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e-mails

∆ιευθυντής Σπουδών: Juan Vicente Piqueras
acate@cervantes.es

Υπεύθυνη Εξετάσεων για τα διπλώματα DELE: Esperanza Vivancos
espev@cervantes.es

Υπεύθυνη AVE: Penélope Villar
aula.atenas@cervantes.es

Γραμματεία: secate@cervantes.es & secate1@cervantes.es
web site: http://atenas.cervantes.es

Τηλ.: 2103634117 – 2103634180

Αρ. Λογ.: 0500407638 – CITIBANK

ΩΡΑΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (εσωτ. 1)
∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ 10.00-13.00 & 16.30-18.30 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (εσωτ. 2)
ΤΡΙΤΗ &.ΠΕΜΠΤΗ 10.00-13.00

Α1
ΑΡΧΑΡΙΩΝ 1

Α2 ΑΡΧΑΡΙΩΝ 2
Κάτοχοι  DELE - A1/2009

Β1.1
ΜΕΣΟ 1

Β1.2
ΜΕΣΟ 2

Β2.1 ΑΝΩΤΕΡΟ 1
Κάτοχοι  DELE - B1/2008-2009

Β2.2
ΑΝΩΤΕΡΟ 2

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ

∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ DELE

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ

-ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΘΕΑΤΡΟ

C1.1 ΑΝΩΤΑΤΟ 1
Κάτοχοι  DELE
B2/2008-2009

C1.2
ΑΝΩΤΑΤΟ 2

C1.3
ΑΝΩΤΑΤΟ 3

ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η
ΝΕΑ  ∆ιεύθυνση!! !

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ
Μητροπόλεως 23,  10557 Αθήνα
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009
ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές αρχαρίων και ήδη μαθητών του Ινστιτούτου θα γίνουν από 1 έως 24 Σεπτεμβρίου.

Ωράριο εγγραφών: 09.00 – 13.00 και 16.30 – 18.30 από ∆ευτέρα έως Πέμπτη.

Την Παρασκευή η Γραμματεία είναι  κλειστή.

* Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό. Το Ινστιτούτο Θερβάντες διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησης 

αυτού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ

Οι μαθητές με γνώσεις Ισπανικών που επιθυμούν να εγγραφούν στο Ινστιτούτο, θα πρέπει να δώσουν κατατακτήριο τεστ 

την ∆ευτέρα 21/09/2009 (ώρα 17.00), ή την Τετάρτη 23/09/2009 (ώρα 10.00). Κόστος συμμετοχής: 25 euros. ∆ηλώσεις 

συμμετοχής και πληρωμή γίνονται στη Γραμματεία από 01/09/2009 έως  17/09/2009.

Το ποσό των κατατακτηρίων εξετάσεων αφαιρείται από τα δίδακτρα κατά την εγγραφή.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 Για την εγγραφή απαιτούνται:

1. Η μαθητική ταυτότητα (για τους μαθητές του Ινστιτούτου) ή μία φωτογραφία (για τους μη μαθητές)

2. Αστυνομική Ταυτότητα ή ∆ιαβατήριο

3. Προσκόμιση της Απόδειξης Κατάθεσης (πρωτότυπο) του ποσού των ∆ιδάκτρων στην CITIBANK. Η κατάθεση γίνεται 

 στον Αριθμό Λογαριασμού: 0500407638, σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της CITIBANK.

Όσοι από τους μαθητές  επιθυμούν να εγγραφούν σε περισσότερα από ένα τμήματα, θα πρέπει να κάνουν την 

κατάθεση ξεχωριστά για καθένα από αυτά και να προσκομίσουν τις αντίστοιχες αποδείξεις.

4. Το έντυπο εγγραφής συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.
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ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Τιμή Γενικών Μαθημάτων = 400 € /τετράμηνο (60 ώρες)

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΚΠΤΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ:

* Παλαιοί μαθητές  =   380 €

* Μαθητές που επιλέγουν πρωινά προγράμματα  =  380 €

* Παλαιοί μαθητές + πρωινά  προγράμματα =   360 €

* Ταυτόχρονη εγγραφή σε τμήμα (εκτός ειδικών μαθημάτων) + τμήμα προετοιμασίας DELE =   380 € 

* Παλαιός μαθητής με ταυτόχρονη εγγραφή σε τμήμα (εκτός ειδικών μαθημάτων) + τμήμα  προετοιμασίας DELE =   360 €

* Παλαιός μαθητής με ταυτόχρονη εγγραφή σε τμήμα πρωϊνό (εκτός ειδικών μαθημάτων) + τμήμα  προετοιμασίας 

 DELE =   340 €

ΦΕΡΤΕ ΜΑΣ ΕΝΑΝ ΦΙΛΟ ΣΑΣ !

Εάν είστε παλαιός μαθητής και γραφτείτε ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ με κάποιον φίλο σας (που δεν έχει φοιτήσει μέχρι σήμερα στο 

Ινστιτούτο) θα έχετε την αντίστοιχη επιπλέον έκπτωση στα δίδακτρά σας:

* Παλαιοί μαθητές + 1 φίλος  =   360 €

* Παλαιοί μαθητές + πρωινά  προγράμματα + 1 φίλος  =   340 €

* Παλαιός μαθητής με ταυτόχρονη εγγραφή σε τμήμα (εκτός ειδικών μαθημάτων) + τμήμα  προετοιμασίας DELE + 1 

 φίλος  =   340 € 

* Παλαιός μαθητής με ταυτόχρονη εγγραφή σε τμήμα πρωϊνό (εκτός ειδικών μαθημάτων) + τμήμα  προετοιμασίας 

 DELE + 1 φίλος  =   320 €

Το ποσό των κατατακτηρίων εξετάσεων αφαιρείται από τα δίδακτρα κατά την εγγραφή.

