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Το
πρώτο
επίπεδο
Τουρκικής
γλώσσας
προσφέρεται από το Κέντρο Γλωσσών, και είναι
δομημένο σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
για Ξένες Γλώσσες. Το υλικό καλύπτεται σε 100
ώρες διδασκαλίας.
Η διδακτέα ύλη είναι
στοχευμένη τόσο για
αρχάριους, όσο και
για άτομα με μικρή
γνώση
της
τουρκικής.
Το
πρόγραμμα
είναι
σχεδιασμένο
να
βοηθά
στην
ανάπτυξη
της
ικανότητας ομιλίας, ακρόασης, ανάγνωσης και
γραφής με έμφαση στην επικοινωνιακή
μεθοδολογία. Με την επιτυχή συμπλήρωση του
προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν
καλύψει σε σημαντικό βαθμό το επίπεδο Α1 και θα
μπορούν να λειτουργούν σε επίπεδο Α2 του
Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για ξένες γλώσσες.
Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην πρακτική
εφαρμογή και χρήση της γλώσσας σε σχέση με την
καθημερινή ζωή στον κόσμο και την κουλτούρα.
Για
τη
διδασκαλία
χρησιμοποιείται
επικοινωνιακή μεθοδο-λογία. Το πρόγραμμα
προσφέρει ομαδικές συζητήσεις, ανάλυση
εφαρμογών,
role-plays,
οπτικοακουστικά
ερεθίσματα και ασκήσεις για ανάλυση κειμένων.
Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει βιβλία, κείμενα,
διαδικτυακές πηγές, βίντεο καθώς και ακουστικά
κείμενα για εξοικείωση των συμμετεχόντων με την
γλώσσα.

Ποιοί μπορούν να συμμετάσχουν; Προσωπικό
της εταιρείας σας όπως (Διευθυντές/Ανώτεροι
Λειτουργοί/ Λειτουργοί/ Γραμματείς/ Στελέχη)
που επιθυμούν να μάθουν την τουρκική ή να
ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε ξένες γλώσσες, οι
οποίοι λόγω της θέσης τους στον οργανισμό
χρειάζονται την τουρκική για σκοπούς βασική
επικοινωνίας με πελάτες και συνεργάτες
Διδάσκοντες: Όλοι οι διδάσκοντες του
Προγράμματος Ενηλίκων έχουν τουλάχιστον
προσόντα Μεταπτυχιακού επιπέδου με ειδικότητα
στη διδασκαλία της τουρκικής ως δεύτερης/ξένης
γλώσσας.
Ομάδες: Κάθε ομάδα θα έχει τουλάχιστον 8
συμμετέχοντες με μέγιστο αριθμό συμμετοχής τους
14.
Το κόστος του εκάστοτε προγράμματος (100
ώρες) ανέρχεται στα €730. Καταβάλλεται στο
ΚΕΠΕΑΑ σε 3 ισόποσες δόσεις.
Εξειδικευμένα Προγράμματα:
Το Κέντρο
Γλωσσών έχει την ευχέρεια να ετοιμάσει
εξειδικευμένα
προγράμματα
που
να
απευθύνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες της
εταιρείας σας.
Οι εγγραφές γίνονται μέσω ΚΕΠΕΑΑ, στο
τηλέφωνο 22894151, μέσω email kepeaa@ucy.ac.cy
ή
ηλεκτρονικά
στον
σύνδεσμο
http://ucy.ac.cy/kepeaa/el/announcements

