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Ηράκλειο 30/1/2022

Λίγα λόγια για εμάς
Η REAL EDUCATION μετράει πάνω από 10 χρόνια στο χώρο της
ξενόγλωσσης εκπαίδευσης ενηλίκων και αποτελεί έναν από τους
μεγαλύτερους ομίλους ξένων γλωσσών και πληροφορικής στην Ελλάδα με
29 παραρτήματα.
Στόχος μας, να προσφέρουμε το απόλυτο στην εκμάθηση ξένων γλωσσών
και απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων προς τους σπουδαστές μας.
Προσφέρουμε στους ενήλικες σπουδαστές προγράμματα προσαρμοσμένα
στις δικές τους ανάγκες (Flexibility in maximum).

Η επιλογή των καθηγητών μας, γίνεται με πολύ αυστηρά κριτήρια και
η μέθοδος διδασκαλίας του Real Education θέτει τον σπουδαστή στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Γι’ αυτόν τον λόγο έχει καθιερωθεί
από την Διεύθυνση Σπουδών ο Circle of Learning (συνδυασμός
τεχνολογίας και ορθού ανθρώπινου δυναμικού).
Τα προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών που προσφέρουμε είναι:









Αγγλικά,
Γαλλικά,
Γερμανικά,
Ισπανικά,
Ιταλικά
Ρωσικά
Τουρκικά

Παραδοχές προσφοράς:
Παραδοχές:






Οι παρακάτω προσφορές ξένων γλωσσών αφορούν τμήματα των 7-8 ατόμων.
Η REAL EDUCATION είναι εγκεκριμένη για προγράμματα ΛΑΕΚ επομένως, μπορείτε να επωφεληθείτε από το πρόγραμμα
επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24% με χρηματοδότηση μέχρι και 100%.
Η διδακτική ώρα είναι 50 λεπτά καθαρός χρόνος.
Η διδασκαλία μπορεί να γίνει είτε δια ζώσης σε ένα από τα κέντρα μας είτε εξ ’αποστάσεως. Σε περίπτωση που επιλεχθεί η
εξ ‘αποστάσεως εκπαίδευση, το υλικό προετοιμασίας μπορεί να δοθεί από εμάς δωρεάν στο προφίλ τού εκάστοτέ μαθητή
σε μορφή pdf.
Οι προσφορές που παρατίθενται είναι από το standard πακέτο παροχής, ωστόσο σε συνεννόηση μαζί σας μπορούμε να
κάνουμε αλλαγές αλλά ακόμα και tailor made courses.

Εξ ’αποστάσεως εκπαίδευση:
H REAL EDUCATION έχει μεγάλο δίκτυο μαθητών e-learning πανελλαδικά και για αυτό έχει επιλέξει να
χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Μάθησης πανεπιστημιακού επιπέδου Moodle η
οποία δημιουργεί αποτελεσματικές εμπειρίες διδασκαλίας και εκμάθησης στο διαδίκτυο σε ένα
συνεργατικό και προσαρμοστικό περιβάλλον.
Δημιουργείτε προφίλ για τον εκάστοτε μαθητή στο οποίο φαίνονται τα link με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα
του καθώς και τα βιβλία του & υλικό προετοιμασίας.
Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής χάσει μάθημα , το μάθημα βιντεοσκοπείτε από τον καθηγητή και ο
μαθητής μπορεί να το δει σε αργότερα.

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ– ELEMENTARY & PRE- INTERMEDIATE LEVEL

ENGLISH LONG COURSE – ELEMENTARY & PRE-INTERMEDIATE LEVEL
Τύπος: LONG COURSE
Διάρκεια: 64ώρες
o 2 φορές την εβδομάδα από 2 ώρες την φορά.
o Σύνολο την εβδομάδα 4ώρες για 4 μήνες.

Σε ποιόν απευθύνεται:
Αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη για μαθητές με υφιστάμενο επίπεδο Αγγλικών Α2Β1, δηλαδή λίγη ως μέτρια γνώση Αγγλικών.

Κόστος 400€ / άτομο για
πληρωμή σε 4 δόσεις.

Syllabus:
ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

 Επανάληψη χρόνων και γραμματικών φαινομένων της Αγγλικής
 Ενδυνάμωση λεξιλογίου της Αγγλικής με υλικό
TOURISM

 Προφορική εξάσκηση & role play
 Κείμενα Ανάγνωση
 Ακουστική εξάσκηση
Η έμφαση θα δοθεί στο προφορικό λόγο.

Στόχος:
Με την λήξη του προγράμματος ο μαθητής θα κατανοεί και θα μιλάει Αγγλικά σε
επίπεδο Β1+
Θα μπορεί να συνεννοείται στην καθημερινότητα της δουλειάς του.

