Μαθήματα για εφήβους: ωράρια & τιμές
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ados A1
προς A2
ή Ados A2

―

3 ώρες / εβδομάδα,
33 εβδομάδες

Ados A1
ή Παιδιά 2
ή Παιδιά 3

―

Ados A2,
12 ετών +
Αρχάριοι ++

3 ώρες / εβδομάδα,
33 εβδομάδες

Ados A1
ή Ados Α1
προς Α2

―

Ados B1,
13 ετών +
Αρχάριοι ++

4 ώρες / εβδομάδα,
33 εβδομάδες

Ados A2

―

Ados A1 προς
A2, 11 ετών +
Αρχάριοι +

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΧΡΟΝΙΆ
2020 - 2021

Ados B1

Ados B2.1

4 ώρες / εβδομάδα,
33 εβδομάδες

Ados B1

―

Ados B2.2

Ados B2.2
15 ετών+
Μέσο επίπεδο +

4 ώρες / εβδομάδα,
33 εβδομάδες

Ados B2.1

―

Ados B2
προς C1

12

Ados B2.2

Ados A1
3 ώρες/
εβδομάδα

Ados A2

Ados B2.1,
14 ετών +
Μέσο επίπεδο

Ados B2 προς C1,
3 ώρες / εβδομάδα,
15 ετών+
33 εβδομάδες
Μέσο επίπεδο ++

Επίπεδο

To επίπεδο αυτό απευθύνεται
σε μαθητές που έχουν
ολοκληρώσει το Β2,
(είτε κατέχουν το DELF
B2, είτε έχουν αξιολογηθεί
από τους καθηγητές μας).
Σημείωση: Δεν στοχεύει στην
προετοιμασία του DALF C1,
αλλά στην αφομοίωση των
γνώσεων και στην εισαγωγή
του επιπέδου C1.

Ados
A1 προς A2
3 ώρες/
εβδομάδα

Ados A2
3 ώρες/
εβδομάδα

Ados B1
4 ώρες/
εβδομάδα

―

Ados B2.1
4 ώρες/
εβδομάδα

Ημέρα και ώρα

Διάρκεια

Έναρξη

Λήξη

Τιμή

Σάββατο
09.00 - 12.00

99 ώρες

12.09.2020

29.05.2021

850€
808€

Σάββατο
13.00 - 16.00*

99 ώρες

12.09.2020

29.05.2021

765€
727€

Τρίτη
17.30 - 20.30

99 ώρες

15.09.2020

25.05.2021

850€
808€

Σάββατο
9.00 - 12.00

99 ώρες

12.09.2020

29.05.2020

850€
808€

Σάββατο
13.00 - 16.00*

99 ώρες

12.09.2020

29.05.2020

765€
727€

Τρίτη
17.30 - 20.30

99 ώρες

15.09.2020

25.05.2021

850€
808€

Σάββατο
9.00 - 12.00

99 ώρες

12.09.2020

29.05.2021

850€
808€

Σάββατο
13.00 - 16.00*

99 ώρες

12.09.2020

29.05.2021

765€
727€

Τρίτη
17.30 - 20.30

99 ώρες

15.09.2020

25.05.2021

850€
808€

Σάββατο
9.00 - 13.00

132 ώρες

12.09.2020

29.05.2021

1.130€
1.074€

Σάββατο
13.00 - 17.00*

132 ώρες

12.09.2020

29.05.2021

1.017€
966€

Τρίτη - Πέμπτη
17.30 - 19.30

132 ώρες

15.09.2020

27.05.2021

1.130€
1.074€

Σάββατο
9.00 - 13.00

132 ώρες

12.09.2020

29.05.2021

1.130€
1.074€

Σάββατο
13.00 - 17.00

132 ώρες

12.09.2020

29.05.2021

1.017€
966€

Τρίτη - Πέμπτη
17.30 - 19.30

132 ώρες

15.09.2020

27.05.2021

1.130€
1.074€

Για τα παιδιά που έχουν γνώσεις γαλλικών, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για συνέντευξη
με κάποιον καθηγητή μας, ώστε να προσδιοριστεί το επίπεδο στο οποίο θα ενταχθούν.

