ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Μπορείτε να κλείσετε θέση και να πληρώσετε για τα μαθήματα ή
προγράμματα που σας ενδιαφέρουν με έναν από τους εξής τρόπους:
1. Προσωπικώς ή τηλεφωνικώς, τις ώρες που λειτουργεί το γραφείο μας
μέσω EFTPOS, μετρητοίς ή πιστωτικής κάρτας.
2. Δια μέσω διαδικτύου στο δικτυακό τόπο

http://www.mackierdnh.org.au/classes-and-courses/

Τα έντυπα εγγραφής είναι διαθέσιμα από το γραφείο μας ή από τον ιστότοπό μας .

Όροι και Προϋποθέσεις Εγγραφής










Τα μαθήματα πρέπει να πληρωθούν εν πλήρη πριν την έναρξή τους. Οι
θέσεις στα μαθήματα είναι ασφαλείς μόνο μετά την πλήρη πληρωμή.
Κάρτες παραχώρησης (μόνο για συνταξιούχους ή άτομα που
δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη) πρέπει να παραχθούν κατά την
εγγραφή. Δεν προσφέρουν όλα τα μαθήματα παραχωρήσεις.
Η κοινότητά μας (MRNH) δεν προσφέρει στους συμμετέχοντες την
δυνατότητα να πληρώνουν εβδομαδιαία ή περιστασιακά.
Η κοινότητά μας (MRNH) δεν προσφέρει αναλογικές πληρωμές για
χρονικά διαλείμματα ή χαμένα μαθήματα (εκτός από ειδικές
περιστάσεις που μπορούν να συζητηθούν με τον συντονιστή ή τον
διαχειριστή γραφείου). Ειδική αντιπαροχή θα δοθεί για μία μόνο
σχολική περίοδο ανά ημερολογιακό έτος.
Χρήματα δεν θα επιστραφούν εάν μαθητής αποσυρθεί ή ακυρώσει την
εγγραφή την εβδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων.
Σε περίπτωση που μαθητής ακυρώσει την εγγραφή του τουλάχιστον 7
μέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων, θα επιστραφούν τα
χρήματα εγγραφής. Ο μαθητής θα χρεωθεί μόνο ένα μικρό ποσό
διαχείρισης (κάτω από $10).
Παρέχεται πλήρης επιστροφής χρημάτων εάν τα μαθήματα
ακυρωθούν από το ΜΡΝΗ λόγω ανεπαρκή αριθμό ενδιαφερόντων ή
άλλων λόγων.

Ώρες Γραφείου
Το γραφείο και το e-Cafe είναι ανοιχτά στο κοινό κατά τη διάρκεια των σχολικών
περιόδων (εκτός των αργιών).
Δευτέρα: 9.30πμ – 4.00μμ
Τρίτη: 9.30πμ – 4.00μμ
Τετάρτη: 9.30πμ – 4.00μμ
Πέμπτη: 9.30πμ – 4.00μμ
Παρασκευή: 9.30πμ – 2.30μμ
Υπηρεσίες Justice of the Peace είναι διαθέσιμες κάθε Τετάρτη κατόπιν ραντεβού.

Mackie Rd Οίκος Γειτονιάς (ΜRΝΗ) - Κύρια Είσοδος

Θα μας βρείτε στο
Wellington Reserve Community Centre
36-42 Mackie Rd, Mulgrave 3170
(πίσω από την παιδική χαρά)

Τηλέφωνο: 9548 3311
Email: info@mackierdnh.org.au
ABN: 15192371415

Σχολική Περίοδο 4, 2020
5 Οκτωβρίου – 11 Δεκεμβρίου
* ‘Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο διαδiκτuο
μέσω Zουμ.

www.mackierdnh.org.au
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Κοινωνικές Ομάδες και ομάδες υποστήριξης
Ο Οίκος της Γειτονιάς μας (MRNH) φιλοξενεί πολλές κοινωνικές ομάδες και ομάδες
υποστήριξης. Ελάτε να επωφεληθείτε από την ομάδα της επιλογής σας. Όλοι είναι
ευπρόσδεκτοι.

KOIΝΩΤΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΣΑΙ
Ελάτε στον Οίκο Γειτονιάς κάθε Τρίτη πρωί στις 10.30πμ (κατά τη διάρκεια της σχολικής
περιόδου). Θα γνωρίσετε το προσωπικό και τους γείτονές σας απολαύοντας ένα υπέροχο
πρωινό τσάι ή καφέ.
Κόστος: Δωρεάν

Bασικές δεξιότητες στη τήρηση λογιστικών βιβλίων
Θέλετε να αποκτήσετε δεξιότητες στον τομέα της λογιστικής ή να πραγματοποιήσετε περαιτέρω
σπουδές; Αυτή η σειρά μαθημάτων παρέχει μια εισαγωγή στη λογιστική. Συμπεριλαμβάνει θέματα
όπως πιστώσεις και χρεώσεις, την σύνταξη οικονομικών εκθέσεων καθώς και άλλων βασικών
δεξιοτήτων σχετικά με την τήρηση λογιστικών βιβλίων.
Ημερομηνίες
Μέρα/Ώρα
Πλήρες Κόστος
Μειωμένο Κόστος
(θα ανακοινωθούν)
(Επιλέξιμες*)

Oκτ– Δεκ

Θα ανακοινωθούν

$120

$50

Παιδικά Προγράμματα
Μαθήματα Ζωγραφικής για Παιδιά

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΩΝ
Αυτή η ομάδα συναντά εβδομαδιαίως (κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου) κάθε
Δευτέρα από τις 10.00πμ -12.00μμ. Τα μέλη ασχολούνται με ποικίλα έργα (πχ βελονάκι,
πλέξιμο). Φέρτε το πιο πρόσφατο βιοτεχνικό σας έργο και απολαύστε τη δημιουργία μαζί
με άλλους φιλικούς κατασκευαστές. Νέα μέλη είναι πάντα ευπρόσδεκτα.
Κόστος: $3/συνάντηση

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑΤΟΣ

Τα μαθήματα ενθαρρύνουν την πρωτοτυπία και τη δημιουργικότητα επιτρέποντας στα παιδιά να
εξερευνήσουν διάφορα μέσα και τεχνικές. Τα παιδιά θα εργαστούν σε μια σειρά έργων χρησιμοποιώντας
παστέλ, βαφή και μολύβι. Τα μαθήματα παρέχουν μια υπέροχη ευκαιρία στα παιδιά να αναπτύξουν
δεξιότητες ζωγραφικής και σχεδίασης σε ένα περιβάλλον φιλικό και υποστηρικτικό.

Ημερομηνίες
5 Oκτ – 7 Δεκ
7 Oκτ – 9 Δεκ

Μέρα/Ώρα
Δευτέρα 4μμ-5μμ (5-7 ετών)
Δευτέρα 5μμ-6μμ (7+ ετών)
Τετάρτη 4μμ-5μμ (5-7 ετών)
Τετάρτη 5μμ-6μμ (7+ ετών)
Πέμπτη 4μμ-5μμ (5-7 ετών)
Πέμπτη 5μμ-6μμ (7+ ετών)

Πλήρες Κόστος
$115

Παραχώρηση**
$105

$115

$105

$115

$105

Ψάχνετε για μια ευκαιρία να ολοκληρώσετε μία ήπια-μέτρια βόλτα μαζί με άλλους φιλικούς
περπατητές; Η ομάδα περπατά σε διαφορετική τοποθεσία κάθε εβδομάδα και κάθε
Δευτέρα από τις 10.00πμ – 11.00πμ (κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου). Το
περπάτημα διαρκεί περίπου μια ώρα. Επικοινωνήστε με το γραφείο για λεπτομέρειες
σχετικά με το πού θα συναντούμε κάθε εβδομάδα.
Κόστος: Δωρεάν

Επίσης, ένα κιτ υλικών πρέπει να αγοραστεί πριν το παιδί σας παρακολουθήσει το πρώτο του μάθημα.
Το κιτ έχει αρκετά υλικά για επόμενες σειρές μαθημάτων.
Κόστος¨$35

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

Λέσχη/Κλαμπ σχολικής εργασίας

Αυτή η ομάδα σμίγει κάθε πρώτη Δευτέρα του μηνός από τις 10.00πμ – 12.00μμ. Τα μέλη
δημιουργούν και συζητούν. Φέρτε το πιο πρόσφατο δημιουργικό έργο σας και απολαύστε
την δημιουργικότητα σε ένα περιβάλλον φιλικό. Νέα μέλη είναι πάντα ευπρόσδεκτα.
Συναντήσεις: 3 Αυγούστου and 7 Σεπτεμβρίου
Κόστος: $3/συνάντηση

AΡΜΕΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Αυτή η ομάδα σμίγει εβδομαδιαίως – κάθε Πέμπτη (κατά τη διάρκεια της σχολικής
περιόδου) από τις 10.00πμ – 12.00μμ. Είναι ευκαιρία να κάνετε φίλους και να
διασκεδάσετε. Νέα μέλη είναι πάντα ευπρόσδεκτα. Τα μέλη πρέπει να μιλούν
Αρμενικά.
Κόστος: Δωρεάν

ΟΜΑΔΑ ΓΙΑΓΙΑΔΩΝ & ΠΑΠΠΟΥΔΩΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
Δημιουργήστε νέους φίλους, μοιραστείτε εμπειρίες που είχατε στη Μελβούρνη σαν
μετανάστες και διασκεδάστε. Με άφθονο χώρο και παιχνίδια θα υπάρξει κάτι που θα
διασκεδάσει μικρούς και μεγάλους. Συνάντηση κάθε Τρίτη 10.00πμ – 12.00μμ.

8 Oκτ – 10 Δεκ

Το κλαμπ δίνει την ευκαιρία σε παιδιά του δημοτικού να ολοκληρώσουν την σχολική εργασία τους με την
υποστήριξη εκπαιδευτικών σε ένα φιλικό χώρο χωρίς περισπασμούς. Στα παιδιά προσφέρεται ένα
υγιεινό σνακ μετά το σχολείο καθώς και εποπτευόμενη πρόσβαση σε υπολογιστές και στη βιβλιοθήκη
του Mulgrave. Δίνεται ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν θετικές συνήθειες εργασίας. Σε κάθε
μάθημα, ένας γονιός ή κηδεμόνας πρέπει να υπογράψει όταν αφήσει και όταν παραλάβει το παιδί. Το
κλαμπ θα λειτουργήσει για 9 εβδομάδες κατά την διάρκεια της σχολικής περιόδου.

Ημερομηνίες
13 Oκτ – 8 Δεκ
*το μάθημα θα γίνει το
Melbourne Cup

*Κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου του
διμήνου, τα διαδικτυακά
μαθήματα θα μειωθούν κατά 25%. Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην
κοινότητά μας.

Πλήρες Κόστος
$75
ανά οικογένεια

Παραχώρηση**
$70
ανά οικογένεια

Ομάδα Παιχνιδιών
Η ομάδα αυτή προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά να μάθουν μέσω του παιχνιδιού και της
κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Το περιβάλλον είναι διασκεδαστικό και ενεργητικό. Περιλαμβάνει χρόνο
μουσικής κίνησης καθώς και χρόνο για ελεύθερο παιχνίδι. Το μουσικό μέρος ξεκινά περίπου στις 10 πμ.

