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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 ξένη
γλώσσα.
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.
ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα εξ' ολοκλήρου διαδικτυακών µαθηµάτων για ενήλικες
εκτός των κλασσικών µαθηµάτων δια ζώσης. Στηριζόµενη στο επιτυχηµένο µοντέλο της
εικονικής τάξης και της οµαδικής τηλεδιάσκεψης, η πρόταση καλύπτει όλα τα επίπεδα
(από A1 έως C2), εργαστήρια γλωσσικής εξάσκησης και κάποια εξειδικευµένα µαθήµατα.
Έχετε πλέον τη δυνατότητα να συµµετάσχετε στο µάθηµα από όπου κι αν βρίσκεστε, χωρίς να
χάνετε χρόνο στις µετακινήσεις. Αναµφίβολα, αυτός είναι ο ιδανικός τρόπος εκµάθησης για
όσους δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην οδό Σίνα ή για όσους βρίσκονται εκτός Αθηνών.
Έχει έρθει λοιπόν η ώρα να µάθετε πραγµατικά γαλλικά!

∆ιαβεβαιώνουµε τους µαθητές ότι το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος συµµορφώνεται πλήρως µε τις οδηγίες
και υποδείξεις του ΕΟ∆Υ.
Ειδική σήµανση έχει τοποθετηθεί µε στόχο την αποφυγή συνωστισµού και για να τηρηθούν οι απαραίτητες
αποστάσεις 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 διαθέσιµοι σε όλους.
∆υστυχώς το ενδεχόµενο επιβολής νέων περιοριστικών µέτρων δεν έχει αποκλειστεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή, τα µαθήµατά µας σχεδιάστηκαν 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.
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Καταταρκτήριο τεστ
∆εν είστε αρχάριος και δεν έχετε παρακολουθήσει κάποιο µάθηµα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
τα τελευταία 3 χρόνια; ∆εν γνωρίζετε ακριβώς το επίπεδο σας και κατά συνέπεια το κατάλληλο τµήµα για να εγγραφείτε; Κανένα πρόβληµα!

Α1

Αρχάριος
Χρήστης

Κλείστε ραντεβού από την 1η Σεπτεµβρίου 2022 για ένα κατατακτήριο τεστ, ώστε να προσδιορίσετε
τις δεξιότητές σας και να εγγραφείτε στο κατάλληλο τµήµα.
Το κατατακτήριο τεστ γίνεται διαδικτυακά οποιαδήποτε στιγµή. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε υπολογιστή ή σύνδεση στο διαδίκτυο, το τεστ µπορεί να διεξαχθεί στο χώρο του Ινστιτούτου, κατόπιν
ραντεβού.
Το τεστ κοστίζει 5€.

Α2

Αρχάριος
Χρήστης

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού για το κατατακτήριο τεστ, επικοινωνήστε
µαζί µας στο : placement@ifg.gr

Περιεχόμενα

Β1

 Παιδιά & έφηβοι
 Ενήλικες δια ζώσης
 Θεµατικά εργαστήρια δια ζώσης
 Εξατοµικευµένα µαθήµατα
 ∆ιαδικτυακά µαθήµατα ενηλίκων
 ∆ιαδικτυακά εργαστήρια µετάφρασης
 Πως να εγγραφείτε σε ένα µάθηµα

Βασικός
Χρήστης

σελ. 7
σελ. 13
σελ. 17
σελ. 19
σελ. 21
σελ. 27
σελ. 31

Β2

Προχωρηµένος
Χρήστης

Tα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Αναφοράς για τις Γλώσσες
Ποιο είναι το επίπεδο σας; Σε ποιο επίπεδο στοχεύετε; Ενημερωθείτε για το Κοινό
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς των Γλωσσών παρακάτω:

C1

Αυτόνοµος
Χρήστης

Στοιχειώδες
επίπεδο

Εισαγωγικό
επίπεδο

Αρχάριος Χρήστης
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Βασικό
επίπεδο

Επίπεδο
Επάρκειας

Προχωρημένο
Επίπεδο

Επίπεδο
Αυτάρκειας

C2

Αυτόνοµος
Χρήστης
Ανεξάρτητος Χρήστης

Αυτάρκης 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.
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Μαθήματα για παιδιά
ΗΛΙΚΙΑ
& ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΧΡΟΝΙΑ
2022-2023

4-5 ετών,
Αρχάριοι

Μικρά παιδιά 4-5
ετών, 2 ώρες ανά
εβδοµάδα,
33 εβδοµάδες

Ώρα να γνωρίσουµε
τα γαλλικά µέσα από
εκπαιδευτικά και µουσικά
παιχνίδια µε καθηγητές
εξειδικευµένους στην
παιδαγωγική της
προσχολικής ηλικίας.

Μικρά παιδιά
5-6 ετών,
2 ώρες ανά
εβδοµάδα,
33 εβδοµάδες

Μικρά παιδιά 5-6
ετών, 2 ώρες ανά
εβδοµάδα,
33 εβδοµάδες

Συνέχεια του µαθήµατος
Μικρά Παιδιά 4-5 ετών
ή/και για µικρούς µαθητές
5-6 ετών,που κάνουν
για πρώτη φορά γαλλικά.