Αdos B2.2
4 ώρες/
εβδομάδα

Σάββατο
09.00 - 13.00

132 ώρες

12.09.2020

29.05.2021

1.130€
1.074€

Μία ειδική έκπτωση 5% συμπεριλαμβάνεται στις τιμές αυτού του καταλόγου και ισχύει
αποκλειστικά για τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν στην πρώτη περίοδο της
σχολικής χρονιάς (Σεπτέμβριος και Οκτώβριος 2020).
* Ωράριο μειωμένων τιμών

Ados B2
προς C1
3 ώρες/
εβδομάδα

Σάββατο
9.00-12.00

99 ώρες

12.09.2020

29.05.2021

850€
808€

ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ
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Μαθήματα για ενήλικες | 17 ετών και άνω

Μαθήματα για ενήλικες | 17 ετών και άνω
Εντατικά μαθήματα 5 ωρών (μόνο κάθε Σάββατο)
ή 6 ωρών (2 τρίωρα την εβδομάδα)

Επίπεδο

Μέσα από αυτό το μάθημα μπορείτε να αποκτήσετε ένα επίπεδο B1 σε 2 χρόνια ή Β2 σε 3
χρόνια (εάν ξεκινήσετε από αρχάριο επίπεδο).
Επίπεδο

A1

A2

Ημέρα και ώρα

Διάρκεια

Έναρξη

Λήξη

Τιμή

Σάββατο
09.30 - 14.30

75 ώρες

03.10.2020

30.01.2021

775€
736€

Δευτέρα - Τετάρτη
18.30 - 21.30

90 ώρες

05.10.2020

03.02.2021

775€
736€

Τρίτη - Πέμπτη
10.00 - 13.00*

90 ώρες

06.10.2020

02.02.2021

698€
663€

90 ώρες

06.10.2020

02.02.2021

75 ώρες

03.10.2020

30.01.2021

Τρίτη - Πέμπτη
15.30 - 18.30*
Σάββατο
9.30-14.30
Δευτ. - Τετάρτη
10.00 -13.00*
Τρίτη - Πέμπτη
18.30 - 21.30

B1.1

B1.2

16

698€
663€
775€
736€
698€
663€

90 ώρες

05.10.2020

03.02.2021

90 ώρες

06.10.2020

02.02.2021

775€
736€

Σάββατο
09.30 - 14.30

75 ώρες

03.10.2020

30.01.2021

775€
736€

Δευτέρα - Τετάρτη
18.30 - 21.30

90 ώρες

05.10.2020

03.02.2021

775€
736€

Τρίτη - Πέμπτη
10.00 - 13.00*

90 ώρες

06.10.2020

02.02.2021

698€
663€

Τρίτη - Πέμπτη
15.30 - 18.30*

90 ώρες

06.10.2020

02.02.2021

698€
663€

Δευτέρα - Τετάρτη
10.00 - 13.00*

90 ώρες

05.10.2020

03.02.2021

698€
663€

Δευτέρα - Τετάρτη
18.30 - 21.30

90 ώρες

05.10.2020

03.02.2021

775€
736€

ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ

B2.1

B2.2

C1.1

C1.2

C2.1

Ημέρα και ώρα

Διάρκεια

Έναρξη

Λήξη

Τιμή

Σάββατο
09.30 - 14.30

75 ώρες

03.10.2020

30.01.2021

775€
736€

Δευτ. - Τετάρτη
18.30 - 21.30

90 ώρες

05.10.2020

03.02.2021

775€
736€

Τρίτη - Πέμπτη
10.00 - 13.00*

90 ώρες

06.10.2020

02.02.2021

698€
663€

Τρίτη - Πέμπτη
15.30 - 18.30*

90 ώρες

06.10.2020

02.02.2021

698€
663€

90 ώρες

05.10.2020

03.02.2021

75 ώρες

03.10.2020

30.01.2021

90 ώρες

05.10.2020

03.02.2021

Τρίτη - Πέμπτη
10.00 - 13.00*

90 ώρες

06.10.2020

02.02.2021

698€
663€

Σάββατο
09.30 - 14.30

75 ώρες

03.10.2020

30.01.2021

775€
736€

Δευτέρα - Τετάρτη
18.30 - 21.30

90 ώρες

05.10.2020

03.02.2021

775€
736€

Τρίτη - Πέμπτη
10.00 - 13.00*

90 ώρες

06.10.2020

02.02.2021

698€
663€

Δευτέρα - Τετάρτη
18.30 - 21.30
Σάββατο
12.00 - 17.00*
Δευτέρα - Τετάρτη
18.30 - 21.30