Ημερομηνίες
9 Oκτ – 11 Δεκ
4ου

Μέρα/Ώρα
Τρίτη 4μμ-5.30μμ

Μέρα/Ώρα
Παρασκευή 9.30πμ-12μμ

Πλήρες Κόστος
$60
ανά οικογένεια

Παραχώρηση**
$55
ανά οικογένεια
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Προγράμματα Υγείας & Ευεξίας

Εκπαίδευση Ενηλίκων (Προ-διαπιστευμένη)

Ισορροπία & Τόνος Σώματος

Ετοιμαστείτε να εργαστείτε
Θέλετε να αποκτήσετε εμπιστοσύνη στον εαυτόν σας και ικανότητες για απασχόληση στην
Αυστραλία; Αυτή η σειρά μαθημάτων βοηθά τους συμμετέχοντες να προετοιμάσουν ένα
επαγγελματικό βιογραφικό και γραπτές επιστολές αίτησης αναφερόμενοι σε κύρια κριτήρια
επιλογής. Επίσης, το πρόγραμμα καλύπτει τεχνικές συνέντευξης και δεξιότητες σχετικά με
την αναζήτηση εργασίας.
Ημερομηνίες

Μέρα/Ώρα

20 Oκτ– 8 Δεκ

Tρίτη 6μμ – 9μμ

Πλήρες Κόστος

$120

Μειωμένο Κόστος
(Eπιλέξιμες*)

$50

*το μάθημα θα γίνει το
Melbourne Cup

Αγγλικά για Εργασία και Σπουδές
Τα μαθήματα αυτά είναι για μαθητές μη-αγγλόφωνης καταγωγής. Δίνεται ευκαιρία στους
μαθητές να βελτιώσουν και να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις γνώσεις τους στην αγγλική
γλώσσα, προκειμένου να προετοιμαστούν για περαιτέρω σπουδές ή/και απασχόληση. Η
σειρά μαθημάτων επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να συνομιλούν
και να παρουσιάζουν με σιγουριά στα Αγγλικά, να ακολουθούν προφορικές/γραπτές οδηγίες
και να ολοκληρώνουν γραπτές ασκήσεις χρησιμοποιώντας κατάλληλη γραμματική, στίξη και
λεξιλόγιο. Καλύπτονται επίσης οι δεξιότητες συνέντευξης και η προετοιμασία βιογραφικών.
Ημερομηνίες

Μέρα/Ώρα

19 Oκτ – 8 Δεκ

Δευτέρα & Tρίτη
9.30πμ-12.30μμ

*το μάθημα θα γίνει το Melbourne Cup

Πλήρες
Κόστος

$180

Μειωμένο Κόστος
(Eπιλέξιμες*)

$80

Tα μαθήματα αυτά είναι για μαθητές μη-αγγλικής καταγωγής. Δίνουν την ευκαιρία στους
μαθητές να βελτιώσουν τα ομιλούμενα Αγγλικά τους προκειμένου να προετοιμαστούν για
περαιτέρω σπουδές ή/και απασχόληση. Η σειρά μαθημάτων επικεντρώνεται στην ανάπτυξη
της ικανότητας των μαθητών να μιλούν στα Αγγλικά με αυτοπεποίθηση για δίαφορα θέματα
καθώς και στο να ανταποκρίνονται και να δίνουν προφορικές οδηγίες.
Μέρα/Ώρα

21 Oκτ – 9 Δεκ

Τετάρτη 9.30πμ – 12.30μμ

Ήπια άσκηση για ηλικιωμένους
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα άσκησης ειδικά σχεδιασμένο για ηλικιωμένους. Φροντίζει να βελτιώσετε την
ισορροπία, τη δύναμη και την κινητικότητα και γενικά το συνολικό σας επίπεδο φυσικής κατάστασης. Είναι
κατάλληλο για όλα τα επίπεδα φυσικής κατάστασης και κινητικότητας. Εάν είναι απαραίτητο, οι συμμετέχοντες
μπορούν να κάνουν τις ασκήσεις καθιστά.
Ημερομηνίες
Μέρα/Ώρα
Πλήρες Κόστος
Παραχώρηση**
6 Οκτ – 8 Δεκ
Tρίτη 10πμ -11μμ
$120
$110
*το μάθημα θα γίνει το Melbourne Cup

