Ζήστε το ΣΗΜΕΡΑ Προετοιµαστείτε για το ΑΥΡΙΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Malaca Instituto
&

LA BRISA ESCUELA DE ESPANOL
MALAGA

ΙΣΠΑΝΙΑ

Ηγετική θέση στην εκµάθηση Ισπανικών
µε εµπειρία 40 ετών.
Πολύ υψηλά Standards στη διδασκαλία.
Έµπειροι καθηγητές. Υπεύθυνο προσωπικό.
Σε ασφαλή τοποθεσία στις πόλεις Málaga και La Brisa.
Συνεχής εποπτεία από Έλληνα συνοδό και
Ισπανούς συνοδούς σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.
Παροχή πιστοποιητικού στο τέλος των µαθηµάτων.
Ποιοτικοί φορείς διαπίστευσης

EAQUALS
INSTITUTO CERVANTES
IALC.

Μια Πολύτιµη Εµπειρία Εκπαιδευτικά και Πολιτισµικά
σε Προγράµµατα 15 ηµερών.
Άνοιξη - Καλοκαίρι 2016

∆ιδασκαλία προσαρµοσµένη στο
επίπεδο γνώσεων των υποψήφιων
µαθητών, µε στόχο τη βελτίωση
γλωσσικών δεξιοτήτων.
∆ιαδραστικότητα και έµφαση
στην ανάπτυξη επικοινωνιακών
δυνατοτήτων, σε τάξεις µε µαθητές
διαφορετικών εθνικοτήτων.
Τεστ κατά την έναρξη
και τοποθέτηση σε γκρουπ
αντίστοιχου επιπέδου γνώσεων.
15ώρες διδασκαλίας ανά εβδοµάδα.
Ολιγοµελή τµήµατα.
Παροχή εκπαιδευτικού υλικού.
Το πρόγραµµα απευθύνεται
σε µαθητές ηλικίας 12 – 18 ετών.

∆ιαµονή:
La Brisa: Σε επιλεγµένες οικογένειες
κοντά στις εγκαταστάσεις του σχολείου.
Malaca Instituto: Στις
εγκαταστάσεις του διδασκαλείου.
∆ιατροφή:
La Brisa: Πλήρες καθηµερινό
πρόγραµµα διατροφής.
Malaca Instituto: Πρόγραµµα
ηµιδιατροφής.
Μεταφορά:
Στις εγκαταστάσεις του πανεπιστηµίου
από το αεροδρόµιο κατά την άφιξη
και προς το αεροδρόµιο κατά
την επιστροφή.
Με πλήρη επίβλεψη:
• Εξωσχολικές δραστηριότητες
που αναπτύσσουν την προσωπικότητα.
• Αθλητικές δραστηριότητες
• Εκδροµές.

Malaca Inst.
La Brisa

Κόστος:
1387€

Κόστος:
1342€

Richard Language College
Bournemouth, England
www.rlc.co.uk

Tours Langes

Tours, France
www.langues.com

Malaca Instituto

Malaga, Spain
www.malacainstituto.com
www.labrisa.es
www.shadows.org.uk

Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα
µε τα οποία συνεργαζόµαστε
είναι µέλη της οµάδας Shadows
και εκπροσωπούνται από την
DΙΑΝ σε Ελλάδα και Κύπρο.

Dialogue

Lindau, Germany
www.dialogue.com

Future Learning

Dublin, Ireland
www.flireland.com

Η DIAN έχει υλοποιήσει πληθώρα εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως:
Σεµινάρια και εκπαιδευτικά προγράµµατα
για εκπαιδευτικούς.
Εκπαιδευτικά προγράµµατα για µαθητές και φοιτητές.
Σεµινάρια για εκπαιδευτικούς τεχνικής εκπαίδευσης.
Όσον αφορά στην οργάνωση καλοκαιρινών εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων σε ευρωπαϊκές χώρες, η δραστηριοποίηση της
DIAN ξεκινά από το 1988 και συνεχίζεται µέχρι σήµερα.

Πληροφορίες
Dian ∆ραστηριότητες Εκπαίδευσης & ∆ιαχείρισης
Τηλ.: 2108253933 • Fax: 2108253783
Email: pmdian@otenet.gr • http://www.dian.gr/

