...για να μιλάτε τη γλώσσα,
όχι μόνο να την καταλαβαίνετε

τμήματα
Τα εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ-Master
Lingua συμπληρώνουν φέτος δεκαπενταετή παρουσία στην
περιοχή μας με μεγάλη συνεισφορά στην ξενόγλωσση εκπαίδευση
των νέων μας και μεγάλες επιτυχίες στις εξετάσεις για την
απόκτηση πτυχίων. Η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτηρίων
μας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο πρωτοποριακό σύστημα
Master Lingua που έχουμε επεξεργαστεί και εφαρμόζουμε με
επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα
είναι υψηλού επιπέδου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα
πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι καθηγητές μας επιλέγονται
με αυστηρότητα, είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και με μεγάλη
διδακτική πείρα. Διδάσκουν δε σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο
περιβάλλον έχοντας στη διάθεσή τους πληθώρα βοηθητικών και
εποπτικών μέσων τελευταίας τεχνολογίας. Η πολύχρονη πείρα μας,
η ενημέρωσή μας για ότι καινούριο στο χώρο της διδασκαλίας, του
βιβλίου και των εποπτικών μέσων και τα τακτικά επιμορφωτικά
ταξίδια μας στο εξωτερικό αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για
τη σωστή και υπεύθυνη εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Δίνουμε
έμφαση στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου, όπως απαιτεί η
σύγχρονη εποχή, προσφέροντας σπουδές στο ύψος των αναγκών
της σημερινής και αυριανής ευρωπαϊκής κοινωνίας.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑKEΣ & ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΟΥ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΕΓΚΥΡΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

νηπιακά
τμήματα

παιδικά-εφηβικά
τμήματα

ενηλίκων
Πληροφορική

Πτυχία

Η διεύθυνση

Ε. Μπούμπουλη

Κινέζικα

τμήματα νηπιακά
Ο ξενόγλωσσος
Εκπαιδευτικός Οργανισμός
Εξειδικευμένα νηπιακά (Pre-junior) προγράμματα για
παιδιά 4-6 χρονών. Προγράμματα σχεδιασμένα με
γνώση και αγάπη για μια ηλικία που έχει την ικανότητα
να απορροφά την γλώσσα μέσα από την ακουστική
όπως την μητρική γλώσσα. Δίνουμε μεγάλη έμφαση
στον προφορικό λόγο χρησιμοποιώντας παιχνίδια
γλώσσας, τραγούδια, flashcards, CD ROMS, DVD που
έχουν ως αποτέλεσμα την εκμάθηση της γλώσσας
ευχάριστα, γρήγορα και σωστά.
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διαθέτει οργανωμένη διεύθυνση
σπουδών, άριστο επιτελείο
κυρίως ξένων καθηγητών με
πανεπιστημιακή μόρφωση και
μεγάλη διδακτική πείρα που
διδάσκουν στο ευχάριστο,
σύγχρονο και ευρωπαϊκών
προδιαγραφών περιβάλλον μας.

Η πολύχρονη πείρα μας και τα διαρκή
επιμορφωτικά ταξίδια μας στο εξωτερικό
για την ενημέρωση των διεθνών
εξελίξεων στη διδασκαλία ξένων
γλωσσών αποτελούν την καλύτερη
εγγύηση για τη σωστή και υπεύθυνη
εκμάθηση της ξένης γλώσσας, με έμφαση
στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου,
όπως το απαιτεί η σύγχρονη εποχή.
Έτσι εξασφαλίζουμε σπουδές στο ύψος
των αναγκών της σημερινής και αυριανής
ευρωπαϊκής κοινωνίας.

τμήματα παιδικά-εφηβικά
από ηλικίες β’, γ’ & δ’ δημοτικού

Ειδικα Πρωτοποριακα Προγραμματα Πρωτης & Δευτερας Προκαταρκτικης (J-A & J-B).
< ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Όλες οι εργασίες γίνονται στο χώρο του σχολείου, με επίβλεψη
και βοήθεια καθηγήτριας.

καθημερινά
< Εξέταση των μαθητών και τηλεφωνική ενημέρωση γονέων.
< Οργανωμένα τετράδια που δίνουν τη δυνατότητα
στο γονιό να ελέγχει μετά από κάθε μάθημα
την επίδοση - πρόοδο του παιδιού του.
< Ακουστική.
< Drilling - συστηματική εξάσκηση στον προφορικό λόγο.
< Ενίσχυση - επαναληπτικά μαθήματα - recycling.
Η διδασκαλία γίνεται πάντα στη διδασκόμενη γλώσσα.

< Στο σπίτι Video /DVD Time
Η μελέτη γίνεται διασκέδαση. Οι μαθητές επαναλαμβάνουν το μάθημα της ημέρας μέσω
βιντεοκασέτας ή DVD. Έτσι ζωντανεύουν οι χαρακτήρες του βιβλίου τους οι οποίοι παρουσιάζουν
την γραμματική, το λεξιλόγιο και τους διαλόγους για άλλη μια φορά. Με αυτή τη μέθοδο ήχου
και εικόνας εμπεδώνουν την γραμματική μέσα από την επανάληψη και μαθαίνουν το λεξιλόγιο
γρήγορα, ευχάριστα και με σωστή προφορά.

< Quiz καθώς και Video με βάση
οργανωμένη ύλη και βιβλία.
< Εκπαιδευτικά Προγράμματα:
Interactive Multimedia - CD ROM.

< Και για όλα τα τμήματα: δωρεάν συμπληρωματικές ώρες για την εμπέδωση της γραμματικής
και για την εξάσκηση του προφορικού λόγου μέσω προγραμμάτων Μultimedia Ιnteractive.

μηνιαίως

< Εκπαιδευτικά προγράμματα: Multimedia - Interactive CD Rom. Μια φορά την εβδομάδα
τα παιδιά συνδυάζουντην εκμάθηση της γλώσσας με τα εκπαιδευτικά προγράμματα Η.Π.Α.
(Multimedia - Interactive) για την ευχάριστη εκμάθηση της διδαχθείσας ύλης.

εβδομαδιαίως

< TEST (επίσημα) του μήνα τα οποία αποστέλονται
στο σπίτι για ενημέρωση, υπογραφή από το γονιό
και επιστροφή στο σχολείο.
< DVD FILMS.

κάθε τρίμηνο
< Ελέγχους με personal files.
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.

τμήματα ενηλίκων
Εντατική, γρήγορη και σωστή εκμάθηση
της γλώσσας με έμφαση στην ανάπτυξη
του προφορικού λόγου.

ΑΓΓΛΙΚΑ

εγγύηση
< Για σπουδές στο ύψος των αναγκών της
σημερινής και αυριανής ευρωπαϊκής κοινωνίας.
< Για έγκυρα πτυχία:
αγγλικά, κινέζικα, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά.

Εξειδικευμένα προγράμματα

< HSK Advanced
< HSK Intermediate
< HSK Elementary

ΙΤΑΛΙΚΑ

University of PERUGIA
< CELI 5 < CELI 4 < CELI 3 < CELI 2 < CELI 1
< Diploma

ΓΑΛΛΙΚΑ

για < Φοιτητές
Ελεύθερους Επαγγελματίες
Στελέχη επιχειρήσεων
Επιστήμονες
Δημόσιους και Ιδιωτικούς Υπαλλήλους
Γραμματείς

Σεμινάρια Πληροφορικής

Η πληροφορική έχει εισβάλλει δυναμικά στη σύγχρονη ζωή.
Οι Η/Υ είναι αναμφισβήτητα μέρος της επαγγελματικής ζωής
σε όλους τους τομείς της οικονομίας και η γνώση της πληροφορικής
είναι απαραίτητη για κάθε θέση εργασίας.

ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ

University of MICHIGAN
< Certificate of Proficiency in English (ECPE)
< Advanced level Certificate (ALCE)
< Certificate of Competency in English (ECCE)

ΚΙΝΕΖΙΚΑ

< Γενικά Αγγλικά / Γαλλικά / Γερμανικά / Ιταλικά / Ισπανικά / Κινέζικα
< Επαγγελματικά Αγγλικά / Γερμανικά / Ιταλικά / Ισπανικά / Κινέζικα
< English for Business
< Επικοινωνιακά μαθήματα office communication
< Εξατομικευμένα Προγράμματα
< Ατομικά μαθήματα - One to one
< Εντατικά - Υπερεντατικά
< Ειδικά τμήματα προφορικών
<
<
<
<
<

University of CAMBRIDGE
< C.P.E. Cetrificate of Proficiency in English
< C.A.E. Certificate of Advanced English
< F.C.E. First Certificate in English
< P.E.T. Preliminary English test

Κρατικα Πτυχία Γλωσσομάθειας
< Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2
Πιστοποιητικά για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια
< TOEFL, TOEIC, GRE, IELTS

Institut FRANCAIS
< SORBONNE I, II < D.A.L.F. C1, C2 < D.E.L.F. A1, A2, B1, B2

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Institut GOETHE
< GROSSES Deutsces Sprachdiplom
< KLEINES Deutsces Sprachdiplom
< Prϋfung Wirtschaftsdeutsch
< Zertifikat C1 < Zertifikat B2 < Zertifikat B1

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Institut CERVANTES
< SUPERIOR < INTERMEDIO < INICIAL

Πληροφορική

Η επιτυχία των φροντιστηρίων

Ξένες Γλώσσες ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ
οφείλεται αποκλειστικά
στο σύστημα MASTER LINGUA:

• Interactive Communication
• Χρήση αποκλειστικά και μόνο της

διδασκόμενης γλώσσας, όπως η μητρική

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ,

στην τάξη και στους χώρους του σχολείου.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MASTER LINGUA...

• Συστηματική εξάσκηση των τεσσάρων

για να μιλάτε τη γλώσσα,

βασικών ικανοτήτων: listening, speaking,
reading, writing με σύγχρονα μέσα και
ποικίλες δραστηριότητες.

όχι μόνο να την καταλαβαίνετε

< Interactive Communication
< Interactive Multimedia Lab
< VIDEO learning
< Internet school
< Revision Lab
< Book worm competition

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

• Internet school

Όλος ο κόσμος μια γειτονιά
Ο σπουδαστής στην MASTER LINGUA - ΞΕΝΕΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ έχει την δυνατότητα μέσα
από την γλώσσα να ανακαλύψει τον συναρπαστικό
κόσμο του Internet: επικοινωνία και ξεναγήσεις σε
μουσεία, βιβλιοθήκες και σε όλα τα αξιοθέατα του
κόσμου.

• Revision Lab (δωρεάν)
Η MasterLingua αντιμετωπίζει τις αδυναμίες των
μαθητών με ειδικά μαθήματα που έχουν στόχο την
εξάσκηση και εμπέδωση της διδασκόμενης ύλης.
Απεριόριστο πρόγραμμα και προαιρετικό.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟ

MASTER LINGUA

• Multimedia Lab, (ψυχαγωγία & γνώση

• Research projects

χέρι χέρι) για μικρούς και μεγάλους όπου η
διασκέδαση γίνεται γνώση. Ένας εξαιρετικά
αποτελεσματικός τρόπος διδασκαλίας, με
εικόνες, κίνηση, ήχο και video clips που
ενθουσιάζουν και τους πιο απαιτητικούς.

Παρακ ί ν η σ η κ α ι α φ ο ρ μ ή ν α γ ν ω ρ ί σ ο υ ν τ η ν
κουλτούρα και τον πολιτισμό άλλων χωρών μέσω
της διδασκόμενης γλώσσας.

• Book worm Competition
Κίνητρο για την αγάπη στην λογοτεχνία.

Ταχύρυθμα Τμήματα Ενηλίκων
Ταχύρυθμα Τμήματα Ενηλίκων
ΑΓΓΛΙΚΑ
FCE/ECCE

Σε 4 μήνες
Σε 2 χρόνια από το μηδέν
PROFICIENCY Σε 8 μήνες από το επίπεδο LOWER
Σε 3 χρόνια από το μηδέν
TOEIC
Με 3 μήνες προετοιμασίας
ΤOEFL
Με 3 μήνες προετοιμασίας
ΓΑΛΛΙΚΑ
Delf B2
Dalf C2
ΙTΑΛΙΚΑ
CELI 2
CELI 3
CELI 5

Σε 2 χρόνια από το μηδέν
Σε 3 χρόνια από το μηδέν

Σε 1 χρόνο από το μηδέν
Σε 2 χρόνια από το μηδέν
Σε 3 χρόνια από το μηδέν

Χειμερινά ενταντικά: 1 τάξη σε 4 μήνες
Θερινά υπερενταντικά: 1 τάξη σε 2 μήνες
Ολιγομελή τμήματα (5-8 μαθητές):
Πρωινά, απογευματινά, βραδινά τμήματα

ΙΣΠΑΝΙΚΑ
INICIAL
ΙΝΤΕRMEDIO
SUPERIOR

Για δωρεάν
μαθήματα on-line

Σε 1 χρόνο από το μηδέν
Σε 2 χρόνια από το μηδέν
Σε 3 χρόνια από το μηδέν

και περισσότερες
πληροφορίες
επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα μας!

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Σε 2 χρόνια από το μηδέν
ZERTIFIKAT B2
KLEINES/GROSSES DEUTCHES SPRACHDIPLOM Σε 3 χρόνια από το μηδέν
KINEZIKA
HSK KINEZIKΩΝ BASIC
HSK KINEZIKΩΝ INTERMEDIATE
HSK KINEZIKΩΝ ADVANCED
Ατομικά προγράμματα
και ιδιαίτερα μαθήματα:
Προσαρμοσμένα στο δικό
σας πρόγραμμα και ωράριο.

Σε 1 χρόνo από το μηδέν
Σε 2 χρόνια από το μηδέν
Σε 3 χρόνια από το μηδέν
Επίσης παραδίδονται:
•ESP Courses
•Business English
•Secretarial English

Τα παραπάνω προγράμματα σπουδών
προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες των σπουδαστών.

Παροχές της Μaster Lingua
στους σπουδαστές της
• 10% έκπτωση επί των διδάκτρων στα αδέλφια των
σπουδαστών μας

Πτυχία του

• Αρχάριοι: 1 μήνας δωρεάν φοίτησης στα Κινέζικα, Γαλλικά και Γερμανικά.

University of Cambridge,
Michigan και Central
Lancashire

• Φοιτητές: 20% έκπτωση στο σύνολο των διδάκτρων των
αγγλικών σε όλα τα επίπεδα εντατικών και ετησίων προγραμμάτων και στη δεύτερη γλώσσα επιλογής: Κινέζικα, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά.

Κρατικα Πτυχία
Γλωσσομάθειας

• 20% έκπτωση στα δίδακτρα ενηλίκων για τους γονείς
των μαθητών μας
• Πρωινά τμήματα: ΑΓΓΛΙΚΑ, ΚΙΝΕΖΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ,
ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ. Έκπτωση 20% με κάθε εγγραφή online.
(Η προσφορά ισχύει για τα πρωινά τμήματα)
• Νηπιακά τμήματα: (Pre- Junior) εντελώς δωρεάν για μαθητές α’ και β’ δημοτικού
• Καινούργιοι μαθητές: Μαθήματα επαναληπτικά δωρεάν, τον Σεπτέμβρη σε όλα τα επίπεδα, όπως επίσης για
όσους έχουν πάρει το Lower ή για όσους έχουν ελλείψεις
και θέλουν να συνεχίσουν τα ανώτερα διπλώματα, όπως το
Proficiency, ECPE & CPE.
• Επιπλέον ώρες: Listening, Speaking και mock exams
(Τεστ προσομοίωσης εξετάσεων) ΔΩΡΕΑΝ