Κλασική Νια
Παρέχει μουσική που αγγίζει την ψυχή, εύκολες χορογραφημένες κινήσεις σε μια υποστηρικτική ατμόσφαιρα.
Τα μαθήματα ενθαρρύνουν κάθε άτομο να συντονίζει συνειδητά και να εξατομικεύει κινήσεις για ευχαρίστηση
και αυτοθεραπεία.
Ημερομηνίες
Μέρα/Ώρα
Πλήρες Κόστος
Παραχώρηση**
5 Oκτ – 7 Δεκ
Δευτέρα 11.45πμ -12.45μμ
$125
$115

Πιλάτες (Αρχάριοι/Ενδιάμεσοι)

Αγγλική Συζήτηση

Ημερομηνίες

Μαθήματα κατάλληλα για όλες τις ηλικίες, επίπεδα και ικανότητες. Προωθούν την ανάπτυξη δύναμης, ευεξίας
και επικεντρώνονται σε μια σειρά κινήσεων και στάσεων για ενίσχυση της ισορροπίας και της αίσθησης
ευεξίας. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν ασκήσεις πάνω σε ματ (χαλί). Έτσι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι
σε θέση να κάθονται και να σηκώνονται ανεξάρτητα.
Ημερομηνίες
Μέρα/Ώρα
Πλήρες Κόστος
Παραχώρηση**
6 Oκτ – 8 Δεκ
Tρίτη 11πμ-12μμ
$120
$110
*το μάθημα θα γίνει το Melbourne Cup

Πλήρες Κόστος

$120

Tο πρόγραμμα είναι χαμηλής έντασης. ‘Εχει σχεδιαστεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την ευεξία και δύναμή
σας και να αναπτύξετε την αντοχή και έλεγχο στο σώμα. Δίνει έμφαση στη αναπνοή και στη βελτίωση της
ισορροπίας. Είναι κατάλληλο για αρχάριους και ενδιάμεσους συμμετέχοντες. Περιλαμβάνει όρθια και ματ (στο
χαλί) άσκηση. Μπορείτε να φέρετε δικό σας ματ ή να χρησιμοποιήσετε αυτό που παρέχει ο οίκος.
Ημερομηνίες
Μέρα/Ώρα
Πλήρες Κόστος
Παραχώρηση**
5 Oκτ – 7 Δεκ
Δευτέρα 5.30μμ – 6.30 μμ
$120
$110
5 Oκτ – 7 Δεκ
Δευτέρα 6.30μμ - 7.30μμ
$120
$110

Μειωμένο Κόστος
(Eπιλέξιμες*)

$50

*Οι ενήλικοι μαθητές που είναι Αυστραλοί πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι δικαιούνται
να πληρώσουν την πλήρη έκπτωση. Η έκπτωση είναι διαθέσιμη μόνο για μία
περίοδο ανά τάξη – δηλαδή, εάν ο μαθητής παρακολουθήσει το ίδιο μάθημα σε
επόμενες περιόδους, θα πληρώσει το πλήρες κόστος.
*Κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου του 4ου διμήνου, τα διαδικτυακά μαθήματα
θα μειωθούν κατά 25%. Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην κοινότητά
μας.

Προπόνηση Δύναμης
Το πρόγραμμα βοηθά στην ανάπτυξη μυών, καλύτερη ισορροπία και προωθεί τη γενική υγεία και ευεξία. Είναι
κατάλληλο για άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών και ικανοτήτων.
Ημερομηνίες
Μέρα/Ώρα
Πλήρες
Παραχώρηση**
Κόστος
6 Oκτ – 8 Δεκ
Tρίτη 9πμ -10πμ
$120
$110
*το μάθημα θα γίνει το Melbourne
Cup
9 Oκτ – 11 Δεκ

Παρασκευή 11πμ – 12μμ

$120

$110
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Μαθήματα Ειδικών Ενδιαφερόντων (συνέχεια]