775€
736€
698€
663€
775€
736€

Μία ειδική έκπτωση 5% συμπεριλαμβάνεται στις τιμές αυτού του καταλόγου και
ισχύει αποκλειστικά για τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν στην πρώτη
περίοδο της σχολικής χρονιάς (Σεπτέμβριος και Οκτώβριος 2020).
* Ωράριο μειωμένων τιμών
Έχετε ερωτήσεις ; Επικοινωνήστε μαζί μας! Τηλεφωνικά : 210 33 98 323/693 ή με
e-mail: cours@ifa.gr
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Μαθήματα για ενήλικες | 17 ετών και άνω

Μαθήματα για ενήλικες | 17 ετών και άνω

Ημι-εντατικά μαθήματα: 3 ώρες την εβδομάδα

Μαθήματα σε μικρές ομάδες - 3 ωρών την εβδομάδα

Αυτό το μάθημα καλύπτει το ίδιο επίπεδο με τα εντατικά μαθήματα, αλλά σε λιγότερο
εντατικό ρυθμό.

To μάθημα αυτό είναι ιδανικό για όσους αναζητούν ταχεία πρόοδο.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά τάξη: 5 άτομα.

Επίπεδο

Ημέρα και ώρα

Διάρκεια

Έναρξη

Λήξη

Τιμή

Επίπεδο

Ημέρα και ώρα

Διάρκεια

Έναρξη

Λήξη

Τιμή

A1.1

Παρασκευή
18.00 - 21.00

45 ώρες

09.10.2020

05.02.2021

395€
375€

C1.1

Πέμπτη
18.30 - 21.30

45 ώρες

08.10.2020

28.01.2021

775€
736€

A1.2

Τετάρτη
15.30 - 18.30*

45 ώρες

07.10.2020

10.02.2021

356€
338€

C1.2

Πέμπτη
18.30 - 21.30

45 ώρες

08.10.2020

28.01.2021

775€
736€

Τετάρτη
15.30 - 18.30*

45 ώρες

07.10.2020

10.02.2021

356€
338€

Πέμπτη
15.30 - 18.30*

45 ώρες

08.10.2020

28.01.2021

698€
633€

Παρασκευή
18.00 - 21.00

45 ώρες

09.10.2020

05.02.2021

395€
375€

Πέμπτη
18.30 - 21.30

45 ώρες

08.10.2020

28.01.2021

775€
736€

45 ώρες

09.10.2020

05.02.2021

45 ώρες

03.10.2020

30.01.2021

A2.1

Β1.1.1
Β1.2.1
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Παρασκευή
18.00 - 21.00
Σάββατο
13.00-16.00*

395€
375€
356€
338€

ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ

C2.1

Μία ειδική έκπτωση 5% συμπεριλαμβάνεται στις τιμές αυτού του καταλόγου και
ισχύει αποκλειστικά για τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν στην πρώτη
περίοδο της σχολικής χρονιάς (Σεπτέμβριος και Οκτώβριος 2020).
* Ωράριο μειωμένων τιμών
Έχετε ερωτήσεις ; Επικοινωνήστε μαζί μας! Τηλεφωνικά : 210 33 98 323/693 ή με
e-mail: cours@ifa.gr
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Θεματικά εργαστήρια στα γαλλικά

Θεματικά εργαστήρια στα γαλλικά
Γλωσσική εξάσκηση

Θεατρικό εργαστήρι στα γαλλικά | B2 - C2 και γαλλόφωνοι

Βελτιώστε την προφορική σας έκφραση στα γαλλικά, μέσα από συζητήσεις, παιχνίδια
ρόλων, προσομοιώσεις, διάλογους γύρω από θέματα της επικαιρότητας και του
γαλλικού πολιτισμού.
Ημέρα και
Επίπεδο
Διάρκεια
Έναρξη
Λήξη
Τιμή
ώρα
Τετάρτη
270€
Μέσο Επίπεδο
30 ώρες 14.10.2020 17.02.2021
257€
10.00 - 12.00
Πέμπτη
270€
Ανώτερο Επίπεδο
30 ώρες 15.10.2020 04.02.2021
257€
18.30 - 20.30

