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Αγαπητη επιτροπή του συλλόγου ΠΓΕ “ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡ”

σας  ευχαριστούμε  για  την  επικοινωνία  μαζί  μας,  με  θέμα  την  υποστηριξη  μας  στην 

εκπαίδευση των μελών του συλλόγου. Ο οργανισμός μας καθως  αντιλαμβάνετε τις αναγκες 

των συμπολιτών μας που που διατηρούν  πολύτεκνη οικογένεια, θα σταθεί και φέτος δίπλα 

στο σύλλογο με στόχο να ενισχύσει την πρόσβαση στην εκπαίδευση.Θα υποστηριξουμε την 

δράση σας και τα μέλη θα έχουν πρόσβαση σε υψηλου επιπέδου υπηρεσίες εκπαίδευσης, με 

χαμηλό κόστος..  Με γνώμωνα οτι  οι  εκπτώσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στην 

εκπαίδευση αλλα στα δίδακτρα, σας παρουσιάζουμε συνοπτικά το προφίλ του οργανισμού.

Τα  Insight Education, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Επαγγελματικής Ανάπτυξης είναι ένας 

οργανισμός ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης που 

καλύπτουν ευρύ φάσμα αναγκών των σπουδαστών. Το όραμα μας είναι  η πρόσβαση στην 

εκπαίδευση και η καλλιέργεια του πνεύματος, της "δια βίου μάθησης" στους σπουδαστές 

μας. Οι υπηρεσίες και τα προγράμματα σπουδών στα Insight είναι :

 Προγράμματα  Ξένων  Γλωσσών :Αγγλικά,  Τουρκικά  ,Ισπανικά,  Γαλλικά,  

Γερμανικά,  Ιταλικά,  Βουλγαρικά  και  προσεχώς  με  την  μέθοδο  Εξ  αποστάσεως  

μάθησης Αραβικά, Κινέζικα, Ιαπωνικά, Σουηδικά, Φιλανδικά.

 Αναγνωρισμένα Προγράμματα Bachelor & Master σε  περισσότερες  από 15 

ειδικότητες  από  το  City  University  Of  seattle με  την  μέθοδο  εξ  αποστάσεως  

φοίτησης

 Σεμινάρια  Επιχειρήσεων (ΛΑΕΚ  0,45%):Αποτελεσματικές  Πωλήσεις,  

Εφαρμοσμένο Μάρκετινγκ, Επικοινωνία, Γραμματειακή Υποστήριξη, Τηλεφωνική  

επικοινωνία ,Εξειδικευμένη Επαγγελματική Ορολογία σε όλες τις ξένες γλώσσες

 Συμβουλευτική καριέρας: Αρχές Σύνταξης Βιογραφικού & Personal Marketing ,  

Tα μυστικά της επιτυχίας στη Συνέντευξη εργασίας, Επισκόπηση Βιογραφικού και  

στόχων και σύνταξη βιογραφικού, Μετάφραση Βιογραφικού 

 Υπηρεσίες μετάφρασης & Διερμηνείας: Χωρίς τη χρήση λογισμικών αυτόματης  

μετάφρασης. Η μεταφορά του μηνύματος γίνετε από επαγγελματίες μεταφραστές, οι  

οποίοι σας συμβουλεύουν στην μεταφορά του μηνύματος με βάση της πολιτισμικές  

διαφορές.
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City Unity College

 Από την νέα ακαδημαϊκή χρονιά πέρα από τα προγράμματα Ξένων γλωσσών τα  Insight, 

είναι κέντρο διασύνδεσης με το City Unity College  προσφέροντας σε περισσότερες από 

15 ειδικεύσεις,  αναγνωρισμένα ισότιμα Bachelor & Master., απο το Cardiff Metropolitan 

University & City University of Seattle,  με δυνατότητα  αναβολής στράτευσης για τους 

σπουδαστές .Oι σπουδαστές  μπορούν να αποκτήσουν ισότιμο πτυχίο σπουδών  χωρίς την 

υποχρέωση να μεταναστεύσουν, να αφήσουν ην εργασίας τους, η να επιλέξουν μεταγραφή σε 

οποιοδήποτε παράρτημα του City University of Seattle( ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΣΙΑ, ΕΥΡΩΠΗ).