Προγράμματα Υγείας & Ευεξίας (συνέχεια)

Γαλλικά για Αρχάριους

Tάι Τσι
Το Τάι Τσι δίνει προσοχή στην πρόθεση του μυαλού, στην αναπνοή, στην ευθυγράμμιση του σώματος
και στην εύκολη ροή κίνησης. Απολαύστε τα οφέλη αυτής της αρχαίας μορφής άσκησης κάτω από την
καθοδήγηση του πλήρως καταρτισμένου εκπαιδευτή μας. Απαιτείται προηγούμενη εμπειρία για να
συμμετάσχετε σε αυτό το μάθημα. Εάν είστε αρχάριος, παρακαλούμε δείτε την τάξη για αρχάριους που
ακολουθεί.

Ημερομηνία
5 Oκτ– 7 Δεκ

Μέρα/΄Ωρα
Δευτέρα 10.30πμ-11.30πμ

Πλήρες Κόστος
$125

Παραχώρηση**
$115

Tάι Τσι για Αρχάριους
Το Τάι Τσι δίνει προσοχή στην πρόθεση του μυαλού, στην αναπνοή, στην ευθυγράμμιση του σώματος
και στην εύκολη ροή κίνησης. Απολαύστε τα οφέλη αυτής της αρχαίας μορφής άσκησης κάτω από την
καθοδήγηση του πλήρως καταρτισμένου εκπαιδευτή μας. Αυτά τα μαθήματα είναι για συμμετέχοντες
που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία. Η διδασκαλία επικεντρώνεται στην αρχή.

Ημερομηνίες
5 Oκτ– 7 Δεκ

Μέρα/Ώρα
Δευτέρα 1μμ-2.15μμ

Πλήρες Κόστος
$135

Παραχώρηση**
$120

Γιόγκα (Yoga)
Είναι μία αρχαία τέχνη που προωθεί την ισορροπία του σώματος, του νου και του πνεύματος. Η
πρακτική της Γιόγκα θα σας δώσει μια αίσθηση ευεξίας και γαλήνης. Βελτιώνει επίσης τη λειτουργία του
αναπνευστικού, του κυκλοφορικού και του πεπτικού συστήματος. Τα μαθήματα είναι κατάλληλα για όλα
τα επίπεδα.

Ημερομηνίες
7 Oκτ – 9 Δεκ

Μέρα/Ώρα
Τετάρτη 9.30πμ-10.30πμ

Πλήρες Κόστος
$125

Παραχώρηση**
$115

Μαθήματα Ειδικών Ενδιαφερόντων
Αποτελείται από μια σειρά 6 μαθημάτων κατάλληλα για αρχάριους και για αυτούς με βασικές γνώσεις.
Καλύπτονται θέματα όπως: πού έβαλε ο υπολογιστής ένα έγγραφο ή φωτογραφία και πώς μπορώ να
δημιουργήσω και να χρησιμοποιήσω email. Τα μαθήματα παρέχουν επίσης χρόνο για γενική
αντιμετώπιση προβλημάτων.

Μέρα/Ώρα
Τετάρτη 9.30--10.30πμ

Πλήρες Κόστος
$65

Γραφή Ζωής
Ο εκπαιδευμένος δάσκαλός μας θα σας καθοδηγήσει σε ένα ευχάριστο ταξίδι γραφής για
την ιστορία σας (ή την ιστορία ενός αγαπημένου σας προσώπου). Τα θέματα σ’ αυτή την
σειρά μαθημάτων περιλαμβάνουν πώς να προτρέψετε αναμνήσεις, εύκολες τεχνικές
γραφής, και πώς να κάνετε την ιστορία σας να ρέει.
Ημερομηνίες
Μέρα/Ώρα
Πλήρες Κόστος Παραχώρηση**
21 Οκτ – 9 Δεκ
Τετάρτη 10.00πμ-11.30πμ
$110
$100