Το εργαστήρι αυτό επιτρέπει σε γαλλόφωνους και μη που είναι εξοικειωμένοι με τα
γαλλικά, να εξασκήσουν τη γλώσσα με διαφορετικό τρόπο, μέσα από φωνητικές και
σωματικές ασκήσεις, από την ευχέρεια του λόγου και τον αυτοσχεδιασμό. Υπεύθυνος
καθηγητής είναι ο Αλέξανδρος Βαμβούκος ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου και βοηθός
των Ludovic Lagarde, Bruce Myers και Ιωάννη Χουβαρδά.

Το εργαστήριο διάρκειας 10,5 ωρών, απευθύνεται σε όσους θέλουν να βελτιώσουν την
προφορά τους στα γαλλικά μέσα από καινοτόμα εργαστήρια φωνητικής. Ξεπεράστε τις
κυριότερες δυσκολίες στην προφορά της γαλλικής γλώσσας, βελτιώστε τον επιτονισμό
στον προφορικό σας λόγο και κατανοήστε όλες τις πτυχές του ρυθμού και της τονικότητας
της γλώσσας που θα σας επιτρέψουν να εκφραστείτε με μεγάλη φυσικότητα και ευχέρεια.

Από B1 - C1

B2 - C2 και
γαλλόφωνοι

Ημέρα και ώρα

Διάρκεια

Έναρξη

Λήξη

Τιμή

Τρίτη 19.30 - 21.30

30 ώρες

13.10.2020

09.02.2021

310€
295€

Εργαστήρι Θεατρικής Μετάφρασης | C2

Εργαστήρι προφοράς | B1- C1

Επίπεδο

Επίπεδο

Ημέρα και ώρα

Διάρκεια

Έναρξη

Λήξη

Τιμή

Δευτέρα
17.00 - 18.30

10,5 ώρες

12.10.2020

23.11.2020

100€
95€

Μία ειδική έκπτωση 5% συμπεριλαμβάνεται στις τιμές αυτού του καταλόγου και
ισχύει αποκλειστικά για τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν στην πρώτη
περίοδο της σχολικής χρονιάς (Σεπτέμβριος και Οκτώβριος 2020).
* Ωράριο μειωμένων τιμών

«Εμβαθύνοντας στη θεατρική γλώσσα». Μεταφραστική προσέγγιση μιας ευρύτερης
γκάμας γαλλόφωνων συγγραφέων του 20ου αιώνα. Συγκριτική προσέγγιση παλαιότερων
μεταφράσεων. Εισηγήτρια: Δήμητρα Κονδυλάκη
Επίπεδο
C2

Ημέρα και ώρα

Διάρκεια

Τετάρτη 16.00 - 19.00

60 ώρες

Έναρξη

Λήξη

Οκτώβριος Φεβρουάριος

Τιμή
310€
295€

Εργαστήρι «Η γαλλόφωνη χορωδία»
Όλα τα επίπεδα & γαλλόφωνοι
Με αυτό το εργαστήρι έχετε την ευκαιρία να τραγουδήσετε στα γαλλικά, ένα πλούσιο
ρεπερτόριο γαλλικών τραγουδιών του χθες και του σήμερα. Θα μάθετε πώς να
χρησιμοποιείτε τη φωνή και την αναπνοή σας. Θα μυηθείτε στη μουσική ανάγνωση. Πριν
ξεκινήσετε θα επιλέξετε από κοινού με τον καθηγητή σας, τον Jacques MARUGG, τη
θεματική και το ρεπερτόριο σας.