Εισαγωγή στη
γραφή και την
ανάγνωση

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

Συνέχεια του µαθήµατος
Μικρά Παιδιά 5-6 ετών
ή/και εισαγωγή στα γαλλικά
για παιδιά 6-7 ετών. Οι µικροί
µαθητές δουλεύουν τον
Παιδιά 1
γραπτό λόγο (ανακαλύπτουν
το λατινικό αλφάβητο, λέξεις
κ.α.) και εµπλουτίζουν τα
προφορικά τους µέσα από
εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Παιδιά 1, 2 ώρες
ανά εβδοµάδα,
33 εβδοµάδες

Μικροί µαθητές 7-9 ετών,
που κάνουν για πρώτη
φορά γαλλικά ή που έχουν
παρακολουθήσει το τµήµα
"Εισαγωγή στη γραφή και
την ανάγνωση".

Παιδιά 2

Παιδιά 1

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

Παιδιά 3 ή
Ados A1 προς
A2

Παιδιά 2

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

Ados A1 προς
A2

5-6 ετών,
Αρχάριοι

6-7 ετών,
Αρχάριοι

7-9 ετών,
Αρχάριοι

8-10 ετών,
Αρχάριοι+

Παιδιά 2, 2 ώρες
ανά εβδοµάδα,
33 εβδοµάδες

8-10 ετών,
Αρχάριοι+

Παιδιά 3, 2 ώρες
ανά εβδοµάδα,
33 εβδοµάδες

ΠΡΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

!
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ΣΧΟΛΙΚΗ
ΧΡΟΝΙΑ
2023-2024

Για τα παιδιά που έχουν γνώσεις γαλλικών, µπορείτε να
κλείσετε ραντεβού για συνέντευξη µε κάποιον καθηγητή µας,
ο οποίος θα προσδιορίσει το επίπεδο του παιδιού.

ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΑ & ΩΡΑ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΙΜΗ

Μικρά παιδιά
4-5 ετών
2 ώρες/εβδοµάδα

Σάββατο 11:00-13:00

66 ώρες

17/09/2022

10/06/2023

695 €

Μικρά παιδιά
5-6 ετών
2 ώρες/εβδοµάδα

Σάββατο 09:00-11:00

66 ώρες

17/09/2022

10/06/2023

695 €

Εισαγωγή στη γραφή
(6-7 ετών)
2 ώρες/εβδοµάδα

Σάββατο 11:00-13:00

66 ώρες

17/09/2022

10/06/2023

695 €

Σάββατο 09:00-11:00 66 ώρες

17/09/2022

10/06/2023

595 €

Σάββατο 11:00-13:00 66 ώρες

17/09/2022

10/06/2023

595 €

Σάββατο 13:00-15:00* 66 ώρες

17/09/2022

10/06/2023

536 €

Τρίτη 17:30-19:30

66 ώρες

20/09/2022

30/05/2023

595 €

Παιδιά 2
2 ώρες/εβδοµάδα

Σάββατο 09:00-11:00 66 ώρες

17/09/2022

10/06/2023

595 €

Σάββατο 13:00-15:00* 66 ώρες

17/09/2022

10/06/2023

536 €

Παιδιά 3
2 ώρες/εβδοµάδα

Σάββατο 09:00-11:00 66 ώρες

17/09/2022

10/06/2023

595 €

Σάββατο 13:00-15:00* 66 ώρες

17/09/2022

10/06/2023

536 €

Παιδιά 1
2 ώρες/εβδοµάδα

* Ωράριο µειωµένων τιµών

Εξατομικευμένα μαθήματα πιάνου για παιδιά
Τα µαθήµατα αυτά διεξάγονται από τον Jacques Marugg, ειδικό στη 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.

ΗΛΙΚΙΑ

ΗΜΕΡΑ & ΩΡΑ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΙΜΗ

4 ετών & άνω

Σάββατο από τις
13.00 έως τις 15.00

10 x 30
λεπτά

κατ'
επιλογήν/
από τον
Οκτώβριο

κατ'
επιλογήν

310 €
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Μαθήματα δια ζώσης για εφήβους
ΗΛΙΚΙΑ
& ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
2022-2023