Τα ειδικά μαθήματα και τα μαθήματα του Σαββάτου δεν υπόκεινται σε έκπτωση.
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ΕΠΙΠΕ∆Ο Α1 Α2 Β1.1 Β1.2

∆ΕΥΤΕΡΑ 09.30-13.30 18.00-22.00

ΤΡΙΤΗ 16.00-20.00 09.30-13.30

ΤΕΤΑΡΤΗ 09.30-13.30 09.30-13.30

ΠΕΜΠΤΗ 09.30-13.30 18.00-22.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.00-22.00 18.00-22.00 18.00-22.00 18.00-22.00

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.30-13.30
16.00-20.00

09.30-13.30
16.00-20.00

09.30-13.30
16.00-20.00 09.30-13.30

∆ΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ
16.00-18.00
18.00-20.00
20.00-22.00

14.00-16.00
16.00-18.00

09.30-11.30
16.00-18.00
18.00-20.00

11.30-13.30
20.00-22.00

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ

09.30-11.30
11.30-13.30
14.00-16.00
16.00-18.00
18.00-20.00
20.00-22.00

09.30-11.30
11.30-13.30
18.00-20.00
20.00-22.00

11.30-13.30
14.00-16.00
18.00-20.00
20.00-22.00

09.30-11.30
16.00-18.00
18.00-20.00
20.00-22.00

∆ΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ 
(Το τμήμα αλλάζει επίπεδο ανά 
δυο μήνες)

09.30-13.30 09.30-13.30
18.00-22.00

09.30-13.30
18.00-22.00

ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ 
(Το τμήμα αλλάζει επίπεδο ανά 
δυο μήνες)

18.00-22.00
09.30-13.30
18.00-22.00

09.30-13.30

Β2.1 Β2.2 C1.1 C1.2 C1.3

18.00-22.00

18.00-22.00 09.30-13.30 09.30-13.30 09.30-13.30

16.00-20.00

09.30-13.30
18.00-22.00

09.30-13.30 09.30-13.30

20.00-22.00 09.30-11.30
20.00-22.00

16.00-18.00
20.00-22.00 18.00-20.00 16.00-18.00

20.00-22.00

09.30-11.30
16.00-18.00
18.00-20.00
20.00-22.00

16.00-18.00
20.00-22.00 18.00-20.00 11.30-13.30

20.00-22.00

16.00-20.00 18.00-22.00 09.30-13.30
18.00-22.00 09.30-13.30

09.30-13.30 09.30-13.30
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ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ D.E.L.E.  (24 ώρες) 180 €

από  28/09/2009 έως 12/11/2009
Στόχος είναι η εξοικείωση του μαθητή-υποψήφιου με την δομή και τυπολογία των δοκιμασιών που οδηγούν στην 
απόκτηση των διπλωμάτων DELE-Β2 και DELE-C1. Στο μάθημα δίνεται έμφαση στα τέσσερα μέρη του διαγωνίσματος,  
καθώς και σε επιπλέον θέματα γραμματικής και λεξιλογίου που απαιτούνται για την σωστή προετοιμασία.

ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ

SUPERIOR ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:30 – 13:30

SUPERIOR ΠΕΜΠΤΗ 16:00 – 20:00

SUPERIOR ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00 – 22:00

SUPERIOR ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00 – 22:00

SUPERIOR ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00 – 22:00

SUPERIOR ΣΑΒΒΑΤΟ 09:30 – 13:30

INTERMEDIO ΤΡΙΤΗ 09:30 – 13:30

INTERMEDIO ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00 – 22:00

INTERMEDIO ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00 – 22:00

INTERMEDIO ΣΑΒΒΑΤΟ 09:30 – 13:30

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ D.E.L.E.  (24 ώρες) 180 €
από  28/09/2009 έως 12/11/2009

SUPERIOR ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 16:00 – 18:00

 INTERMEDIO ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 20:00 – 22:00

ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΙΠΕ∆Ο SUPERIOR (60 ώρες) 400 € & (30 ώρες) 200 €

Τα τμήματα αυτά αποσκοπούν στην τελειοποίηση της ισπανικής γλώσσας σε γνωστικό και προφορικό επίπεδο. 
Απαιτούμενο επίπεδο: C1.3. (βλ. Πίνακα σελ. 3) ή DELE-C1.

60 ώρες: από 30/09/2009 έως 06/02/2010

PERFEC. SUPERIOR ΤΕΤΑΡΤΗ 09:30 – 13:30

PERFEC. SUPERIOR ΣΑΒΒΑΤΟ 09:30 – 13:30
30 ώρες: από 06/10/2009 έως 05/02/2010

PERFEC. SUPERIOR ΤΡΙΤΗ 18:00 – 20:00

PERFEC. SUPERIOR ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20:00 – 22:00

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ  ΓΙΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο  “ C1.2.” (30 ώρες) 200 €
Στην τάξη γίνονται ασκήσεις συνομιλίας πάνω σε θέματα επικαιρότητας τα οποία προέρχονται από άρθρα και ειδήσεις. 
Απαιτούμενο επίπεδο: C1.2. (βλ. Πίνακα σελ. 3).

από 09/10/2009 έως 05/02/2010

CONVERSACIÓN SUPERIOR ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00 – 20:00

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  “F. G. LORCA” (30 ώρες) 200 €
Ένα τμήμα σχετικά με τη ζωή και το έργο του Federico García Lorca με θέματα που αφορούν τις πηγές έμπνευσης των 
ποιημάτων και των θεατρικών έργων του αλλά και τη μελέτη των πιο γνωστών του έργων. Μελέτη των στοιχείων και των 
σημαντικότερων περιστατικών του κόσμου του Λόρκα: φλαμένκο, ταυρομαχίες, Dalí και Buñuel, η Γενιά του ‘27 και ο Ισπα-
νικός Εμφύλιος που προκάλεσε τον τραγικό θάνατο του ποιητή από την Γρανάδα, που στις μέρες μας έχει γίνει έμβλημα 
του ισπανόφωνου κόσμου. Απαιτούμενο επίπεδο: C1.3. (βλ. Πίνακα σελ. 3) ή DELE-C1.

από 30/09/2009 έως 03/02/2010

LITERATURA F. G LORCA ΤΕΤΑΡΤΗ 20:00 – 22:00

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΓΙ∆ΕΣ: ΨΕΥ∆ΟΦΙΛΕΣ ΛΕΞΕΙΣ (30 ώρες) 200 €
Υπάρχουν ισπανικές και ελληνικές λέξεις που, ενώ μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν διαφορετική σημασία. Αυτές μπορούν να 
προκαλέσουν από παρεξηγήσεις στους απλούς χρήστες μέχρι λάθη σε επαγγελματίες μεταφραστές. Στόχος του μαθήματος 
είναι η ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης αυτών των λέξεων κι απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να τελειοποιήσουν 
τις γνώσεις τους στην ισπανική γλώσσα. Απαιτούμενο επίπεδο: C1.3. (βλ. Πίνακα σελ. 3) ή DELE-C1.

από 28/09/2009 έως 08/02/2010

TRADUCCIÓN FALSOS AMIGOS ∆ΕΥΤΕΡΑ 18:00 – 20:00
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΙΣΠΑΝΙΚΑ  ( 30 ώρες)  200 €
Το πρόγραμμα του μαθήματος περιλαμβάνει τη μετάφραση ελληνικών κειμένων διαφόρων θεματικών ενοτήτων όπως: 
∆ημοσιογραφικά κείμενα (αποκόμματα τύπου, επιμορφωτικά κείμενα, άρθρα με απόψεις,  διαφημίσεις, αγγελίες, κλπ.), 
Λογοτεχνικά κείμενα (πεζά και ποίηση), Νομικά κείμενα (συμβόλαια κλπ.), Τουριστικοί οδηγοί, Κόμικς, Φιλοσοφικά κείμενα, 
Κείμενα σχετικά με την ψυχολογία, Ομιλίες. Απαιτούμενο επίπεδο: C1.3. (βλ. Πίνακα σελ. 3) ή DELE-C1.

από 30/09/2009 έως  03/02/2010

TRADUCCIÓN GR. -ESP. ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00 – 20:00

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΙΣΠΑΝΙΚΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ( 30 ώρες) 200 €
Το τμήμα αυτό απευθύνεται σε μαθητές με ανώτατο επίπεδο που επιθυμούν να το διατηρήσουν ή να το βελτιώσουν μέσα 
από την μετάφραση ισπανικών κειμένων στα Ελληνικά. 
Το πρόγραμμα του μαθήματος περιλαμβάνει τη μετάφραση ελληνικών κειμένων διαφόρων θεματικών ενοτήτων όπως: 
δημοσιογραφικά κείμενα (αποκόμματα τύπου, άρθρα με απόψεις, διαφημίσεις, αγγελίες, κλπ.), λογοτεχνικά κείμενα (πεζά 
και ποίηση), νομικά κείμενα (συμβόλαια κλπ.), τουριστικοί οδηγοί, κόμικς, φιλοσοφικά κείμενα, κείμενα σχετικά με την 
ψυχολογία, ομιλίες. Απαιτούμενο επίπεδο: C1.3. (βλ. Πίνακα σελ. 3) ή DELE-C1.

από 06/10/2009 έως  02/02/2010

TRADUCCIÓN ESP. - GR. ΤΡΙΤΗ 18:00 – 20:00

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΙΣΠΑΝΙΚΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ( 30 ώρες) 200 €
Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους μηχανισμούς  της άμεσης μετάφρασης και να αξιολογήσουν τις 
διάφορες πιθανές μεταφράσεις μιας συλλογής λογοτεχνικών κειμένων από τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα της ισπανικής 
και λατινοαμερικανικής λογοτεχνίας. Απαιτούμενο επίπεδο: C1.3. (βλ. Πίνακα σελ. 3) ή DELE-C1.

από   28/09/2009 έως 08/02/2010

TRADUCCIÓN LITERARIA ∆ΕΥΤΕΡΑ 16:00 – 18:00

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (30 ώρες) 200 €
Για μαθητές που ήδη έχουν το επίπεδο Superior και ενδιαφέρονται για την τεχνική της μεταγλώτισης, τον υποτιτλισμό αλλά 
και για την κάθε μορφής μετάφραση οπτικοακουστικών προϊόντων (ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ, σεναρίων, 
κλπ) από τα Ισπανικά στα Ελληνικά. Στην διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές θα δουλεύουν πάνω σε πραγματικά σενάρια, 
δίνοντας την δέουσα προσοχή στην απόδοση του κάθε είδους  ενώ στο τέλος θα γίνεται σύγκριση με τις ήδη υποτιτλισμένες 
ή μεταγλωττισμένες αποδόσεις των έργων αυτών. Απαιτούμενο επίπεδο: C1.3. (βλ. Πίνακα σελ. 3) ή DELE-C1.