Επίπεδο
Όλα τα
επίπεδα &
γαλλόφωνοι

Ημέρα και ώρα

Διάρκεια

Έναρξη

Λήξη

Τιμή

Πέμπτη 18.30 - 20.30

24 ώρες

15.10.2020

14.01.2021

250€
238€

Προσφέρονται κατόπιν ζήτησης: εργαστήρι κινηματογράφου, εργαστήρι «Τα
γαλλικά του δρόμου», εργαστήρι γραμματικής και θεατρική μετάφραση μέσω
διαδυκτίου.
Έχετε ερωτήσεις ; Επικοινωνήστε μαζί μας! Τηλεφωνικά : 210 33 98 323/693 ή με
e-mail: cours@ifa.gr
22
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Ενήλικες | Επαγγελματικά γαλλικά

Ενήλικες | Επαγγελματικά γαλλικά

Γαλλικά των επιχειρήσεων | B2 - C2

Master 1 & 2 FLE/FLS/FOS - Université d'Artois

Faites vos affaires en français ! Αναπτύξτε τις δεξιότητες που θα σας επιτρέψουν
να χειρίζεστε αποτελεσματικά την επιχειρηματική γλώσσα και να επικοινωνείτε με
άνεση και ευχέρεια σε όλες τις επαγγελματικές περιστάσεις, λαμβάνοντας υπόψιν τους
κοινωνικούς και επαγγελματικούς κανόνες, καθώς και τις ιεραρχικές οριοθετήσεις που
χρησιμοποιούνται σε γαλλόφωνο περιβάλλον.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG) σας δίνει την ευκαιρία να εγγραφείτε στο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών εξ' αποστάσεως, Master 1 ή/και Master 2 FLE/FLS/FOS του
Université d'Artois. Η επικοινωνία με τους καθηγητές γίνεται μέσω τηλεδιασκέψεων, που
οργανώνονται από το IFG. Κάθε φοιτητής επωφελείται από μία προσωπική υποστήριξη
έως και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Επίπεδο
B2 - C2

Ημέρα και ώρα

Διάρκεια

Έναρξη

Λήξη

Τιμή

Πέμπτη 18.30 - 21.30

60 ώρες

15.10.2020

11.03.2021

610€
580€

Γαλλικά για νομικά επαγγέλματα | B2 - C2 |
Φοιτητές νομικής & επαγγελματίες
Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές νομικής ή επαγγελματίες του νομικού
κλάδου, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σε ιδιωτικό, δημόσιο και
διεθνές δίκαιο. Θα είστε σε θέση να διαχειριστείτε τις ουσιώδεις δομές της γλώσσας,
να αποκτήσετε ένα διευρυμένο νομικό λεξιλόγιο και να χρησιμοποιείτε κατάλληλες
στρατηγικές επικοινωνίας, σημαντικές σε κοινωνικές και επαγγελματικές περιστάσεις.
Αυτό το μάθημα προετοιμάζει για την εισαγωγή σε Master 1 και 2 δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου.
Επίπεδο

B2 - C2

Ημέρα και ώρα

Διάρκεια

Έναρξη

Λήξη

Τιμή

Τρίτη & Παρασκευή
18.00 - 21.00

60 ώρες

13.10.2020

08.01.2021

610€
580€

Γαλλικά για ιατρικά επάγγέλματα μέσω διαδικτύου | B2 - C2
Απευθύνεται σε φοιτητές που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε γαλλόφωνη χώρα ή σε
επαγγελματίες στον τομέα της υγείας που συνεργάζονται με το εξωτερικό. Επικεντρωνόμαστε στη
σχέση ασθενή-ιατρού, στην ιατρική ορολογία, στον ιατρικό φάκελο, στη διάγνωση και στην ιατρική
επικαιρότητα.
Επίπεδο
B2 - C2