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
2023-2024

10 ετών,
Αρχάριοι

Ados A1,
3 ώρες ανά εβδοµάδα,
33 εβδοµάδες

11 ετών,
Αρχάριοι+

Ados A1 προς A2,
3 ώρες ανά εβδοµάδα,
33 εβδοµάδες

Ados A1 ή Παιδιά 2
ή Παιδιά 3

12 ετών,
Αρχάριοι++

Ados A2,
3 ώρες ανά εβδοµάδα,
33 εβδοµάδες

Ados A1
ή Ados Α1 προς Α2

13 ετών+,
Αρχάριοι++

Ados B1,
4 ώρες ανά εβδοµάδα,
33 εβδοµάδες

14 ετών+,
Μέσο επίπεδο

Ados B2.1,
4 ώρες ανά εβδοµάδα,
33 εβδοµάδες

Ados B1

15 ετών+,
Μέσο επίπεδο +

Ados B2.2,
4 ώρες ανά εβδοµάδα,
33 εβδοµάδες

Ados B2.1

ΜΑΘΗΜΑ

Ados A1 προς A2 ή Ados A2

ΛΗΞΗ

ΤΙΜΗ

Σάββατο 09.00-12.00 99 ώρες

17/09/2022

10/06/2023

879 €

Σάββατο 13.00-16.00* 99 ώρες

17/09/2022

10/06/2023

791 €

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

99 ώρες

20/09/2022

30/05/2023

879 €

Σάββατο 09.00-12.00 99 ώρες

11/09/2022

04/06/2023

879 €

Σάββατο 13.00-16.00* 99 ώρες

17/09/2022

04/06/2023

791 €

99 ώρες

20/09/2022

30/05/2023

879 €

Ados A2
3 ώρες/εβδοµάδα

Σάββατο 09.00-12.00 99 ώρες

17/09/2022

10/06/2023

879 €

Σάββατο 13.00-16.00* 99 ώρες

17/09/2022

10/06/2023

791 €

Ados B1
4 ώρες/εβδοµάδα

Σάββατο 09.00-13.00 132 ώρες

17/09/2022

10/06/2023

1.149 €

Σάββατο 13.00-17.00* 132 ώρες

17/09/2022

10/06/2023

1.034 €

Ados B2.1
4 ώρες/εβδοµάδα

Σάββατο 09.00-13.00 132 ώρες

17/09/2022

10/06/2023

1.149 €

Σάββατο 13.00-17.00* 132 ώρες

17/09/2022

10/06/2023

1.034 €

Σάββατο 09.00-13.00 132 ώρες

17/09/2022

10/06/2023

1.149 €

Τρίτη 17.30-20.30
Ados A2
Ados A1 προς A2
3 ώρες/εβδοµάδα
Ados B1

Τρίτη 17.30-20.30

Ados B2.1

Ados A2

ΕΝΑΡΞΗ

Ados A1
3 ώρες/εβδοµάδα

ΗΜΕΡΑ & ΩΡΑ

Ados B2.1

Ados B2.2
4 ώρες/εβδοµάδα
* Ωράριο µειωµένων τιµών

Διαδικτυακά μαθήματα για εφήβους

Βελτιώστε την προφορική σας έκφραση στα γαλλικά, µέσα από συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων, προσοµοιώσεις,
διάλογους γύρω από θέµατα της επικαιρότητας και του γαλλικού πολιτισµού.

ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΑ & ΩΡΑ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΙΜΗ

Ados A2
3 ώρες/εβδοµάδα

Τρίτη & Πέµπτη
18.30-20.00

99 ώρες

20/09/2022

30/05/2023

795 €

ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΑ & ΩΡΑ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΙΜΗ

Ados B1
4 ώρες/εβδοµάδα

∆ευτέρα & Τετάρτη
18.30-20.30

132 ώρες

19/09/2022

31/05/2023

1.055 €

28/09/2022

18/01/2023

215 €

∆ευτέρα & Τετάρτη
18.30-20.30

Τετάρτη
17.00-18.30

22,5 ώρες

Ados B2.1
4 ώρες/εβδοµάδα

"Τα λέµε στα γαλλικά"
| A2-B1 |

132 ώρες

19/09/2022

31/05/2023

1.055 €

Ados B2.2
4 ώρες/εβδοµάδα

Τρίτη & Πέµπτη
18.30-20.30

132 ώρες

20/09/2022

30/05/2023

1.055 €
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Για τα παιδιά που έχουν γνώσεις γαλλικών, µπορείτε να
κλείσετε ραντεβού για συνέντευξη µε κάποιον καθηγητή µας,
ο οποίος θα προσδιορίσει το επίπεδο του παιδιού.
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Μαθήματα ενηλίκων δια ζώσης

Ημι-εντατικά μαθήματα | 3 ωρών την εβδομάδα

ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 5 ωρών (αποκλειστικά το Σάββατο)
ή 6 ωρών (2 τρίωρα µέσα στην εβδοµάδα)
Μέσα από αυτό το µάθηµα µπορείτε να αποκτήσετε ένα επίπεδο B1 σε 2 χρόνια ή Β2 σε 3 χρόνια
(εάν ξεκινήσετε από αρχάριο επίπεδο).
ΕΠΙΠΕ∆Ο

A1

A2

B1.1

B2.1

C1.1

C2.1

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΙΜΗ

∆ευτέρα & Τετάρτη
18.30-21.30

90 ώρες

03/10/2022

25/01/2023

789 €

Τρίτη & Πέµπτη
10.00-13.00*

90 ώρες

04/10/2022

31/01/2023

710 €

Σάββατο
09.30-14.30

75 ώρες

08/10/2022

04/02/2023

789 €

Τρίτη & Πέµπτη
18.30-21.30

90 ώρες

04/10/2022

31/01/2023

789 €

∆ευτέρα & Τετάρτη
18.30-21.30

90 ώρες

03/10/2022

25/01/2023

789 €

Τρίτη & Πέµπτη
10.00-13.00*

90 ώρες

04/10/2022

31/01/2023

710 €

∆ευτ. & Τετάρτη
18.30-21.30

90 ώρες

03/10/2022

25/01/2023

789 €

Τρίτη & Πέµπτη
15.30-18.30*

90 ώρες

04/10/2022

31/01/2023

710 €

Σάββατο
09.30-14.30

75 ώρες

08/10/2022

04/02/2023

789 €

∆ευτ. & Τετάρτη
18.30-21.30

90 ώρες

03/10/2022

25/01/2023

789 €

Σάββατο
09.30-14.30

75 ώρες

09/10/2022

04/02/2023

789 €

∆ευτ. & Τετάρτη
18.30-21.30

90 ώρες

03/10/2022

25/01/2023

789 €

Σάββατο
12.00-17.00

75 ώρες

08/10/2022

04/02/2023

789€

ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΙΜΗ

A1.1

Παρασκευή
18.00-21.00

45 ώρες

07/10/2022

17/02/2023

405 €

B2.2.1

Σάββατο
13.00-16.00*

45 ώρες

08/10/2022

04/02/2023

365 €

* Ωράριο µειωµένων τιµών

* Ωράριο µειωµένων τιµών
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Θεματικά εργαστήρια δια ζώσης
Γλωσσική Εξάσκηση
Βελτιώστε την προφορική σας έκφραση στα γαλλικά, µέσα από συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων,
προσοµοιώσεις, διάλογους γύρω από θέµατα της επικαιρότητας και του γαλλικού πολιτισµού.
ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΙΜΗ

Ανώτερο
(C1+)

Πέµπτη
18.30-20.30

30 ώρες

20/10/2022

16/02/2023

275 €

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.
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ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΙΜΗ

Όλα τα
επίπεδα &
γαλλόφωνοι

Πέµπτη
18.30-20.30

24 ώρες

20/10/2022

26/01/2023

260 €
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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 συλλογικά 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.
- ∆υνατότητα µαθηµάτων δια ζώσης στο χώρο του Ινστιτούτου ή διαδικτυακά
(µέσω τηλεδιάσκεψης).
ΦΟΡΜΟΥΛΑ* ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

5 ώρες

10 ώρες

30 ώρες

ΤΙΜΗ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

1

300€

κατ'
επιλογή

κατ'
επιλογή

κατ'
επιλογή

2

175 €
ανά άτοµο

κατ'
επιλογή

κατ'
επιλογή

κατ'
επιλογή

3

120 €
ανά άτοµο

κατ'
επιλογή

κατ'
επιλογή

κατ'
επιλογή

1

450€

κατ'
επιλογή

κατ'
επιλογή

κατ'
επιλογή

2

250 €
ανά άτοµο

κατ'
επιλογή

κατ'
επιλογή

κατ'
επιλογή

3

170 €
ανά άτοµο

κατ'
επιλογή

κατ'
επιλογή

κατ'
επιλογή

1

1.250 €

κατ'
επιλογή

κατ'
επιλογή

κατ'
επιλογή

2

750 €
ανά άτοµο

κατ'
επιλογή

κατ'
επιλογή

κατ'
επιλογή

3

500 €
ανά άτοµο

κατ'
επιλογή

κατ'
επιλογή

κατ'
επιλογή

Πληροφορίες σχετικά µε το περιεχόµενο και το ηµερολόγιο αυτών των προγραµµάτων:
Σοφία Μελά | smela@ifg.gr | 210 33 98 693 -323 |
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Γενικά γαλλικά
Μάθετε γαλλικά µε έναν καθηγητή του Γαλλικού Ινστιτούτο Ελλάδος όπου και αν βρίσκεστε και
επωφεληθείτε από την ποιότητα εκµάθησης του Γαλλικού Ινστιτούτου χωρίς να χάνετε χρόνο στις
µετακινήσεις!

ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΙΜΗ

A1

∆ευτέρα & Τετάρτη
17.00-18.30

45 ώρες

10/10/2022

01/02/2023

380 €

Α1
ΕΝΤΑΤΙΚO

Τρίτη & Πέµπτη
18.30-21.00

70 ώρες

11/10/2022

25/01/2023

595 €

∆ευτέρα & Τετάρτη
17.00-18.30

45 ώρες

10/10/2022

01/02/2023

380 €

Σάββατο
10.00-13.00

45 ώρες

15/10/2022

04/02/2023

380 €

∆ευτέρα & Τετάρτη
18.30-21.00

70 ώρες

10/10/2022

25/01/2023

595 €

Τρίτη & Πέµπτη
17.00-18.30

45 ώρες

11/10/2022

07/02/2023

380 €

Σάββατο
10.00-13.00

45 ώρες

15/10/2022

04/02/2023

380 €

Τρίτη & Πέµπτη
17.00-18.30

45 ώρες

11/10/2022

07/02/2023

380 €

Σάββατο
10.00-13.00

45 ώρες

17/09/2022

14/01/2023

380 €

B1.1

∆ευτέρα & Τετάρτη
18.30-21.00

70 ώρες

10/10/2022

25/01/2023

625 €

B1.2

Τρίτη & Πέµπτη
18.30-21.00

70 ώρες

11/10/2022

31/01/2023

625 €

B1.2.1

Τετάρτη
18.30-21.30

45 ώρες

12/10/2022

01/02/2023

380 €

B2.1

∆ευτέρα & Τετάρτη
18.30-21.00

70 ώρες

10/10/2022

25/01/2023

625 €

B2.2

Τρίτη & Πέµπτη
18.30-21.00

70 ώρες

11/10/2022

31/01/2023

625 €

C1.1

Τρίτη & Πέµπτη
18.30-21.00

70 ώρες

11/10/2022

25/01/2023

665 €

C1.2

Τρίτη & Πέµπτη
18.30-21.00

70 ώρες

11/10/2022

31/01/2023

665 €

C2.1

∆ευτέρα & Τετάρτη
18.30-21.00

70 ώρες

10/10/2022

25/01/2023

665 €

Α1.2
A2
ΕΝΤΑΤΙΚΟ
A2.1

A2.2

Διαδικτυακά μαθήματα
Σηµείωση: Τα µαθήµατά µας γίνονται µέσω τηλεδιάσκεψης. Είναι απαραίτητο να έχετε έναν
υπολογιστή, µία κάµερα, ένα ζευγάρι ακουστικά µε µικρόφωνο και πολύ καλή σύνδεση στο
διαδίκτυο. Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων στην εικονική τάξη: 8 άτοµα.
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Διαδικτυακά θεματικά εργαστήρια
Γλωσσική εξάσκηση | από B1