από 28/09/2009 έως  08/02/2010

TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL ∆ΕΥΤΕΡΑ 16:00 – 18:00

ΤΜΗΜΑ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (30 ώρες) 200 €
Μια διαδρομή στον κόσμο του ισπανικού κινηματογράφου για να γνωρίσετε ταινίες και μέσα από αυτές να εμβαθύνετε 
στην γλώσσα και τον πολιτισμό της Ισπανίας. Μια ευκαιρία για να περάσετε καλά, να ακούσετε να συνομιλήσετε, να 
διαβάσετε και να συζητήσετε για τον κινηματογράφο και τα ειδικά αλλά και παγκόσμιας εμβέλειας θέματα της ζωής που 
πηγάζουν από τις κινηματογραφικές εικόνες. Απαιτούμενο επίπεδο: C1.3. (βλ. Πίνακα σελ. 3) ή DELE-C1.

από 06/10/2009 έως 02/02/2010

CINE ESPAÑOL ΤΡΙΤΗ 20:00 – 22:00

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  (30 ώρες) 200 €
Μια προσέγγιση στο χτες και στο σήμερα της ισπανικής Λογοτεχνίας, τον πολιτισμό και την γλώσσα της, μέσα από τα 
κείμενα και τους συγγραφείς τους, αλλά επίσης και με την βοήθεια ηχητικών και οπτικοακουστικών ντοκουμέντων, όπως ο 
κινηματογράφος, το ραδιόφωνο, η μουσική ή συνεντεύξεις και ντοκιμαντέρ. Σε τελική ανάλυση, μία ευκαιρία επικοινωνίας 
και συνομιλίας δύο πολύ κοντινών πολιτισμών. Απαιτούμενο επίπεδο: C1.3. (βλ. Πίνακα σελ. 3) ή DELE-C1.

από 08/10/2009 έως 04/02/2010

LITERATURA ESPAÑOLA ΠΕΜΠΤΗ 20:00 – 22:00

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (30 ώρες) 200 €
Ο πολιτισμός μιας χώρας βρίσκεται στις γεύσεις της. Το τμήμα αυτό σας προτείνει μια διαδρομή στην Ισπανία για να 
γνωρίσετε τα παραδοσιακά προϊόντα και συνταγές κάθε περιοχής και μαθήματα μαγειρικής για κάνετε πράξη όλες τις 
γνώσεις που θα αποκτήσετε και να γευτείτε τα καλύτερα πιάτα της ισπανικής κουζίνας. Απαιτούμενο επίπεδο: C1.1 (βλ. 
Πίνακα σελ. 3) ή DELE-B2.

από 30/09/2009 έως 03/02/2010

COCINA ESPAÑOLA ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00 – 20:00

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ 20ου (30 ώρες) 200 €
Για να γνωρίσετε και να κατανοήσετε την ισπανική μουσική του 20ου αιων. (από τον Manuel de Falla, Albéniz, Zarzuela, 
Mompou, μέχρι σήμερα) μέσα από την ακρόαση των κυριότερων έργων τους και συνδέοντάς τα με την ευρωπαϊκή 
μουσική. Για να μάθετε και να χρησιμοποιείται σωστά την ορολογία των επιστημονικών και καλλιτεχνικών εννοιών της 
ισπανικής μουσικής  της συγκεκριμένης περιόδου. Απαιτούμενο επίπεδο: C1.1 (βλ. Πίνακα σελ. 3) ή DELE-B2.

από 30/09/2009 έως 03/02/2010

MÚSICA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00 – 20:00
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ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (30 ώρες) 200 €
Μια διαδρομή στην ισπανική πραγματικότητα και κουλτούρα μέσα από τους πιο σημαντικούς ρυθμούς και τραγούδια της 
μουσικής μας κληρονομιάς: Tango, Salsa, Bolero, Mambo, Vallenato, Bachata, Son, Guaracha, Cumbia, Copla, Flamenco, 
κλπ… και η σχέση τους με τα κυριότερα θέματα του πολιτισμού μας. Απαιτούμενο επίπεδο: C1.3. (βλ. Πίνακα σελ. 3) ή 
DELE-C1.

από 28/09/2009 έως 08/02/2010

CANCIONES Y CULTURA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA ∆ΕΥΤΕΡΑ 18:00 – 20:00

ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ - “SEVILLANAS”  (30 ώρες) 200 €
Ένα τμήμα χορού που θα μελετήσει την βασική τεχνική των sevillanas: συγκεκριμένα βήματα, στροφές, χαρακτηριστικές 
κινήσεις, και συντονισμός χεριών και ποδιών.
Ο μαθητής θα μάθει την ορολογία που αφορά τον συγκεκριμένο χορό, αποκτώντας παράλληλα γνώσεις σχετικά με την ιστορία 
των sevillanas μέσα από σύντομες εξηγήσεις και βίντεο. Απαιτούμενο επίπεδο: B2.2 (βλ. Πίνακα σελ. 3) ή DELE-B2.