Ημέρα και ώρα
Παρασκευή
18.30 - 21.30

Διάρκεια

Έναρξη

75 ώρες 16.10.2020

Λήξη

Τιμή

23.04.2021

760€
722€

Διάρκεια

Έναρξη

Λήξη

Τιμή

Master 1 (εξάμηνα 1 & 2)
1 έτος

Οκτώβριος 2020

Οκτώβριος 2021

2.400€

Master 2 (εξάμηνα 3 & 4)
1 έτος

Οκτώβριος 2020

Οκτώβριος 2021

2.400€

Eξειδικευμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα για καθηγητές της
γαλλικής ως ξένης γλώσσας
Αυτό το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους καθηγητές γαλλικής που
έχουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (πιστοποιημένες ή όχι).
Στόχοι:
- Παρουσίαση της θεωρίας των μαθησιακών δυσκολιών - Δυσλεξία
- Ανακάλυψη των λειτουργιών της μνήμης.
- Διαχείριση του άγχους που κυριεύει τους μαθητές που ξεχνούν συνεχώς και της ικανότητας
να τους βοηθήσουμε να χρησιμοποιήσουν τη μνήμη τους αλλά και τη διαχείριση γονέων.
- Εφαρμογή της μεθόδου διδασκαλίας της γαλλικής ως ξένης γλώσσας για μαθητές με
μαθησιακές δυσκολίες.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα εξελίσσεται σε 3 φάσεις :
Μέρα 1η:
2 ώρες ορολογία / διαδικασία της μνήμης.
Μέρα 2η:
4 ώρες όπου προσαρμόζετε τις μεθόδους διδασκαλίας των καθηγητών / προτεινόμενες
δραστηριότητες.
Μέρα 3η (6 μήνες περίπου μετά από τις πρώτες 6 ώρες επιμόρφωσης) :
- 3 ώρες στρογγυλή τράπεζα, ανταλλαγή ιδεών, πληροφοριών και πρακτικών συμβουλών.
Διάρκεια προγράμματος: 9 ώρες.
Επίπεδο
B2 - C2

Μία ειδική έκπτωση 5% συμπεριλαμβάνεται στις τιμές αυτού του καταλόγου και
ισχύει αποκλειστικά για τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν στην πρώτη
περίοδο της σχολικής χρονιάς (Σεπτέμβριος και Οκτώβριος 2020).
* Ωράριο μειωμένων τιμών
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ

Ημέρα και ώρα

Διάρκεια

Έναρξη

Λήξη

Τιμή

Παρασκευή
18.00 - 21.00

9 ώρες

30.10.2020

28.05.2021

90€

Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και το ημερολόγιο αυτών των προγραμμάτων:
Σοφία Μελά, smela@ifa.gr | 210 33 98 693 -323 | Σίνα 31, Αθήνα | ifa@ifa.gr | www.ifg.gr
ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ
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Χρήσιμες Πληροφορίες

Εξατομικευμένα μαθήματα | Όλα τα επίπεδα Α1-C2 |
Ελληνικά & Γαλλικά
Οι ειδικοί και παιδαγωγικοί στόχοι καθορίζονται σύμφωνα με το επίπεδο και τις ανάγκες σας:
γενικά γαλλικά, γαλλικά των επιχειρήσεων, προετοιμασία για τις εξετάσεις, προσομοίωση σε
επαγγελματικό περιβάλλον. Επιλέγετε το ρυθμό που επιθυμείτε ανάλογα με τη διαθεσιμότητα
σας: ημέρα, ωράριο και διάρκεια μαθήματος. Αυτή η φόρμουλα είναι ιδανική για όσους δεν
μπορούν να παρευρεθούν στα ομαδικά μαθήματα ή επιθυμούν να δουλέψουν συγκεκριμένα
σε έναν τομέα ή έναν κλάδο της γλώσσας. Παρέχονται εξατομικευμένα μαθήματα για την
εκμάθηση της ελληνικής και της γαλλικής γλώσσας.
Φόρμουλα

Αριθμός
μαθητών

Διάρκεια

Έναρξη Λήξη

1
5 ώρες

10 ώρες

30 ώρες

2

300€

Διακοπές Χριστουγέννων: από Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020
έως Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021
Διακοπές Πάσχα: από Πέμπτη 29 Απριλίου έως Τετάρτη 5 Μαΐου 2021

175€
ανά άτομο

1

450€
Κατ΄επιλογήν
Κατ' επιλογήν
(π.χ.1,5 ή 2 ώρες)

250€
ανά άτομο

3

170€
ανά άτομο

1

1.250€

2

Κατ΄επιλογήν
Κατ' επιλογήν
(π.χ.1,5 ή 2 ώρες)

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020: Εθνική εορτή
Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020: Πολυτεχνείο
Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021: Θεοφάνεια
Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021: Καθαρά Δευτέρα
Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021: Εθνική εορτή
Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021: Αγίου Πνεύματος