Εργαστήρι Κινηµατογράφου | 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.
ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΙΜΗ

Μέσο (B1+)

Παρασκευή
18.30-20.00

22,5 ώρες

14/10/2022

24/02/2023

215 €

Ανώτερο
(C1+)

Παρασκευή
17.30-19.00

22,5 ώρες

14/10/2022

24/02/2023

215 €

Γνωρίστε, µέσα από 15 συνεδρίες, την 7η τέχνη στα γαλλικά αλλά και τη σηµαντικότητα
του γαλλικού κινηµατογράφου από τη δηµιουργία του, το 1895, µέχρι σήµερα. Στο
εργαστήρι παρουσιάζεται η ιστορία του σινεµά µε χρονολογική σειρά, µε θεµατική τα
κινηµατογραφικά είδη.
ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΙΜΗ

B2-C2 &
γαλλόφωνοι

Παρασκευή
18.30-20.30

30 ώρες

19/10/2022

08/02/2023

360 €

Προφορά | B1 έως C1

Προετοιµασία για τις εξετάσεις DELF-DALF |B2-C1 & C2

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.

Εβδοµαδιαίο δίωρο εργαστήρι που σας προετοιµάζει για τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις του
DELF B2 TOUT PUBLIC, DALF C1 & DALF C2 µέσα από επαναλήψεις και προσοµοιώσεις, ακριβώς
πριν από την εξεταστική περίοδο του ∆εκεµβρίου 2022..
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ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΙΜΗ

από B1
έως C1

∆ευτέρα
17.00-18.30

10,5 ώρες

24/10/2022

05/12/2022

105 €

ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΙΜΗ

B2

Παρασκευή
18.00-20.00

12 ώρες

14/10/2022

02/12/2022

110 €

C1

Τρίτη
18.00-20.00

12 ώρες

25/10/2022

29/11/2022

110 €

C2

Τρίτη
16.30-18.30

12 ώρες

25/10/2022

29/11/2022

110 €
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Επαγγελματικά γαλλικά μέσω διαδικτύου
ΝΕΟ!
Γαλλικά για τον Τουρισµό | B1-B2 |

Νοµικά γαλλικά | B2-C2 |
Φοιτητές νοµικής & επαγγελµατίες |

Εργάζεστε στην εστίαση, σε ξενοδοχείο ή σε ταξιδιωτικό πρακτορείο;
Με το µάθηµα αυτό θα µπορείτε να αλληλεπιδράτε µε τους γαλλόφωνους πελάτες σας στο πλαίσιο
της επαγγελµατικής σας δραστηριότητας.
Η εκµάθηση βασίζεται κατά κύριο λόγο σε προσοµοιώσεις και στη µελέτη συγκεκριµένων
καταστάσεων.
Με το πέρας του µαθήµατος, έχετε τη δυνατότητα, εάν το επιθυµείτε, να παρουσιαστείτε στις
εξετάσεις του Βιοµηχανικού & Εµπορικού Επιµελητηρίου Παρισιού (CCI Paris le-de-France) τον
Ιούνιο 2023.

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 ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου.Μετά το πέρας των µαθηµάτων θα χορηγηθεί πιστοποιητικό
παρακολούθησης.

ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΙΜΗ

από B1
έως Β2

Παρασκευή
18.00-21.00

60 ώρες

21/10/2022

30/06/2023

630 €

Γαλλικά των επιχειρήσεων | B2-C1 |

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΙΜΗ

από B2
έως C2

Τρίτη & Παρασκευή
18.00-21.00

60 ώρες

25/10/2022

24/01/2023

630 €

Ιατρικά γαλλικά | B2-C2 |

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: διαπροσωπικές, διοικητικές, εµπορικές, τουριστικές συναλλαγές,
λαµβάνοντας υπόψιν τους κοινωνικούς και επαγγελµατικούς κανόνες, καθώς και την ιεραρχική
διαβάθµιση που συναντάται στο γαλλόφωνο περιβάλλον. Μετά το πέρας των µαθηµάτων θα
χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.
ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΙΜΗ

από B2
έως C2

Παρασκευή
18.00-21.00

60 ώρες

21/10/2022

30/06/2023

630 €

Γαλλικά των ∆ιεθνων Σχέσεων | B2-C2 |
Εργάζεστε στο δηµόσιο τοµέα ή στη δηµοσιογραφία;
Με το µάθηµα αυτό θα είστε σε θέση να κατανοείτε και να αλληλεπιδράτε στο πλαίσιο της
επαγγελµατικής σας δραστηριότητας χρησιµοποιώντας πειστικά επιχειρήµατα.
Με το πέρας του µαθήµατος, έχετε τη δυνατότητα, εάν το επιθυµείτε, να παρουσιαστείτε στις
εξετάσεις του Βιοµηχανικού & Εµπορικού Επιµελητηρίου Παρισιού (CCI Paris le-de-France) τον
Ιούνιο 2023.
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ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΙΜΗ

από B2
έως C2

Παρασκευή
18.00-21.00

60 ώρες

21/10/2022

30/06/2023

630 €

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. Μετά το πέρας των µαθηµάτων θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης..
ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΙΜΗ

από B2
έως C2

Παρασκευή
19.00-21.00

60 ώρες

21/10/2022

30/06/2023

630 €

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

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΙΜΗ

Master 1
(εξάµηνα 1 & 2)

1 έτος

Οκτώβριος 2022 Οκτώβριος 2023

2.400 €

Master 2
(εξάµηνα 3 & 4)