Mανταρίν (επίσημη γλώσσα της Κίνας) για Αρχάριους
O δάσκαλος που μιλάει Μανταρίν και για τον οποίο είναι η μητρική γλώσσα, θα ξεκινήσει
από την αρχή σε αυτά τα μαθήματα. Θα σας δώσει μια υπέροχη εισαγωγή σε αυτήν την
υπέροχη γλώσσα και πολιτισμό.
Ημερομηνίες
Μέρα/Ώρα
Πλήρες Κόστος
Παραχώρηση**
22 Οκτ – 10 Δεκ
Πέμπτη 1μμ-3μμ
$140
$125

Επεξεργασία Υπομνημάτων

Εισαγωγή στην πληροφορική για ηλικιωμένους

Ημερομηνίες
4 Noεμ – 9 Δεκ

Μήπως θέλατε πάντα να μάθετε Γαλλικά; Μήπως σχεδιάζετε ένα ταξίδι στη Γαλλία ή θέλετε
να μάθετε Γαλλικά για τον πολιτισμό των Γάλλων; Αν η απάντηση είναι ‘ναι’, τότε τα
μαθήματα που προσφέρουμε είναι ιδανικά για εσάς. Η δασκάλα, Ιζαμπέλλα, γεννήθηκε και
μεγάλωσε στη Γαλλία. Μπορεί να σας δώσει τις δεξιότητες να μιλήσετε με αυτοπεποίθηση
σε καθημερινές καταστάσεις.
Ημερομηνίες
Μέρα/Ώρα
Πλήρες Κόστος
Παραχώρηση**
7 Οκτ – 9 Δεκ
Τετάρτη 11πμ – 1μμ
$170
$155

Παραχώρηση**
$60

Πάρτε το επόμενο βήμα μετά την παρακολούθηση των μαθημάτων ‘Γραφή Ζωής’. Το νέο
πρόγραμμα αυτό, παρουσιάζεται από δάσκαλο που είναι επαγγελματίας συγγραφέας. Θα
σας καθοδηγήσει να διαμορφώσετε τις αναμνήσεις σας σε συναρπαστικές γραπτές
διηγήσεις. Ένα ιδανικό μάθημα για άτομα που έχουν προηγουμένως παρακολουθήσει το
μάθημα ‘Γραφή Ζωής’ ή που έχουν ήδη σώμα εργασίας.
Ημερομηνίες
Μέρα/΄Ωρα
Πλήρες Κόστος Παραχώρηση**
4 Noεμ – 9 Δεκ
Τετάρτη 12μμ-1.30μμ
$90
$80

Iταλικά για όλους
Μήπως θέλατε πάντα να μάθετε Ιταλικά; Μήπως σχεδιάζετε ένα ταξίδι στην Ιταλία ή θέλετε να μάθετε
Ιταλικά για τον πολιτισμό των Ιταλών; Αν η απάντηση είναι ‘ναι’, τότε τα μαθήματα που προσφέρουμε
είναι ιδανικά για εσάς. Ο δάσκαλος, Λουτσιάνο Πιριττίβας, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην
Ιταλία, διδάσκει την καθημερινή, σύγχρονη ιταλική γλώσσα. Έτσι θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
γλώσσα αμέσως σε καταστήματα, εστιατόρια, αγορές, με φίλους και γνωστούς.

Ημερομηνίες
7 Oκτ – 9 Δεκ

Μέρα/Ώρα
Τετάρτη 6.30μμ-8.30μμ

8 Οκτ – 10 Δεκ

Πέμπτη 10.30πμ-12.30μμ

Πλήρες Κόστος
$170

Παραχώρηση**
$155

$170

$155

*Χρειάζεται το βιβλίο: ‘Ci Siamo’ (το αγοράζουν οι μαθητές ξεχωριστά)

*Κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου του 4ου διμήνου, τα διαδικτυακά μαθήματα
θα μειωθούν κατά 25%. Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην κοινότητά
μας.