Διακοπές (για τα μαθήματα)

120€
ανά άτομο

2

•
•
•
•
•
•

Τιμή

3

3
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Κατ΄επιλογήν
Κατ' επιλογήν
(π.χ.1,5 ή 2 ώρες)

Αργίες

750€
ανά άτομο

Τα μαθήματα δε διεξάγονται κατά την περίοδο των εξετάσεων:
Από Παρασκευή 4 έως Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020
Από Παρασκευή 14 έως Κυριακή 16 Μαΐου 2021

Επικοινωνήστε μαζί μας!
Διεύθυνση Μαθημάτων και Σπουδών
Tηλ: 210 33 98 323 | E: cours@ifa.gr
Υποδοχή κοινού:
Δευτέρα - Πέμπτη:10.00 - 18.15
Παρασκευή:10.00 - 17.00
Σάββατο: 09.00 - 15.00

750€
ανά άτομο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ
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Εγγραφές & τρόποι πληρωμής

Εγγραφές & τρόποι πληρωμής

Πως να εγγραφείτε σ'ένα μάθημα;

Πολιτική εκπτώσεων

Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα μαθήματα μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε
με το τμήμα Μαθημάτων και Σπουδών: cours@ifa.gr | 210 33 98 323
Ανάλογα με την περίπτωση σας:
• Είστε εντελώς αρχάριος στα γαλλικά; Μπορείτε να εγγραφείτε απευθείας σε ένα
τμήμα A1 (Eνηλίκων).
• Παρακολουθήσατε κάποιο τμήμα στο Γαλλικό Ινστιτούτο την ακαδημαϊκή χρονιά
2019 - 2020; Μπορείτε να εγγραφείτε απευθείας στη συνέχεια του μαθήματος σας.
Επικοινωνήστε με το τμήμα Εγγραφών:
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Σίνα 31, Αθήνα | inscription@ifa.gr | 210 33 98 721/333
Ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού:
Δευτέρα - Τετάρτη, 08.30 - 18.45 | Πέμπτη, Παρασκευή 08.30 - 16.30 |
Σάββατο, 08.30 - 15.00
• Εάν δεν είστε αρχάριος και δεν έχετε παρακολουθήσει κάποιο μάθημα στο Γαλλικό
Ινστιτούτο τα τελευταία 3 χρόνια, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε αρχικά με το
placement@ifa.gr για να δείτε εάν χρειάζεστε όντως να περάσετε το κατατακτήριο
τεστ.

Κατατακτήριο τεστ
Τα τεστ πραγματοποιούνται στο χώρο του Ινστιτούτου κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από τις
15.00 ως τις 17.00 και την Τετάρτη από τις 14.30 ως τις 18.30.
Υπάρχει η δυνατότητα το τεστ να γίνει διαδικτυακά οποιαδήποτε στιγμή.
Το κατατακτήριο τεστ είναι δωρεάν.
Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού για το κατατακτήριο τεστ,
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε: placement@ifa.gr

Τρόποι πληρωμής
- ΝΕΟ! Από το Σεπτέμβριο του 2020 ανοίγει η διαδικτυακή πλατφόρμα του Γαλλικού
Ινστιτούτου Ελλάδος, μέσα από την οποία θα μπορείτε να κάνετε την εγγραφή και την
πληρωμή των μαθημάτων σας ηλεκτρονικά. Για περισσότερες πληροφορίες: www.ifg.gr
- Με τραπεζική κάρτα (εκτός των Diners και American Express) ή με μετρητά
στο γραφείο των εγγραφών.
- Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: επικοινωνήστε με το Τμήμα Εγγραφών
inscription@ifa.gr | 210 33.98.721 ή 333
Η εγγραφή σας χρειάζεται να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη του μαθήματος.
Παρακαλείσθε να ενημερωθείτε για το Γενικό Κανονισμό των μαθημάτων κατά τη
διάρκεια της εγγραφής σας.