1 έτος

Οκτώβριος 2022 Οκτώβριος 2023

2.400 €
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Διαδικτυακά εργαστήρια μετάφρασης
Εργαστήρι υποτιτλισµού | C1-C2 |

Εργαστήρι λογοτεχνικής µετάφρασης | C2 |

Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στις τεχνικές της οπτικοακουστικής µετάφρασης. Απευθύνεται
σε όσους ασχολούνται επαγγελµατικά ή µη µε τον κινηµατογράφο. Μετάφραση από τα αγγλικά
και τα γαλλικά προς τα ελληνικά. Η εισηγήτρια Μελισσάνθη Γιαννούση συνεργάζεται µε τα
µεγαλύτερα κινηµατογραφικά φεστιβάλ της Ελλάδας. Μετά το πέρας των µαθηµάτων θα χορηγηθεί
πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Θέλετε να εργαστείτε στο χώρο της λογοτεχνικής µετάφρασης, να αποκτήσετε δεξιότητες για να
µεταφράζετε γαλλόφωνα έργα προς τα ελληνικά;
Αυτό το εργαστήρι απευθύνεται στα άτοµα που ψάχνουν ένα πρόγραµµα λογοτεχνικής µετάφρασης
πιστοποιηµένο από το Γαλλικό Ινστιτούτο και που θέλουν να ασχοληθούν µε τη µετάφραση σε
επαγγελµατικό ή ερασιτεχνικό επίπεδο.
Προαπαιτούµενο επίπεδο : C2
Το πρόγραµµα αποτελείται από 3 κύκλους διάρκειας 30 ωρών ο καθένας, σύνολο: 90 ώρες.
Μετά το πέρας των µαθηµάτων κάθε κύκλου θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΙΜΗ

Επίπεδο 1

∆ευτέρα & Πέµπτη
19.30-21.00

30 ώρες

25/10/2022

17/01/2023

320 €

Επίπεδο 2

Οι ηµεροµηνίες
θα ανακοινωθούν
προσεχώς.

30 ώρες

ΚΥΚΛΟΣ
∆ιαθέσιµο από τον Ιανουάριο 2023.

Επαγγελµατική µετάφραση | B2+ |
Έχετε ήδη κάποιες βασικές γνώσεις στην επαγγελµατική µετάφραση και θέλετε να αναπτύξετε
τις ικανότητες σας στη µετάφραση διοικητικών εγγράφων, κειµένων και διαταγµάτων,
εξειδικευµένων άρθρων και στη διδασκαλία της µετάφρασης; Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
σας προτείνει ένα πρόγραµµα 60 ωρών, µε στόχο την κατάκτηση τεχνικών της µετάφρασης,
οι οποίες εφαρµόζονται σε πολλούς τοµείς εξοικειώνοντας σας µε τη γαλλική ορολογία σε
υποθέσεις νοµικού και διοικητικού περιεχοµένου. Μετά το πέρας των µαθηµάτων θα χορηγηθεί
πιστοποιητικό παρακολούθησης.
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ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΙΜΗ

B2+

Τετάρτη
18.30-21.30

60 ώρες

26/10/2022

22/03/2023

630 €

Κύκλος 1:
Μετάφραση προς
τα ελληνικά.
Εισαγωγικός
κύκλος: κείµενα
λογοτεχνικά,
& δηµοσιογραφικά

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

Πέµπτη
18.30-21.30

30 ώρες

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΙΜΗ

27/10/2022

19/01/2023

320 €

Συνέχεια το 2023
Κύκλος 2:
Μετάφραση προς τα ελληνικά. Κείµενα ποικίλων λογοτεχνικών ρευµάτων του 20ου και 21ου αιώνα.
Κύκλος 3:
Μετάφραση προς τα γαλλικά : το µυθιστόρηµα, η νουβέλα, η αυτοβιογραφία και το ταξιδιωτικό διήγηµα.

Λεπτοµέριες για το 2ο και τον 3ο κύκλο Θα ανακοινωθούν προσεχώς.
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Εγγραφές & τρόποι πληρωμής
Πώς να εγγραφείτε σ'ένα µάθηµα;
Για πληροφορίες σχετικά µε τα µαθήµατά µας, επικοινωνήστε µε το τµήµα Μαθηµάτων και Σπουδών:
cours@ifg.gr | 210 33 98 600
Ανάλογα µε την περίπτωσή σας:
• Είστε εντελώς αρχάριος στα γαλλικά; Μπορείτε να εγγραφείτε απευθείας σε ένα τµήµα A1
(Eνηλίκων).
• Παρακολουθήσατε κάποιο τµήµα στο Γαλλικό Ινστιτούτο την ακαδηµαϊκή χρονιά 2021-2022;
Μπορείτε να εγγραφείτε απευθείας στη συνέχεια του µαθήµατός σας.
Επικοινωνήστε µε το γραφείο των Εγγραφών:
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Σίνα 31, Αθήνα | inscription@ifg.gr | 210 33 98 600
Ηµέρες και ώρες επικοινωνίας: ∆ευτέρα έως Παρασκευή: 09.00 – 17.45 | Σάββατο: 08.30 – 16.15

•

Εάν δεν είστε αρχάριος και δεν έχετε παρακολουθήσει κάποιο µάθηµα στο Γαλλικό Ινστιτούτο
τα τελευταία 3 χρόνια, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε αρχικά µε το placement@ifg.gr για
να δείτε εάν χρειάζεστε όντως να περάσετε το κατατακτήριο τεστ.