Insight -Προγραμματα  Ξενων  γλωσσών 

Στα  προγράμματα  Ξένων  Γλωσσών  από  φέτος  υιοθετούμε  νέες  πρακτικές  μέσα  από 

σύγχρονες  μελέτες  στο  χώρο της  εκπαίδευσης,  οι  οποίες  στοχεύουν  στην  εμπειρία  μέσω 

μάθησης. Αυτές αφορούν On line Conferencing και σύνδεση της τάξης με αντίστοιχο τμήμα 

σχολείων του Εξωτερικού, Διαδραστικό πίνακα σε όλες τις ηλικίες και τάξεις, νέα εργαλεία 

μέτρησης απόδοσης και αποτελεσματικότητας, παιχνίδια αυτοσχεδιασμού σε συνεργασία με 

εισηγητή Αυτοσχεδιαστικού Θεάτρου(Improv ) , προσανατολισμό στην χρήση της γλώσσας 

κ.α.   Στα  Insight θα συνεχίσουμε πιστά να είμαστε ταγμενοι στην αποστολή μας  η οποία 

είναι η παροχή υψηλής ποιότητας προγραμμάτων σπουδών, καλλιέργεια δεξιοτήτων στους 

σπουδαστές που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας και ακδημαική 

τους πορεία και η  δημιουργία  καινοτόμων και Up-to-date υπηρεσιών. 

Εναρξη μαθηματων - εγγραφων 

 Τα μαθήματα ξεκινούν στις 16 Σεπτεμβρίου , μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία 

να ενημερωθείτε η να κλείσετε ραντεβού με έναν  υπεύθυνο σπουδών για πληρη ενημέρωση. 

Στο ενδιάμεσο μεταβείτε στα παρακάτω Link να ενημερωθείτε για τον νέο οργανισμό και τα 

προγράμματα στα Social Media :

facebook

https://www.facebook.com/insightalexandroupoli

twitter

https://twitter.com/Insight_Edu

linkedin

http://www.linkedin.com/company/insight-education
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για τη φετινή χρονιά τα  Insight Education δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη του συλλόγου 

σας να λαμβάνουν  έκπτωση 15% για το 1ο πρόγραμμα ( 1 σπουδαστή) και  30% από 2 

προγράμματα και πάνω (ή 2 σπουδαστές και άνω). Οι παραπάνω εκπτώσεις δεν ισχύουν για 

ατομικά  μαθήματα  και  τμήματα  που  δεν  εχουν  δημιουργηθεί.  Με  κάθε  εγγραφή  σε 

πρόγραμμα  του  εκπαιδευτηρίου  θα  παρέχουμε  δωρεάν  συμβουευτική  καριέρας  και 

επισόπηση βιογραφικού.

Κατ επέκταση τα  Insight  θα εξασφαλίσουν  στα  μέλη  σημαντικές  μειώσεις  διδάκτρων σε 

προγραμματα σπουδών Bachelor & Master απο το City Unity College/City University of 

Seattle & Cardiff Metropolitan University U.K.,  για σπουδές απο Αλεξανδρούπολη ή σε 

όποιο  άλλο  παράρτημα  του  Πανεπιστημίου  στον  Κοσμο  (ΗΠΑ,Ασία,  Ευρώπη,  Καναδα). 

Σημαντικό να αναφέρουμε οτι οι Εγγραφές στο πανεπιστήμιο γίνονται 4 φορές το έτος αν 

τρίμηνο και για το 1ο τρίμηνο η περίοδος είναι 16 Σεπτεμβρίου με 25 Σεπτεμβρίου, ωστε να 

περασουν τα δικαιολογητικά απο την επιτροπή του Πανεπιστημίου και  να ξεκινήσουν τα 

μαθηματα κανονικά τον Οκτώβριο.

                                   Εγγραφές καθημερινά όλο το χρόνο!

Προχωράμε  με  ποιότητα,  αξιοπιστία,  αποτελεσματικότητα  και  πάντα  με  επίκεντρο  τον 

σπουδαστή. 

Με εκτίμηση

Σκερλετόπουλος Λεωνίδας

Σκερλετοπούλου  Ελένη
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