Τιμές
Τα μαθήματα (εκτός των εργαστηρίων και των εξατομικευμένων μαθημάτων) που
πραγματοποιούνται τις καθημερινές, από τις 08:00 ως τις 17:00, καθώς και το Σάββατο το
μεσημέρι, από τις 13:00 ως τις 17:00, επωφελούνται από μία έκπτωση. Παρακαλείσθε να
δείτε αναλυτικά τους Γενικούς όρους Εγγραφής στον παρακάτω πίνακα, καθώς και στο
τμήμα Εγγραφών.
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Ωράρια με μειωμένη τιμή (αφορά μόνο τα μαθήματα εκμάθησης της γλώσσας)
Δευτέρα ως Παρασκευή Έκπτωση 10%,
ως τις 17.00 συμπεριλαμβάνεται ήδη στην
Σάββατο από τις 13.00 αναγραφόμενη τιμή του καταλόγου
Σημείωση: Τα μαθήματα από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 17:00 και τα μαθήματα
του Σαββάτου ως τις 13:00 = ωράριο κανονικής τιμής.
"Οικογενειακή" εγγραφή
Μία έκπτωση 15% εφαρμόζεται στο 2ο μέλος της οικογένειας (και στα επόμενα).
• Η έκπτωση εφαρμόζεται στο μάθημα με το χαμηλότερο κόστος. Ισχύει για
συγγενείς του 1ου βαθμού.
• Μπορεί να σας ζητηθεί κάποιο δικαιολογητικό.
Εγγραφή του ίδιου ατόμου σε περισσότερα μαθήματα
Μία έκπτωση 15% εφαρμόζεται στο μάθημα με το χαμηλότερο κόστος.
Ισχύει μόνο για την ίδια χρονική περίοδο.
Άνεργοι
1. Μία έκπτωση 15% εφαρμόζεται για την εγγραφή σε μάθημα που ανήκει σε ωράριο
κανονικής τιμής. Μετά τις 17.00 τις καθημερινές και πριν τη 13.00 το Σάββατο - με
επίδειξη της κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ.
2. Μία έκπτωση 10% εφαρμόζεται για την εγγραφή σε μάθημα που ανήκει σε ωράριο
μειωμένης τιμής (δηλαδή συνολική έκπτωση 20%). Πριν τις 17.00 μέσα στην εβδομάδα
και μετά τη 13.00 το Σάββατο - με επίδειξη της κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ.
Σημείωση: Οι εκπτώσεις «οικογενειακή εγγραφή», «εγγραφή ίδου ατόμου σε
περισσότερα μαθήματα» και «ανέργων» δεν είναι αθροιστικές.
Καμία έκπτωση δεν ισχύει για τα ιδιαίτερα μαθήματα.
Επωφεληθείτε από την ειδική προσφορά μας που ισχύει μέχρι τον Ιανουάριο 2021:
• Ειδική έκπτωση 5% σε όλα μας τα μαθήματα (συμπεριλαμβάνεται στις τιμές αυτού
του καταλόγου).
• Μηδενικά έξοδα φακέλου.
• Συνδρομή στην βιβλιοθήκη με την κάρτα club IFG μόνο με 15€ (ειδική τιμή
αποκλειστικά για τους μαθητές του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος).
* Η προσφορά αυτή εφαρμόζεται μόνο στα ομαδικά μαθήματα.
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Μαθήματα γαλλικών με Frantastique
To Frantastique προτείνει εξατομικευμένα και ψυχαγωγικά
μαθήματα μικρής διάρκειας. Ο στόχος μας : να έχετε κίνητρο, να
είστε συνεπείς και να προοδεύετε διαρκώς.

Ένα καθημερινό μάθημα

Μία ιστορία

Μόνο 15 λεπτά την ημέρα για να
εξασκήσετε τα γαλλικά σας.

Διασκεδαστικά μαθήματα για να
μην χάνετε το ενδιαφέρον σας.

Εξατομίκευση

Πιστοποίηση

Ένα εξατομικευμένο περιεχόμενο χάρη στο οποίο
κερδίζετε χρόνο και δεν ξεχνάτε το μάθημα σας.

Ένα πιστοποιητικό στο
τέλος του προγράμματος.

Για να επωφεληθείτε από ένα δωρεάν τεστ διαδικτυακού
μαθήματος γαλλικών, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα του
Γαλλικού Ινστιτούτου, ή ενημερωθείτε απευθείας από το τμήμα
μαθημάτων.
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