
Πρόσκληση

Σάββατο 16 Μαρτίου 2019, από τις 10:00π.μ. έως τις 13:00μ.μ. 
Κέντρο Γλωσσών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
∆ημοσθένη Μιτσή 3, 3022, Λεμεσός

Samedi 16 mars 2019, de 10:00 à 13:00
Centre de Langues, Université Technologique de Chypre,
3, rue Demostheni Mitsi, 3022, Limassol

Saturday, 16 March 2019, from 10:00a.m. to 13:00p.m. 
Language Centre, Cyprus University of Technology,
Demostheni Mitsi 3, 3022, Limassol

Επιμόρφωση για την αυτόνομη
εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας

Formation pour l’apprentissage
autonome du français

Training for autonomous learning
of the French language



Πληροφορίες:
τηλ. 25002206
www.cut.ac.cy

Επιμόρφωση για την αυτόνομη εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας
Tο Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με την
Alliance française της Λεμεσού οργανώνει ένα εργαστήριο, στα πλαίσια του μήνα
Γαλλοφωνίας, που στοχεύει στην αυτόνομη εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας.

Οι μαθητές θα εξοικειωθούν με εργαλεία πολυμέσων με στόχο να μπορέσουν να περάσουν
και σε μια αυτόνομη, διαδραστική και παιγνιώδη εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας. 

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από την Όλγα Γεωργιάδου, καθηγήτρια, εκπαιδεύτρια
και ερευνήτρια στο Κέντρο γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και
πιστοποιημένη εξετάστρια-διορθώτρια των εξετάσεων  DELF.

Κοινό: μαθητές ( Α1-Β2) 
Διάρκεια: 3 ώρες
Κόστος: 30 ευρώ
Υποχρεωτική προεγγραφή στο 99 77 81 10

Formation pour l’apprentissage autonome du français
Le Centre de Langues de l’Université Technologique de Chypre en collaboration avec
l’Alliance française de Limassol organise un atelier, dans le cadre du mois de la
Francophonie, visant l’apprentissage du français en autonomie.

Les élèves vont se familiariser avec des outils multimédias dans le but de pouvoir aussi
procéder à un apprentissage du français autonome, interactif et ludique. 

L’atelier sera animé par Olga Georgiadou, enseignante, formatrice et chercheuse au Centre
de Langue de l’Université Technologique de Chypre et examinatrice-correctrice certifiée
des examens DELF. 

Participants :  élèves (A1-B2) 
Durée : 3 heures
Tarif : 30 euros
Préinscription obligatoire au 99 77 81 10

Formation pour l’apprentissage autonome du français
The Language Centre of the Cyprus University of Technology in collaboration with the
Alliance française of Limassol has organised a workshop, within the framework of the
month of Francophonie, aiming at the autonomous learning of the French language.

Students will be introduced to multimedia tools as well as be able to proceed to an
autonomous, interactive and playful learning of the French language.

The workshop will be delivered by Olga Georgiadou, an instructor, trainer and researcher
at the Language Centre of the Cyprus University of Technology. She is also a certified
examiner-corrector of the DELF exams. 

Participants: students (A1-B2)
Duration: 3 hours
Fee: 30 euros
Pre-registration required. Call at 99 77 81 10