Κόστος 360€ / άτομο για
εφάπαξ καταβολή .

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ– INTERMEDIATE & UPPER LEVEL

ENGLISH SPEED COURSE – INTERMEDIATE & UPPER LEVEL
Τύπος: SPEED COURSE
Διάρκεια: 32ώρες
o 2 φορές την εβδομάδα από 2 ώρες την φορά.
o Σύνολο 4ώρες ανά εβδομάδα για 2 μήνες.

Σε ποιόν απευθύνεται:
Αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη για μαθητές με υφιστάμενο επίπεδο Αγγλικών Β2,
δηλαδή καλή γνώση Αγγλικών.

Κόστος 220€ / άτομο για
πληρωμή σε 2 δόσεις.

Syllabus:
TOURISM






Προφορική εξάσκηση & role play
Κείμενα Ανάγνωση
Ακουστική εξάσκηση
Λεξιλόγιο & ορολογία ειδικότητας

Κατά τη διάρκεια των 2 μηνών θα ολοκληρώσουν 2 μικρά βιβλία ειδικότητας.

Στόχος:
Με την λήξη του προγράμματος ο μαθητής θα μπορεί με άνεση να συνεννοείται στην
καθημερινή του εργασία.

Κόστος 180€ / άτομο για
εφάπαξ καταβολή .

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ & ΙΤΑΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

LONG COURSE – BEGGINER
Τύπος: LONG COURSE
Διάρκεια: 64ώρες
o 2 φορές την εβδομάδα από 2 ώρες την φορά.
o Σύνολο την εβδομάδα 4ώρες για 4 μήνες.

Σε ποιόν απευθύνεται:
Αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη για αρχάριους μαθητές που εργάζονται σε ξενοδοχείο
και έρχονται σε επαφή με Ιταλόφωνους, Γερμανόφωνούς ή και Γαλλόφωνους πελάτες.

Syllabus:

Κόστος 316€ / άτομο ανά
γλώσσα για πληρωμή σε 4
δόσεις.

 Βασική γνωριμία με τη γλώσσα
 Κατανόηση της δομής & του συντακτικού της γλώσσας
TOURISM






Προφορική εξάσκηση & role play
Κείμενα Ανάγνωση
Ακουστική εξάσκηση
Λεξιλόγιο ειδικότητας

Η έμφαση θα δοθεί στο προφορικό λόγο.

Στόχος:
Με την λήξη του προγράμματος ο μαθητής θα μπορεί να συνεννοείται σε βασικό
επίπεδο στην καθημερινότητα της εργασίας του.

Κόστος 276€ / άτομο ανά
γλώσσα για πληρωμή εφάπαξ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τα REAL EDUCATION είναι πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα ECDL & UNICERT. Στα πλαίσια της συνεργασίας μας μπορούμε να σας παρέχουμε μαθήματα
υπολογιστών είτε για τις βασικές ενότητες είτε για το πλήρες πακέτο πιστοποίησης.

Βασικές ενότητες πληροφορικής

130€

1. Επεξεργασία κειμένου (Word)
2. Λογιστικά φύλλα (Excel)
3. Πληροφορίες και Επικοινωνίες (Internet & Outlook)
2 Εβδομάδες / 18 ώρες

Ολοκληρωμένη πιστοποίηση

160€

1. Επεξεργασία κειμένου (Word)
2. Λογιστικά φύλλα (Excel)
3. Πληροφορίες και Επικοινωνίες (Internet & Outlook)
4. Αccess
5. Windows
6. Powerpoint
4 Εβδομάδες / 36 ώρες

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης σε κάθε μία από τις Βασικές Ενότητες Χειρισμού Η/Υ του προγράμματος σπουδών, οι σπουδαστές θα είναι
προετοιμασμένοι, ώστε να λάβουν μέρος, στις εξετάσεις πιστοποίησης και να αποκτήσουν το πιστοποιητικό. Το Πιστοποιητικό Γνώσης Πληροφορικής ή
Χειρισμού Η/Υ είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. Έχει διάρκεια εφόρου ζωής.
Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος αποτύχει ,παρέχεται δωρεάν επανεξέταση.

Ο Όμιλος σε αριθμούς:

1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

29 ΚΕΝΤΡΑ

300 ΑΤΟΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


12000
ΜΑΘΗΤΕΣ
ΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ
ΜΕ 100+
ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εταιρίες που μας εμπιστεύτηκαν
Ενδεικτικά αναφέρουμε εταιρείες από διάφορους κλάδους που μας εμπιστευτήκαν για Ξένες Γλώσσες ειδικότητας:

