ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018
Β2 ΕΠΙΠΕΔΟΥ
(8 εβδομάδες - 3 ώρες/εβδομάδα)
Η ανακοίνωση αυτή αφορά όσους ΔΕΝ παρακολουθούν μαθήματα
στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Δευτέρα (12:00-15:00): 12/3, 19/3, 26/3, 16/4, 23/4, 30/4, 7/5 & 14/5
ή
Παρασκευή (15:00-18:00): 16/3, 23/3, 30/3, 20/4, 27/4, 4/5, 11/5 & 18/5

Πρόγραμμα
διδασκαλίας &
ωράριο μαθημάτων
Εγγραφές

2-8/3/2018 από 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.
60,00 €

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε περίπτωση διακοπής φοίτησης ή μη
παρακολούθησης
1.
2.

Δικαιολογητικά
εγγραφής
3.

4.
5.

Στόχος

Αίτηση εγγραφής (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Διδασκαλείου). Υποβάλλεται
ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, εκτυπώνεται και προσκομίζεται με τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά
Φωτοτυπία από απολυτήριο Λυκείου ή από πτυχίο Πανεπιστημίου
επικυρωμένο για τη γνησιότητά του από ελληνική διπλωματική αρχή του
Εξωτερικού ή από την ξένη διπλωματική αρχή στην Ελλάδα ή επικυρωμένο με
τη σφραγίδα Apostille σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης (βλέπε
παράρτημα) και επίσημα μεταφρασμένο στα Ελληνικά από ελληνική
διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος (Αρίωνος 10, τηλ.: 2103285755-7) ή από
δικηγόρο με επικύρωση του Δικηγορικού Συλλόγου
Φωτοτυπία διαβατηρίου. Επιπλέον, για όσους προέρχονται από χώρες που δεν
είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται φωτοτυπία της άδειας
παραμονής, η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι τη λήξη του
προγράμματος
Πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης των διδάκτρων στην Alpha Bank στον αριθμό
λογαριασμού του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών 802002001000227 και
μία φωτοτυπία της απόδειξης
Μία φωτογραφία

Στόχος του προγράμματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές που θέλουν να
πάρουν μέρος στις εξετάσεις ελληνομάθειας επιπέδου Β2 με τον συγκεκριμένο
τύπο εξέτασης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η γνώση της
γραμματικής και του λεξιλογίου που προβλέπονται για το επίπεδο αυτό
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