από 10/10/2009 έως 06/02/2010

BAILE “SEVILLANAS” ΣΑΒΒΑΤΟ 11:30 – 13:30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ - “TANGO” (30 ώρες)
Εγγραφή για ζευγάρια: 900 € - Ατομική εγγραφή: 500 €

Ένα ταξίδι στο Μπουένος Άιρες, στον κόσμο και τη μαγεία ενός από τους πιο συναρπαστικούς χορούς του κόσμου: 
του αργεντίνικου tango. Μαθήματα χορού σε ζευγάρια από δυο βιρτουόζους του tango: Carlos Dall´Asta και Μαρία 
Καραγεώργου. Απαιτούμενο επίπεδο: B2.2 (βλ. Πίνακα σελ. 3) ή DELE-B2

από 06/10/2009 έως 06/02/2010

BAILE “TANGO” ΤΡΙΤΗ 11:30 – 13:30

BAILE “TANGO” ΣΑΒΒΑΤΟ 11:30 – 13:30

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ  ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ  (30 ώρες) 200 €
Ιστορίες, τραγούδια, κατακτήσεις, ήττες, ποιήματα, μυθιστορήματα, θεατρικά, ταινίες, χοροί: τα κλειδιά για να κατανοήσε-
τε την ισπανική και τη λατινοαμερικάνικη κουλτούρα. Απαιτούμενο επίπεδο: C1.2. (βλ. Πίνακα σελ. 3).

από 28/09/2009 έως 08/02/2010

CLAVES DE LA CULTURA ESPAÑOLAS E HISPANOAMERICANAS ∆ΕΥΤΕΡΑ 18:00 – 20:00

ΕΤΗΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Μονογραφία σχετικά με τον μεξικανό συγγραφέα Juan José Arreola

(ΙΣΠΑΝΙΚΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ) (60 ώρες) 400 €
Το συγκεκριμένο τμήμα επικεντρώνεται σε ένα έργο ενός συγγραφέως, όχι ευρύτερα γνωστού στο κοινό, το οποίο δεν 
έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Στην τάξη γίνεται παρουσίαση του συνολικού έργου του συγγραφέα και στην συνέχεια 
οι μαθητές καλούνται να μεταφράσουν ένα σύντομο αφήγημα, δοκίμιο, νουβέλα ή διήγημά του. Απαιτούμενο επίπεδο: 
C1.3. (βλ. Πίνακα σελ. 3) ή DELE-C1.

από 30/09/2009 έως 16/06/2010

TRADUCCIÓN  LITERARIA: Monográfico Juan José Arreola ΤΕΤΑΡΤΗ 16:00 – 18:00

GAUDÍ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΟΣ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ (60 ώρες) 400 €
Μια διαδρομή στον πολιτισμό και της τέχνες της Βαρκελώνης του μοντερνισμού των τελών του 19ου και αρχών του 20ου 
αι. με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχιτεκτονική του Antonio Gaudí και την ζωγραφική του Pablo Picasso στην διάρκεια της 
παραμονής του σε αυτή την πόλη και πριν ξεκινήσει την διεθνή καριέρα του. Στην διάρκεια του τμήματος προγραμματίζεται 
εκπαιδευτικό ταξίδι στην Βαρκελώνη. Απαιτούμενο επίπεδο: C1.3. (βλ. Πίνακα σελ. 3) ή DELE-C1.

από 08/10/2009 έως  24/06/2010

ARTE GAUDÍ Y MODERNISMO ΠΕΜΠΤΗ 18:00 – 20:00

ΑΝΑΓΝΩΣΗ & ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ «QUIJOTE”  (60 ώρες) 400 €
Το τμήμα αυτό προσφέρει έναν οδηγό ανάγνωσης που θα διευκολύνει την κατανόηση των βασικότερων εδαφίων του 
μυθιστορήματος του Cervantes, την γνώση του ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου στο οποίο εξελίσσεται, τη βιογραφία 
του συγγραφέα, τη δομή,  τη θεματολογία, τα πρόσωπα και την γλώσσα του Κιχώτη ώστε να κατανοήσει την σπουδαιότητα 
του έργου μέσα στην παγκόσμια λογοτεχνία. Απαιτούμενο επίπεδο: C1.3. (βλ. Πίνακα σελ. 3) DELE-C1.

από 30/09/2009 έως 16/06/2010

LEER Y COMPRENDER EL QUIJOTE ΤΕΤΑΡΤΗ 20:00 – 22:00

Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ (60 ώρες) 400 €
Το τμήμα αυτό προσφέρει ένα πανόραμα της ισπανικής σκέψης του 19ου αιων. και των επιπτώσεών της στις Καλές Τέχνες, 
με ειδική έμφαση στην κρίση του τέλους του αιώνα και στους ζωγράφους και λόγιους που σχημάτισαν την ομάδα της 
Γενιάς του ‘98 και την κίνηση του μοντερνισμού που ονομάστηκε δεύτερος Χρυσός Αιώνας των Τεχνών στην Ισπανία. 
Απαιτούμενο επίπεδο: C1.3. (βλ. Πίνακα σελ. 3) ή DELE-C1.

από 28/09/2009 έως 21/06/2010

PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX ∆ΕΥΤΕΡΑ 20:00 – 22:00
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ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (30 ώρες) 200 €

Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εκμεταλλευτούν την πολύτιμη ευκαιρία που 

προσφέρει σε κάθε άνθρωπο με ανθρωπιστικές και πολιτισμικές ανησυχίες η μακροχρόνια παραμονή στην Ελλάδα. 

Να ξαναζωντανέψει και να εμπλουτίσει τα όποια ελληνικά στοιχεία προϋπάρχανε στην παιδεία του και να προχωρήσει 

ένα βήμα πέρα από την θεωρία και το βιβλίο, να γνωρίσει τα χαρακτηριστικά αυτής της γης και των ανθρώπων της που 

έχουν σημαδέψει τον πολιτισμό και την ύπαρξή μας. Το μάθημα θα αποτελείται από μονογραφικές ενότητες που θα 

παρουσιάζονται με προφορική και οπτικοακουστική έκθεση αλλά και με επισκέψεις σε μέρη φορτισμένα με ιστορία και 

συμβολισμό.

από 28/09/2009 έως 08/02/2010

INTRODUCCIÓN A LA LENGUA Y CULTURA GRIEGA ∆ΕΥΤΕΡΑ 20:00 – 22:00

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΙΣΠΑΝΟΦΩΝΟΥΣ (60 ώρες) 400 €

από 28/09/2009 έως 08/02/2010

GRIEGO INICIAL A1 ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ 09:30 – 11:30

GRIEGO INICIAL A1 ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00 – 20:00

GRIEGO INICIAL A2 ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 11:30 – 13:30

GRIEGO INICIAL A2 ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 16:00 – 18:00

GRIEGO INTERMEDIO B1.1 ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 09:30 – 11:30

GRIEGO INTERMEDIO B1.1 ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 18:00 – 20:00

Τα ισπανικά µια γλώσσα για το διάλογο
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ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ
 Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας στην παιδική ηλικία είναι ένα διαβατήριο για έναν καινούργιο κόσμο. 

 Στην κοινωνία μας η ανάγκη για επικοινωνία είναι πρωταρχική και αν η αρχή γίνει από την παιδική ηλικία, τότε το απο-

τέλεσμα συμβάλλει ταυτόχρονα στην γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη, στην εκπαίδευση των νέων προσφέροντάς τους 

καινούργιους τρόπους αντίληψης της ζωής. 

 Το Ινστιτούτο Θερβάντες είναι το σημείο αναφοράς της διδασκαλίας της ισπανικής γλώσσας ανά τον κόσμο. 

 Ο αντικειμενικός σκοπός των Τμημάτων για Παιδιά και Εφήβους είναι η ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας στα 

ισπανικά, της ικανότητας προφορικής και γραπτής αλληλεπίδρασης με διασκεδαστικές δραστηριότητες που θα δίνουν στα 

παιδιά το κίνητρο να ασχοληθούν και να μάθουν σωστά την χρήση της γλώσσας.

 Οι διδακτικές μέθοδοι, τα βιβλία και όλα τα εκπαιδευτικά υλικά είναι προσαρμοσμένα στο επίπεδο και την ηλικία των 

μαθητών μας.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Τετράμηνα τμήματα 30 ωρών (∆ύο ώρες / εβδομάδα) ΤΙΜΗ: 200 €

από 08/10/2009 έως 06/02/2010

NIÑOS A1 ( 6 – 10 ετών) ΠΕΜΠΤΗ 16:00 – 18:00

NIÑOS A1 ( 6 – 10 ετών) ΣΑΒΒΑΤΟ 09:30 – 11:30

NIÑOS A1 (10 – 15 ετών) ΠΕΜΠΤΗ 16:00 – 18:00

NIÑOS A1 (10 – 15 ετών) ΣΑΒΒΑΤΟ 11:30 – 13:30

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:
1. Προσκόμιση της Απόδειξης Κατάθεσης του ποσού των ∆ιδάκτρων στην CITIBANK.

 Η κατάθεση γίνεται στον Αριθμό Λογαριασμού: 0500407638
 σε οποιοδήποτε υποκατάστημα  της  CITIBANK.

2. Το έντυπο εγγραφής συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 Τμήμα Επιμόρφωσης Καθηγητών Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας που απευθύνεται σε νέους ή μελλοντικούς καθηγητές, 

ισπανούς και έλληνες (κατόχους του ∆ιπλώματος Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας Επιπέδου Superior) που επιθυμούν να απο-

κτήσουν τις αναγκαίες βάσεις που θα τους επιτρέψουν να κατευθύνουν  την γνώση τους προς την  διδασκαλία της ισπανι-

κής ως ξένης γλώσσας. Το τμήμα αποτελείται από 72 ώρες μαθήματος και 8 ώρες παρακολούθησης σε τάξη.

 Στην διάρκεια του τμήματος θίγονται θέματα που θα άπτονται των βασικών μεθοδολογικών φαινομένων της διδασκαλί-

ας της ισπανικής ως δεύτερη γλώσσα. Εκτός αυτού, φιλοδοξούμε τα περιεχόμενα του τμήματος να έχουν και μια πρακτική 

οπτική  που θα μπορούσαν να αποβούν χρήσιμα στην επαγγελματική εξέλιξη του ενδιαφερόμενου. 

 Το τμήμα κοστίζει 500 € και αποτελείται από τις παρακάτω έξη ενότητες:

! Μεθοδολογία, προγραμματισμός και κατάκτηση της γλώσσας.

! Η διδασκαλία της Κατανόησης Κειμένου.

! Η διδασκαλία της Ακουστικής Κατανόησης.

! Η διδασκαλία της Γραπτής Έκφρασης.

! Η διδασκαλία της Προφορικής Έκφρασης. 

! Η διδασκαλία της Γραμματικής και η Απόκτηση του λεξιλογίου. 

από 21/10/2009 έως 25/01/2010

FORMACIÓN DE PROFESORES I ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 11:30 – 14:30

 Επίσης, έχει προγραμματιστεί και η συνέχεια του τμήματος που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο: Τμήμα Επιμόρφωσης Καθηγη-

τών Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας  ΙΙ. Το τμήμα κοστίζει 500 €.

από 29/10/09 έως 28/01/2010

FORMACIÓN DE PROFESORES II ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 11:30 – 14:30

 Οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στο τμήμα θα λάβουν ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης που θα εκδόσει το Ινστι-

τούτο Θερβάντες της Αθήνας. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και για την απόκτηση του πιστοποιητικού, οι απουσί-

ες, ασχέτως λόγου, δεν  επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 15% της διάρκειας του τμήματος.
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4Στα τμήματα του Ινστιτούτου μπορούν να εγγραφούν μόνο άτομα που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας 
τους.
4Επιστροφή διδάκτρων γίνετε μόνο 10 ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων. Μετά την έναρξη των μαθημάτων ∆ΕΝ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ επιστροφές διδάκτρων, ούτε μεταφορά τους. 
4Για τη σύσταση ενός τμήματος απαιτούνται τουλάχιστον 8 μαθητές.
4Το Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα διάλυσης των τμημάτων που δεν  καλύπτουν τον ελάχιστο αριθμό μαθητών. Στην  
περίπτωση αυτή, ο μαθητής  έχει το δικαίωμα να επιλέξει άλλο τμήμα του ίδιου επιπέδου ή να ζητήσει επιστροφή του 
καταβληθέντος ποσού.
4Οι συμμετέχοντες στο Κατατακτήριο Τεστ διατηρούν το δικαίωμα  να εγγραφούν στο τμήμα που έχουν καταταχτεί για 
ένα εξάμηνο.
4Οι μαθητές του Ινστιτούτου, που διακόπτουν τη φοίτησή τους μετά το πέρας του ακαδημαϊκού έτους, διατηρούν για 1 
χρόνο το δικαίωμα  εγγραφής, χωρίς εξετάσεις, στο επόμενο επίπεδο.
4Οι μαθητές που θα αποτύχουν στις τελικές εξετάσεις τετραμήνου, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Κατατακτήριο 
Τεστ, πριν από την πάροδο 1 έτους. Μπορούν όμως να επαναλάβουν το τμήμα.
4Όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν τα προγράμματα μαθημάτων, αργιών, κ.λ.π., αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώ-
σεων του Ινστιτούτου.
ωΑποτελέσματα τετραμήνου και πιστοποιητικά βαθμολογίας τυπώνονται από την ιστοσελίδα http://atenas.cervantes.es 
με τον τρόπο που σας υποδεικνύεται στη σελ. 11. Για κάθε άλλο πιστοποιητικό επικοινωνήστε με την Γραμματεία. 
4Κατά την περίοδο των εγγραφών στα τμήματα που ξεκινούν το Φεβρουάριο (∆εύτερο Τετράμηνο), οι μαθητές του Πρώ-
του Τετραμήνου που επιθυμούν να συνεχίσουν με το ίδιο ωράριο (εκτός εάν για λόγους εσωτερικής οργάνωσης έχουν 
επέλθει αλλαγές στο συγκεκριμένο τμήμα) εγγράφονται πριν από τους μαθητές που επιθυμούν αλλαγή ωραρίου.
ωΑπαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων την ώρα του μαθήματος.
4Το μέγιστο όριο επιτρεπόμενων απουσιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 12 ώρες μαθήματος.
4Παρακαλούνται οι μαθητές να προσέρχονται στο μάθημα με ακρίβεια.
Η εγγραφή σε τμήμα προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή του παρόντος Κανονισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες για μαθήματα και  διπλώματα D.E.L.E. στην διεύθυνση: http://atenas.cervantes.es

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΚΕΝΑ)

Επώνυμο: Όνομα:

∆ιεύθυνση:

Περιοχή: Τ.Κ.:

Ημερομηνία Γέννησης: Τόπος Γέννησης:

Κινητό Τηλ.: ΑΡΘΜ. ΑΣΤ. ΤΑΥΤ. Ή ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:

Τηλέφωνο: ΑΡΘΜ. ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ*:

e-mail: Φύλο:

Σπουδές: Επάγγελμα:

* ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΛΙΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ Ι. Θ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
Ανάλογα με την προσφορά σε τμήματα που υπάρχει αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων και με το τμήμα 

που έχετε ολοκληρώσει, παρακαλούμε σημειώστε:

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ Τρ. Τ Π Π Σ ΩΡΑΡΙΟ

1Η ΕΠΙΛΟΓΗ " " " " " "

2Η ΕΠΙΛΟΓΗ " " " " " "

3Η ΕΠΙΛΟΓΗ " " " " " "
** Έλαβα γνώση του γενικού κανονισμού και αποδέχομαι τους όρους.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! ! !
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΛΑΘΩΝ Ή ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΩΝ.

#

Υπογραφή



20 21

ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ INTERNET ΣΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:   

http://atenas.cervantes.es

 ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:
1ον ΜΑΘΗΜΑΤΑ
2ον ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
3ον ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΝΟΙΓΕΙ * (πρέπει να έχετε ξεμπλοκάρει τα  “pop ups” )
 ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ:
α) ΑΝ ΕΙΣΤΕ Η∆Η ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ (αν έχετε καταχωρηθεί στην σελίδα)  Alumno registrado
β) ΕΑΝ ∆ΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ (αν δεν έχετε καταχωρηθεί στην σελίδα) Alumno nuevo
γ) ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΟ ΣΑΣ (δική σας επιλογή) ***

 Usuario : 

 Contraseρa : 

*** ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΕΙΧΑΤΕ ΕΙΣΑΓΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
ΓΙΑΤΙ  ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ∆ΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ

δ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  Η΄ ΣΤΗΝ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Introduce tu nombre, apellidos y número de expediente, tal y como vienen en tu justifi cante de matrícula. 

Nombre y apellidos :

Número de expediente : 

ε) ΑΦΟΥ ΜΠΕΙΤΕ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΕΕΙ “EXPEDIENTE” ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΑΣ.
4 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΡΩΤΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΑΣ
4 ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ 
 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

AVE - ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Mαθήματα χωρίς επιβλέποντα καθηγητή on line: κόστος 60 €
Απευθύνεται σε όσους προτιμούν να μελετούν μόνοι τους χωρίς την βοήθεια επιβλέποντα καθηγητή. Ο μαθητής παρακο-

λουθεί το μάθημα με τρόπο αυτόνομο και ανεξάρτητο. Ο τρόπος αυτός απαιτεί 60 ώρες ενασχόλησης. ∆ιάρκεια: 4 μήνες 

από την στιγμή παραλαβής του κωδικού πρόσβασης στην ύλη του μαθήματος.  Eγγραφές: συνεχόμενες. 

Τμήματα Προετοιμασίας για τα διπλώματα Dele Inicial (B1) & Dele Intermedio (B2): κόστος 30 €
Η δομή των μαθημάτων αντιστοιχεί στην δομή των εξετάσεων και ως εκ τούτου περιέχει την αντίστοιχη ύλη. Οι διάφορες 

δραστηριότητες περιλαμβάνουν μοντέλα εξετάσεων όπως ακριβώς είναι στην πραγματικότητα. Απαιτούνται 25 ώρες 

προσωπικής εργασίας.  Eγγραφές: συνεχόμενες

Mαθήματα με επιβλέποντα καθηγητή on line: (ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α) – 15/10/09 - 15/02/10
Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να μελετούν με την βοήθεια ενός καθηγητή. Ο μαθητής εντάσσεται σε μια εικονική 

ομάδα, συνεργάζεται με τους συμμαθητές του και λαμβάνει τις συμβουλές και την υποστήριξη του καθηγητή που θα τον 

επιβλέπει καθ’ όλη την διάρκεια του τμήματος. Το τμήμα αποτελείται από 20 μαθήματα μιας ώρας με επιβλέποντα on 

line (Τρίτη 20.00-21.00), 60 ώρες ατομικής μελέτης on line, παρακολούθηση της δουλειάς του μαθητή, αξιολόγηση και 

πιστοποιητικό.

A u l a  V i r t u a l
d e  E s p a ñ o l

ΜΑΘΕΤΕ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΣΤΟ INTERNET 24ΩΡΕΣ/24ΩΡΟ
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Μάθημα με ημι-παρουσία (Επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2) 15/10/09 -15/02/10

O τρόπος αυτός συνδυάζει την ελευθερία των μαθημάτων που γίνονται εξ αποστάσεως με τα πλεονεκτήματα ενός μαθή-

ματος με παρουσία σε τάξη. Το τμήμα περιλαμβάνει οκτώ 2ωρα μαθήματα (Σάββατο 16.00-18.00), 16 μαθήματα μιας 

ώρας on line (Τρίτη 21.00-22.00), 60 ώρες ατομικής μελέτης on line, παρακολούθηση της δουλειάς του μαθητή, αξιολό-

γηση και πιστοποιητικό.

ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Χωρίς επιβλέποντα καθηγητή Με επιβλέποντα καθηγητή on line Με ημι-παρουσία

60€ 150€ 250€

Εγγραφή: Με κατάθεση του ποσού που αναλογεί στο τμήμα επιλογής σας, στην Citibank. Αριθ. Λογαριασμού 0500407638 

και προσκόμιση της απόδειξης στην Γραμματεία του Ινστιτούτου, Σκουφά, 31. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείστε με την συντονίστρια του Προγράμματος στην διεύθυνση:  

aula.atenas@cervantes.es ή με την Γραμματεία στα τηλέφωνα 210 36 34 117 / 36 34 180 εσωτ. 1

ΕΠΙΠΕ∆Α ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ AVE

Οι τιμές περιλαμβάνουν 2 τμήματα. Παράδειγμα Α1 (Α1.1 – Α1.2)

ΕΠΙΠΕ∆Α Επίπεδο A1 Επίπεδο A2 Επίπεδο B1 Επίπεδο B2 Επίπεδο C1 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

A1.1 A2.1 B1.1 B2.1 C1.1 
A.1.2 A2.2 B1.2 B2.2 C1.2 

  B1.3 B2.3 C1.3 
  B1.4 B2.4 C1.4 

Dele Inicial Dele Intermedio  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα AVE επισκεφτείτε την σελίδα  HYPERLINK “http://ave.cervantes.es” 

http://ave.cervantes.es , με links σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες αλλά και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου της Αθήνας:  

HYPERLINK “http://atenas.cervantes.es” http://atenas.cervantes.es.

4 Γνώρισε την κουλτούρα της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής μέσα από το Ινστιτούτο Θερβάντες.

4 Στην βιβλιοθήκη μας θα βρεις μουσική, κινηματογράφο, ειδήσεις επικαιρότητας, πολιτιστικές 
πληροφορίες, ισπανική και λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία, μεθόδους για την εκμάθηση των ισπανικών.

™Â ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘ÌÂ

Biblioteca Juan Carlos Onetti – Skoufà 31, Atenas
Tel. 210 3634117, 210 3634180 / e-mail: bibate@cervantes.es

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ JUAN CARLOS ONETTI



ΙΝΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

Μητροπόλ εως 23,  10557 Αθήνα

Tηλ. :  210 3634117 -  Fax:  210 3647233
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