Α1, Α2,
Β1, Β2, C1, C2

Πιστοποιητικά
για εισαγωγή
στα Πανεπιστήμια
TOEFL, TOEIC,
GRE, IELTS

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ
ΠΤΥΧΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ,
για το Δημόσιο και τον
ιδιωτικό τομέα

• Δωρεάν internet school: Απεριόριστη χρήση internet
και εκπαιδευτικά προγράμματα interactive multimedia
• Είμαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο (Internet). Κάθε Σάββατο σε σύνδεση on line με δορυφορική ξένων τηλεοπτικών
καναλιών σε όλο τον κόσμο λειτουργεί για τους μαθητές μας
δωρέαν internet cafe.
• Δίδακτρα: Διακανονισμός πληρωμής.

έναρξη νέων
τμημάτων κάθε:
Οκτώβριο, Φερβουάριο
Ιούνιο, Αύγουστο

Εφόσον επιθυμείτε να παρακολουθήσετε
μαθήματα παρακαλούμε να δηλώσετε
άμεσα την συμμετοχή σας στη Γραμματεία
(επιλέγοντας συγκεκριμένο πρόγραμμα)
και να οριστικοποιήσετε την εγγραφή
σας τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την
έναρξη των μαθημάτων.

www.masterlingua.gr

Κινέζικα
μαθαίνω

κινέζικα,

έχω προοπτικές

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν
την 21-10-2006 εξετάσεις γλωσσομάθειας
της Κινέζικης γλώσσας. Οι εξετάσεις αυτές
επ ι β ε β α ι ώ ν ο υ ν τ ο σ υ ν ε χ ώ ς α υ ξ α ν ό μ ε ν ο
ενδιαφέρον των Ελλήνων (μαθητών, φοιτητών,
επιστημόνων και επιχειρηματιών) για την εκμάθηση
της γλώσσας αυτής.
Το ενδιαφέρον αυτό δικαιολογείται από πολλούς
λόγους. Η Κίνα εξελίσσεται ταχύτατα σε
παγκόσμια υπερδύναμη στους τομείς της
παραγωγής, του εμπορίου, της ναυτιλίας
κ.λ.π. Οι συναλλαγές της με όλο τον κόσμο
αυξάνονται ραγδαία. Επομένως, σε όσους
ομιλούν την κινέζικη γλώσσα και ιδιαίτερα
σε όσους προηγηθούν, θα δοθούν πολλές
και μεγάλες επιχειρηματικές, επιστημονικές
και εργασιακές ευκαιρίες. Εκτός αυτού
όμως η κινέζικη είναι μια διαφορετική γλώσσα
προερχόμενη από τα βάθη των αιώνων και εκφράζει
έναν από τους αρχαιότερους και σπουδαιότερους
πολιτισμούς.

Τα φροντιστήριά μας για όλους τους πιο πάνω
λόγους έχουν εντάξει τη διδασκαλία της κινέζικης
γλώσσας στις βασικές διδασκόμενες γλώσσες,
έχουν δε δημιουργήσει σοβαρή υποδομή και έχουν
αποκτήσει μεγάλη εμπειρία.
Οι εξετάσεις γλωσσομάθειας των Κινέζικων θα
γίνονται στην Ελλάδα μία φορά το χρόνο και οι
διαγωνιζόμενοι θα εξετάζονται για την απόκτηση
διπλώματος επάρκειας HSK (Chinese Proficiency
test) από το πανεπιστήμιο του Πεκίνο σε τρία
επίπεδα :
•Βασικό (HSK Basic),
•Ενδιάμεσο (HSK Intermediate) και
•Προχωρημένο (HSK Advanced).
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