Πολιτική εκπτώσεων
ΕΤΗΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ
Μία έκπτωση 15% εφαρµόζεται στην εφάπαξ πληρωµή για εγγραφή σε ετήσιο µάθηµα.
Σηµείωση: Τα ετήσια µαθήµατα αφορούν αποκλειστικά τα µαθήµατα παιδιών & εφήβων
(εκτός του διαδικτυακού µαθήµατος "Τα λέµε στα γαλλικά").

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ
Μία έκπτωση 5% εφαρµόζεται σε κάθε επανεγγραφή.
Η έκπτωση εφαρµόζεται στα ετήσια και εξαµηνιαία µαθήµατα, εφόσον έχετε παρακολουθήσει κάποιο µάθηµα
την αµέσως προηγούµενη περίοδο.
Προηγούµενη περίοδος µαθηµάτων παιδιών & εφήβων : Σεπτέµβριος 2021-Ιούνιος 2022 & Ιούνιος-Ιούλιος 2022.
Προηγούµενη περίοδος µαθηµάτων ενηλίκων : Φεβρουάριος-Ιούνιος 2022 & Ιούνιος-Ιούλιος 2022.

ΩΡΑΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)
Μαθήµατα ∆ευτέρα ως Παρασκευή µέχρι τις 17:00
Μαθήµατα το Σάββατο από τις 13:00

έκπτωση 10%, συµπεριλαµβάνεται ήδη στην
αναγραφόµενη τιµή του καταλόγου

Κατατακτήριο τεστ

Σηµείωση: Τα µαθήµατα από ∆ευτέρα έως Παρασκευή από τις 17:00 και τα µαθήµατα του Σαββάτου έως τις 13:00
= ωράριο κανονικής τιµής.

Το κατατακτήριο γίνεται διαδικτυακά οποιαδήποτε στιγµή.
Το τεστ κοστίζει 5€.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε υπολογιστή ή σύνδεση στο διαδίκτυο, το τεστ µπορεί να διεξαχθεί
στο χώρο του Ινστιτούτου, κατόπιν ραντεβού.
Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού για το κατατακτήριο τεστ, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε: placement@ifg.gr

Τρόποι πληρωµής
• Mέσω της διαδικτυακής πλατφόρµας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, µε τραπεζική κάρτα.
• 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@ifg.gr | 210 33 98 600)
Η εγγραφή σας χρειάζεται να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη του µαθήµατος. Παρακαλείσθε να
ενηµερωθείτε σχετικά µε το Γενικό Κανονισµό των µαθηµάτων κατά τη διαδικασία της εγγραφής
σας.

Τιµές
Έκπτωση 10% για τα µαθήµατα (εκτός των εργαστηρίων και των εξατοµικευµένων µαθηµάτων)
που πραγµατοποιούνται µέσα στην εβδοµάδα, από τις 08:00 έως τις 17:00, καθώς και το Σάββατο
το µεσηµέρι, από τις 13:00 ως τις 17:00. Ενηµερωθείτε αναλυτικά για την πολιτική εκπτώσεων στον
παρακάτω πίνακα, καθώς και στο τµήµα εγγραφών.
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Μία έκπτωση 15% εφαρµόζεται στο 2ο µέλος της οικογένειας (και στα επόµενα).
• Η έκπτωση εφαρµόζεται στο µάθηµα µε το χαµηλότερο κόστος. Ισχύει για συγγενείς 1ου βαθµού.
Μπορεί να σας ζητηθεί κάποιο δικαιολογητικό.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μία έκπτωση 15% εφαρµόζεται στο µάθηµα µε το χαµηλότερο κόστος.
Η έκπτωση αυτή ισχύει αποκλειστικά για εγγραφή σε δύο ή περισσότερα µαθήµατα της ίδιας περιόδου.
Ισχύει µόνο για την ίδια χρονική περίοδο.

ΑΝΕΡΓΟΙ
Μία έκπτωση 15% εφαρµόζεται στους ανέργους (µε επίδειξη της κάρτας ανεργίας ΟΑΕ∆).

Σηµείωση: Οι εκπτώσεις "ετήσια εγγραφή", "επανεγγραφή", "οικογενειακή εγγραφή",
"εγγραφή του ίδιου ατόµου σε περισσότερα µαθήµατα" και"άνεργοι" δεν είναι προσθετικές.
Καµία έκπτωση δεν ισχύει για τα ιδιαίτερα µαθήµατα.

!

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αργίες
Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022 : Εθνική εορτή
Παρασκευή 11 Νοεµβρίου 2022 : Εθνική εορτή
Πέµπτη 17 Νοεµβρίου 2022 : Πολυτεχνείο
Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023 : Θεοφάνεια
∆ευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023 : Καθαρά ∆ευτέρα
Σάββατο 25 Μαρτίου 2023: Εθνική εορτή
∆ευτέρα 1η Μαΐου 2023 : Εργατική Πρωτοµαγιά
∆ευτέρα 5 Ιουνίου 2023 : Αγίου Πνεύµατος

∆ιακοπές (για τα µαθήµατα)
∆ιακοπές Χριστουγέννων: από Σάββατο 24 ∆εκεµβρίου 2022
έως και Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023
∆ιακοπές Πάσχα: από Πέµπτη 13 Απριλίου
έως και Τετάρτη 19 Απριλίου 2023
Τα µαθήµατα δε διεξάγονται κατά την περίοδο των εξετάσεων του
∆εκεµβρίου και του Μαίου:
Οι ηµεροµηνίες θα ανακοινωθούν προσεχώς.
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ΕΝΑΣ

ΧΩΡΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

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.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

OCTAVE MERLIER
F 80 000 τεκµήρια στα Γαλλικά
F 60 000 βιβλία
F 3000 DVD
F 50 συνδροµές περιοδικών
F 2500 κόµικς
F 7000 παιδικά βιβλία
Ένας χώρος ανοιχτός σε όλους
Η πρόσβαση στις συλλογές της βιβλιοθήκης του
Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας είναι ελεύθερη σε
όλους. Μπορείτε να την επισκεφθείτε για να διαβάσετε εφηµερίδες, βιβλία ακόµη και παραµύθια
στα παιδιά σας, χωρίς να απαιτείται εγγραφή. Η
οµάδα της βιβλιοθήκης σας συµβουλεύει και
σας βοηθάει να ανακαλύψετε τις 80 000 προτεινόµενες πηγές αλλά και τις νέες αφίξεις που συνεχώς έρχονται να εµπλουτίσουν τις συλλογές.
Ωράριο λειτουργίας:
∆ευτέρα: κλειστά για το κοινό. Ανοιχτά µόνο για
σχολικές επισκέψεις.
Τρίτη µε Παρασκευή: 10.00΄ µε 19.00΄
Σάββατο: 09.00΄ µε 14.00΄
ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Σίνα 31, 10680 Αθήνα | www.ifg.gr
τηλ: +30 210 3398 650 / mediatheque@ifg.gr
www.mediatheque.gr / www.culturetheque.com

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.

CARTE

CLUB
Το διαβατήριό σας
IFG για έναν εκπληκτικό κόσµο!
Πραγµατοποιώντας την εγγραφή σας στα µαθήµατα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, γίνεστε ταυτόχρονα
µέλη της κοινότητας του Club IFG*. Με την κάρτα σας, έχετε πρόσβαση στα προνόµια που εξασφαλίσαµε
ειδικά για εσάς!
Eπωφεληθείτε από αποκλειστικές προσφορές, ενηµερωθείτε πρώτοι για τη γαλλόφωνη επικαιρότητα
στο χώρο του πολιτισµού και της διανόησης, εξοικονοµήστε χρήµατα όλο το χρόνο µε τις προνοµιακές
τιµές που προσφέρει το εκτεταµένο δίκτυο συνεργατών µας.
* ∆ωρεάν ετήσια συνδροµή για τους εγγεγραµµένους στα µαθήµατα και δωρεάν εξάµηνη συνδροµή για τους
εγγεγραµµένους στα θεµατικά εργαστήρια.

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΑΣ

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑΣ
F ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ O. MERLIER
& CULTURETHÈQUE
Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 80.000 τεκµήρια
για τη Γαλλία και το γαλλικό πολιτισµό, σε κονσόλες µε επιλεγµένα βιντεοπαιχνίδια στα γαλλικά, στο
γαλλικό Τύπο, στη βιβλιοθήκη του σπουδαστή και
σε πολλά άλλα.
F ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
Συναυλίες, κινηµατογραφικές προβολές, θεατρικές
παραστάσεις, εγκαίνια εκθέσεων... Παρακολουθήστε ταινίες σε avant-première, παρευρεθείτε σε
αποκλειστικές βραδιές και εκδηλώσεις για τα µέλη
του Club IFG.

F ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Eπωφεληθείτε από εισιτήρια µειωµένης τιµής στις
εκδηλώσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου και των συνεργατών του.

• Στο Γαλλικό Ινστιτούτο, από το Τµήµα εγγραφών (ισόγειο)
- ∆ευτέρα έως Παρασκευή: 09.00 – 17.45
- Σάββατο: 08.30 – 16.15
• ∆ιαδικτυακά, από την άνεση του χώρου σας και µέσα από την ιστοσελίδα του IFG : www.ifg.gr

F ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ & ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Eπωφεληθείτε καθηµερινά από προνοµιακές τιµές
και αποκλειστικές προσφορές σε µία πλούσια γκάµα
προϊόντων και υπηρεσιών που επιλέξαµε για εσάς.

Επιδείξτε την κάρτα σας σε κάθε επίσκεψή σας στο Γαλλικό Ινστιτούτο και πριν από κάθε συναλλαγή
στο δίκτυο των συνεργατών µας και απολαύστε προνόµια!

F ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΤΟΥ « CLUB IFG »
Ενηµερωθείτε κάθε µήνα αποκλειστικά για τα νέα
και τις ειδικές προσφορές του Club IFG.

Ο κατάλογος των συνεργατών εµπλουτίζεται διαρκώς και οι προτεινόµενες προσφορές ενδέχεται
να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Συµβουλευτείτε την ενότητα "Club IFG" στην ιστοσελίδα
www.ifg.gr για να µην χάσετε καµία νέα προσφορά.
Καλώς ήρθατε στο Club IFG !
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας: clubifg@ifg.gr

Επικοινωνήστε
µαζί µας!
∆ιεύθυνση Μαθηµάτων και Σπουδών
Tηλ: 210 33 98 600 | E : cours@ifg.gr
Υποδοχή κοινού:
∆ευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00
Σάββατο : 09:00-15:00

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΕΛΜΠΟΥΡΑΣ / Q FORBIDDEN.DESIGNS

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σίνα 31, 106 80, Αθήνα
(+30) 210 339 8600

IFG.GR
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
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cours@ifg.gr

