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Ισπανικά από Native Speaker
 Όλα τα Επίπεδα | Εμπειρία άνω των 20 ετών |  Προσαρμόσιμη

Αθήνα, Κέντρο, Βόρεια Προάστια, Νότια Προάστια, Ανατολικά Προάστια, Δυτικά
Προάστια, Πανελλαδικά μέσω Skype

Έχοντας διδακτική εμπειρία ως Ισπανός καθηγητής επί 36 έτη, παραδίδω ιδιαίτερα
μαθήματα ισπανικών τόσο με φυσική παρουσία (12 ευρώ ανά ώρα), όσο και μέσω
διαδικτύου (10 ευρώ ανά ώρα). Όσον αφορά την προσωπική μου διαδρομή, έχω
γεννηθεί και διαμείνει στην Ισπανία για χρονικό διάστημα 12 ετών, όπου φοίτησα
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και αργότερα εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου
υποχρεώσεις. Στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκα επαγγελματικά σε χώρες της
Λατινικής Αμερικής (Περού, Βολιβία, Δομινικανή Δημοκρατία) επί 4 συναπτά έτη.
Έχοντας κατακτήσει την Ισπανική γλώσσα από την πρώιμη παιδική ηλικία (native
speaker), θα σε καθοδηγήσω να δομήσουμε μαζί στέρεες βάσεις στην ισπανική
γλώσσα ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να είσαι σε θέση να ανταπεξέλθεις με
επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης (DELE ή ΚΠΓ), να συμμετάσχεις σε εκπαιδευτικά
προγράμματα ERASMUS ή να συναναστραφείς αποτελεσματικά κατά την επίσκεψή
σου στην Ισπανία ή σε κράτη της Λατινικής Αμερικής. Όσον αφορά εξετάσεις
πιστοποίησης για δίπλωμα ΚΠΓ ή DELE, αν σταθείς άτυχος και αποτύχεις, θα έχεις
εντελώς δωρεάν όσα μαθήματα επιπλέον χρειαστείς για να ανταπεξέλθεις με
επιτυχία στην επόμενη εξεταστική.

Εκπαίδευση
2022 Πτυχίο σε Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμό (Βαθμός Πτυχίου:

9.13), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

1992 Πτυχίο τριετούς Προγράμματος Σπουδών: «Diploma de Estudios
Hispánicos (Nivel Superior)».

1993 Πτυχίο DELE C2, Instituto Cervantes.

1996 Master Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ.

Επαγγελματική Εμπειρία
1986 έως σήμερα Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε παιδιά και ενήλικες.
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54 Ετών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΠΟΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 Αθήνα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 6937518109

 048asturias@gmail.com

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Εκπόνηση Εργασιών

 Προσωπικές Σημειώσεις

 Φροντιστηριακές Σημειώσεις

 Χρήση Εξωσχολικών Βιβλίων

 Συχνά Διαγωνίσματα

 Διδασκαλία σε Γκρουπ

 Δωρεάν το 1ο Μάθημα

 Μαθητές Δημοτικού

 Μαθητές Γυμνασίου / Λυκείου

 Μαθησιακές Δυσκολίες

 Υποστήριξη Φοιτητών

 Προετοιμασία Πανελλαδικών

Ξένες Γλώσσες  Έως 15 ευρώ


